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Dorpsgemeenschap Oosterlittens 
(Doarpsmienskip Easterlittens) 

Verslag van de jaarvergadering op 1 november 2019 om 20.00 u in 
de Herbergh het wapen van Friesland  

 
 1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een speciaal woord 
van welkom voor mevrouw H.Tjeerdema (wijkwethouder), de heer Bram Louwerse 
wijkmanager a.i., mevrouw De Wit van Gemeentebelangen, de heer P. Astro van PAL-
Groenlinks en de heer J. Oosterwijk van D66. 
De namen van de overleden inwoners  sinds de jaarvergadering van november 2018 worden 
genoemd: 

 - Frits Bruinsma geb. 9 december 1938  en overleden 18 maart 2019 
- Meinte Tiemersma geb. 7 november 1931 en overleden 28 maart 2019 
- Joop Visser geb. 26 november 1946 en overleden 29 juli 2019 

 
2. Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen 

Janneke Bijlsma, Ria Kraa en Ludi Visser en mevrouw A. Meindertsma (CDA) hebben een 
bericht van verhindering gestuurd. 

 
3. Verslag van de vergadering van 2 november 2018 

Deze is geplaatst in de Hysp van januari 2019 en te vinden op de website. Er zijn 
opmerkingen over het verslag en is daarmee vastgesteld. 

 
4. Toekomst Easterlittens 
 In het jaarverslag Dorpsgemeenschap Oosterlittens 2018-2019  heeft het bestuur 

verantwoording afgelegd om te komen tot nieuwe bestuursleden.  
 De resultaten van de enquête die over dit onderwerp is gehouden zijn als volgt: 

 Response 70 (Hysp 66) ingevulde enquêtes 40%. 
 

1. De inwoners van ons dorp worden naar de gemeente 
en andere organisaties vertegenwoordigd.                            3,9 

  1  -------  2  ------  3  ------  4  ------ 5 
2. De inwoners van Easterlittens worden over 

ontwikkelingen (op bijvoorbeeld het terrein van economie en cultuur ) die voor het 
dorp als totaal van belang zijn, geïnformeerd.                                         4,1 

  1  -------  2  ------  3  ------  4  ------ 5 
3. Initiatieven (plannen en acties) vanuit het dorp 

worden ondersteund door middel van het leggen van  contacten met organisaties en 
het onderzoeken van mogelijke financiering.                                        4,1 
 1-------  2  ------  3  ------  4  ------ 5 

4. Het dorpsbudget van de gemeente wordt in het dorp 
in overleg met de inwoners verdeeld.                                       4,2 

  1  -------  2  ------  3  ------  4  ------ 5 
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5. De gemeenschappelijke belangen van de inwoners 
van Easterlittens en de bij ons dorp behorende omgeving worden behartigd. 
                                       4,2 

  1  -------  2  ------  3  ------  4  ------ 5 
6.  Opheffen van de vereniging 
 Niet mee eens  77% 
 Mee eens    6% 
 Geen mening 17% 

 Op 9 oktober jl. heeft een overleg met gevonden met een aantal “meitinkers” uit het dorp 
en daar is afgesproken dat op de jaarvergadering een drietal persoenen voorgesteld wordt 
die op korte termijn een nieuw bestuur gaat samenstellen, die dan benoemd worden door 
de algemene vergadering. Pieter Steinfort zoekt nog twee medestanders. 

 
 Inmiddels is de afgelopen week een brief aan de leden verstuurd waarin staat dat het gelukt 

is om nu al kandidaten voor een nieuw bestuur te vinden. Pieter Steinfort geeft hierop een 
toelichting. Nieuwe kandidaten worden normaliter voorgesteld tegelijkertijd met het 
verspreiden van de agenda of te wel (volgens de statuten) zeven dagen voor de vergadering. 
Om zo de mogelijkheid te geven voor het indienen van tegenkandidaten. Dit was nu niet 
mogelijk, dit in verband met de tijd. Aan de aanwezigen wordt voorgesteld om in te 
stemmen met de gang van zaken over het noemen van de kandidaten. De vergadering 
stemt hier mee in. De benoeming van het  nieuwe bestuur vindt plaats bij agendapunt 8. 

 
5. Jaarverslag Dorpsgemeenschap Oosterlittens 2018/2019 
 De voorzitter noemt een aantal punten uit dit verslag: 

- De redenen waarom dit jaar geen doarpspetear is gehouden 
- De stand van zaken rondom het openbaar vervoer. In onze regio worden nog 

gesprekken gehouden met de gebruikers van het OV. 
- Het woningmarktonderzoek en de informatie van Elkien over de huurwoningen. 
- Punten waarin het belang van de samenwerking van de dorpen in het kader van Nij 

Baarderadiel zijn vruchten heeft afgeworpen. 
- De beschikbare budgetten voor de leefbaarheid in ons dorp van dorpsbelang en het 

dorpshuis (de Jister).  
 
Naar aanleiding hiervan vraagt Rintsje Kuiken waarom de ijsvereniging geen bedrag 
toegekend heeft gekregen. Het voorstel voor de verdeling van het dorpsbudget, zoals 
vastgesteld in de jaarvergadering van 2 november 2018 was gebaseerd op de subsidies zoals 
de gemeente Littenseradiel die aan de verenigingen verstrekte en daar was de ijsvereniging 
niet bij. Verder heeft het bestuur in de loop van dit jaar de gelegenheid geboden om 
subsidie aan te vragen voor 2019. Daar is één reactie binnengekomen, de ijsvereniging heeft 
daar niet op gereageerd. Het nog beschikbare bedrag is daarom besteed aan de 
verkeersveiligheid op It Plein door het plaatsen van nieuwe plantenbakken.   
Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag. 
 
In het kader van de evenementen wordt er nog eens  nadrukkelijk op gewezen dat als 
mensen een evenement willen organiseren, men er niet vroeg genoeg bij kan zijn om dit 
met de gemeente te bespreken. 
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6. Financiën 

Naar aanleiding van het financieel jaarverslag 2018/2019 en  begroting 2019/2020 zijn er 
geen vragen en opmerkingen. Deze worden daarmee vastgesteld. 
 
De kascommissie heeft geconstateerd dat alles in orde was en dat de financiële stukken een 
zeer betrouwbare indruk maakten. Daarmee wordt aan de penningmeester Geesje Bonhof 
decharge verleend. 
De kascommissie voor de jaarvergadering van 2020 bestaat uit de dames Agatha Reekers, 
Gonny Hendriks en als reserve Truus Bremer. 

 
7. Nieuws van de commissies 

Mariska Rodenhuis geeft een toelichting op de begroting van de Hysp en de wijzigingen als 
gevolg van wijzigingen in de redactiecommissie. Het voorstel is om het abonnementsgeld te 
verhogen naar € 9,50. De aanwezigen stemmen in met een verhoging naar € 10,00. 
 
Aad van der Burg: namens de Groencommissie, in overleg met de aanwonenden van de 
Flaemske banken heeft de gemeente een plan opgesteld. De opmerkingen over dit plan 
worden nu door de gemeente verwerkt.  
Baerderdyk, met de bewoners is een gesprek geweest over de Baerderdyk. Op basis daarvan 
is aan de gemeente voorgesteld om deze weg integraal aan te pakken, dus niet alleen het 
groen, maar de gehele openbare ruimte. De gemeente verwacht dat dit plan binnenkort 
opgenomen wordt in de Dorpennota. Of en wanneer er dan een eventuele aanpak volgt, is 
nu nog niet duidelijk. 
 
Aad van der Burg als initiatiefnemer van de klussenklup: De klussenclub loopt goed, er 
blijven werkers welkom om klusjes te klaren op de 1e woensdag van de maand. Om 9 uur 
staat de koffie klaar in de Jister. 

 
8. Bestuursverkiezing 

Naar aanleiding van agendapunt 4 worden als nieuwe bestuursleden voorgesteld: 
 Catalina Koldijk, Rintje Kuiken, Marko van Enkhuizen, Henk-Jan Mud en Pieter Steinfort.  
  
 De aanwezigen stemmen unaniem in met de benoeming van de genoemde personen. 

 Pieter Steinfort bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet en geeft hun een fles 
wijn.  

 
9. Rondvraag 

Alie Stropsma meldt dat er regelmatig midden in de B.B.strjitte gaten in de weg vallen. ( dit 
zal bij hoge uitzondering als actie door het afgetreden bestuur aan de gemeente worden 
gemeld.) 
 
Ook wordt nog melding gemaakt van niet functionerende openbare verlichting. Naar 
aanleiding van deze twee punten Vraagt Bram Louwerse om eventuele meldingen zo snel 
mogelijk rechtstreeks te melden aan de gemeente. (Zie de website van de gemeente 
Leeuwarden Meldingen) Eén en ander is ook opgenomen in de Hysp van januari 2018. 
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 10. Sluiting 
  De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en de inbreng op deze avond. Onder 

de leiding van dirigent Wim Hiemstra wordt na enige aarzeling het Littenser Folksliet 
gezongen. 

 

 
 
Tot slot nog het beeld van een Buitenstaander op deze vergadering: 
 

 
 

 Bron: tweet wethouder H.Tjeerdema 


