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Dorpsgemeenschap Oosterlittens 

(Doarpsmienskip Easterlittens) 
 
Verslag van de jaarvergadering op 2 november 2018 om 20.00 u in de Herbergh het Wapen 
van Friesland  
 
1. Opening  
Uitleg door Wim Hiemstra over het raadsel met 6 winnende personen en zij rouleren het 
gewonnen boek: 'Jorwerter Dweilstikken' van Douwe de Bildt (2018).  Het antwoord was het 
Krúswetter. 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en vraagt aan de verschillende vertegenwoordigers 
van gemeenteraadsfracties om zich voor te stellen: Gemeentebelangen: mevr. M.Wit, CDA: 
mevr. A.Meinderts, D66: dhr.J.Oosterwijk en PALGroenLinks: dhr. P.Astro. Ook de 
dorpenmanager Jitse de Vries stelt zich voor. 
 
Zoals gebruikelijk worden de namen gelezen van hen die het afgelopen jaar overleden zijn: 
Rintje Groeneveld, Geesje Oost-Lukkers, Jan Been, Jan Boschma, en Meindert Heeg.  
 
2. Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen 
Harmie Boerrigter, Kees Schouten, Janneke Bijlsma, Rintje en Geertje Kuiken en de 
wijkwethouder mevr. H. Tjeerdema met kennisgeving afwezig 
 
3. Verslag van de vergadering van 24 november 2017 
Deze is geplaatst in de Hysp van januari 2017 en te vinden op de website. Er zijn geen 
opmerkingen over het verslag en is daarmee vastgesteld. 
 
4. Dorpenteam, Ria Hobert, Meitinker  
Een korte presentatie waarin Ria ons vertelt wat het dorpenteam precies inhoudt. Het 
dorpenteam is het aanspreekpunt voor ons dorp, wanneer er behoefte is aan extra zorg en of 
dienstverlening kunnen zij benaderd worden op het telefoonnummer: 0566 625 151 en E: 
info@dorpenteam.nl 
Er wordt dan een afspraak gemaakt.   
 
Er is in 2017 een brief verstuurd vanuit het WMO waarin is aangegeven dat men tot eind 2018 
recht heeft om over te stappen naar een andere thuiszorgorganisatie. Mede omdat de 
Thuiszorg niet bij de gemeente Leeuwarden hoort en dit consequenties heeft voor de 
vergoeding. Uit de zaal blijkt dat er nog te veel onduidelijkheid heerst over de 
overgangsprocedure. Als tip kwam eruit om nog een herinneringsbrief te sturen. Ria gaat dit 
regelen. Truus Bremer neemt contact op met Meindert van der Kooy. 
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5. Grieneko 
Jan van der Wal geeft een korte uitleg hierover.  Hij is per 11 oktober dit jaar bestuurslid 
geworden en Jentje van der Wal is coördinator geworden. De verkoop van certificaten voor 
zonnepanelen op daken (postcoderoos) loopt goed en binnenkort komen er 228 zonnepanelen 
bij Dirk Terpstra op het dak.  
  
Project ‘0-op-de-meter’ begon heel goed maar de financiering wil nog niet lukken. Wel hebben 
er 6 personen een subsidie van €6.000,- en er is nog wat geld beschikbaar voor de 
duurzaamheidlening (met slechts 1,6% rente) van maximaal €15.000,-.  Hier zijn geen notariële 
kosten aan verbonden! 5 wooneenheden uit de omgeving zijn inmiddels van het gas af. 
 
Hûs van de Wrâld: Het gezin Yassin is naar Dordrecht verhuisd. Het gaat goed met hen. De twee 
oudste zonen blijven nog een tijdje in het huis in Easterlittens wonen. Met hen lijkt het ook 
goed te gaan. 
 
6. Terugblik 2018 en vooruitblik  
Het jaarverslag is op de website www.easterlittens.nl geplaatst. De voorzitter geeft in het kort 
aan dat de rol in de afgelopen jaren veranderd is. Van representatief en adviserend naar 
verbindend en activerend. 
Het bestuur gaat zich beraden op deze veranderingen en komt eventueel met voorstellen. 
 
Naar aanleiding van een vraag over wat dit dan betekent, antwoordt mevr. Meinderts dat bv. 
Reduzum geen dorpsbelang heeft maar werkgroepen.  
 
7. Dorpsbudget  
Ingaande 1 januari 2019 krijgt dorpsbelang een dorpssubsidie van de gemeente Leeuwarden. 
Het dorpsbudget wordt jaarlijks toegekend en is bedoeld voor zaken die de leefbaarheid, in de 
breedste zin van het woord, in de betreffende wijk of het dorp ten goede komen. Daarnaast kan 
de subsidie besteed worden aan zaken die het dorpsbelang ten goede komen en zijn niet 
bestemd voor structurele lasten zoals rentelasten van leningen.  

Het dorpsbelang is verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle bewoners in de 
het dorp over besteding reservering van de subsidie. Het totale bedrag komt nu ten goede aan 
drie verenigingen. Er is geen geld beschikbaar voor andere onderwerpen die de leefbaarheid 
betreffen. Het bestuur stelt daarom voor om de bijdrage aan de huidige verenigingen af te 
bouwen tot 50% van de huidige subsidie. Longa maakt hier bezwaar tegen. Na de nodige 
discussie wordt het voorstel van het bestuur voor de komende twee jaar over te nemen. 

Een suggestie om meer financiële middelen te genereren is het verhogen van de contributie van 
Dorpsbelang. 
 
8. Resultaten dorpspetear  
 Verbeteringen afgelopen drie jaar: 

- Parkeerplaats sportvelden 
- Multi Sport Arena 

http://www.easterlittens.nl/
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- Hynstewaed bermverbreding 
- Wekelijkse lediging groene containers in de zomer 
- Verwijderen aanbouw huis Aad Abbing. 

 
Mogelijkheden voor verbeteringen/ wat kan beter: 

- onbekendheid met het werk van dorpsbelang,  
- het (niet)-onderhoud van het groen, (overleg gemeente) 
- de snelheid van het verkeer op verschillende plaatsen, (op de Baerderdyk inmiddels een 

smiley geplaatst) 
- de (on)bekendheid met het dorpenteam, (onderwerp jaarvergadering) 
- het trage internet,  
- de slechte mobiele ontvangst in het centrum van het dorp,  
- het parkeren in het weekend op It Plein,  
- de overlast van marters, en 
- de opheffingsnorm voor de scholen en de gevolgen daarvan. (overleg Nij Baarderadiel) 

Gelet op de lopende projecten nemen we als bestuur geen nieuwe projecten op voor 2019. 
 
Pauze  
 
9. Financiën 
- Financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019. De aanwezigengaan akkoord 

met het jaarverslag en de begroting. 
- De kascommissie bestaande uit Gonny Hendriks en Dik Nauta hebben  

 geconstateerd dat de financiën prima in orde zijn. Zij stellen de vergadering voor om de 
penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard. 

- De kascommissie bestaat nu uit Agatha Reekers, Gonny Hendriks en reserve lid Truus 

Bremer. Dik Nauta is aftredend lid van de kascommissie. Eerst aftredend is Gonny Hendriks. 
 

10.  Van het bestuur 
- 4 mei herdenking, in het vervolg organiseert dorpsbelang Mantgum de 4  mei-

herdenking in Skillaerd 
- Vrijwilligerspool, voor zover we als bestuur hebben kunnen nagaan is iets vergelijkbaars 

niet in Winsum. Paulus Zijlstra heeft andere info, bestuur pakt dit verder op. Er heeft 
zich ook niemand bij het bestuur gemeld om een en ander te organiseren. 

- Nij Baarderadiel (Wim Hiemstra), vertelt dat er binnenkort een bijeenkomst is waar 
onder andere het onderwerp scholen aan bod komt 

- Paulus Zijlstra verteld over het project Multi Sport Arena. De projectgroep wordt 
binnenkort opgeheven en wordt gewijzigd in een werkgroep die onder 
verantwoordelijkheid van het MFC de Jister opereert. Het gravelveld wordt goed 
gebruikt. Er is nog een beperkt bedrag beschikbaar dat nog een bestemming krijgt. 

- Openbaar Vervoer in Fryslan, de provincie is op zoek naar nieuwe vervoersoplossingen, 
lege bussen die door de dorpen rijden is geen oplossing. Wat dan wel? Via het project 
Bûtengewoan berikber kan iedereen die daar ideeën over heeft meedoen om hier 
oplossingen voor te vinden. 
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- Sailing into the grass Sailing on the Grass, de film “Zoals zij” over de jongens uit Syrie in 
Easterlittens wordt op 17 en 18 november uitgezonden op Frylan DOK en de première is 
op 10 november a.s. 

 
11.  Nieuws van de commissies 
De Merke commissie meldt dat er dit jaar weer een goede Merke was. Geen nieuws van de 
volgende commissies: Hysp, Sint Maartencommissie  en Sinterklaascommissie.  
 
Speeltuin commissie: de speeltuin wordt vernieuwd door de gemeente, hij werd niet meer als 
veilig beschouwd. Tevens is er een nieuwe groep maaiers voor het gras om te rouleren. 
 
12. Bestuursverkiezing  
De penningmeester van ons bestuur Geesje Bonhof, is in de vorige jaarvergadering voor een 
jaar extra benoemd. Als invulling voor deze vacature hebben we Jeroen van der Wal bereid 
gevonden. Wij stellen voor om Jeroen van der Wal voor de periode van drie jaar te benoemen 
als bestuurslid. 
 
Wim Hiemstra heeft inmiddels 6 jaar in het bestuur van dorpsbelang gezeten. Omdat er geen 
aanmeldingen zijn om het over te nemen is Wim Hiemstra bereidt de zittingstermijn met 1 jaar 
te verlengen. Het bestuur stelt voor om Wim Hiemstra voor een jaar te benoemen als lid van 
het bestuur. 
 
Jan Willem Keuning heeft zijn tweede termijn van drie jaar erop zitten. Wij hebben ook na ruim 
een jaar leden gevraagd om lid te worden van het bestuur en de rol van voorzitter op zich te 
nemen. Tot op heden zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen.  Het bestuur stelt voor om 
ook zijn termijn met een jaar te verlengen 
De aanwezigen stemmen in met de drie bovengenoemde voorstellen. 
 
13. Rondvraag 
Aise Bouma:  
- Inmiddels is er rondom de kerk verlichting aangebracht. Een en ander is verzorgd door 
 Minne Lettinga. Deze oplossing wordt door de aanwezigen zeer gewaardeerd 
- De bomen rondom de kerk hebben verzorging nodig of moeten vervangen worden door 

kleinere bomen. Op korte termijn wil de kerk hier een besluit over nemen. Mensen die 
ideeën of suggesties hebben kunnen zich melden bij Aise Bouma.  

- De bermen van Skrinserdyk is van slechte kwaliteit. Graag aandacht hiervoor. 
Hendrik Faber: 

- Het uitzicht in de bocht bij het huis van Jan Bruinsma  (Skrinserdyk)  is gevaarlijk. 
Meindert van der Kooi: 

- Hoek Huylckensteinstrjitte/ Flaemske banken liggen 3 stenen los, onveilig. 
 
14. Sluiting 
 De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en de inbreng op deze avond.  
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Besluit dorpsbudget 2019-2020 

 

Sportverenigingen 2018 2019 2020 

Gymnastiekvereniging 1500 1312,5 1125 

Kaatsvereniging 400 350 300 

Voetbalvereniging 4700 4112,5 3525 

sub-totaal  6600 5775 4950 

Diverse projecten       

Speeltuin  500     

Dorpsbelang 200     

sub-totaal  700 1525 2350 

Totaal 7300 7300 7300 

 
 


