Dorpsgemeenschap Oosterlittens
(Doarpsmienskip Easterlittens)

Verslag van de jaarvergadering op 24 november 2017 om 20.00 u in
de Herbergh het wapen van Friesland
1.

Opening
Uitleg over de kunststukken en de prijsvraag door Wim Hiemstra.
Overledenen sinds de jaarvergadering van november 2016:
Gerbrich Haringsma – Brandsma geb. 11 juni 1953 en overleden 28 januari 2017
Roelof Breimer geb. 22 december 1938 en overleden 16 maart 2017
Tjerk Hoekstra geb. 21 augustus 1955 en overleden 20 juli 2017

2.

Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen
Sietske Gillebaard, Gonny Hendriks en Cees Schouten, Marcel Schols, Meindert en
Tryntsje Heeg en de wijkmanager van de gemeente Leeuwarden.

3.

Verslag van de vergadering van 25 november 2016
Deze is geplaatst in de Hysp van januari 2016 en te vinden op de website. Er zijn
opmerkingen over het verslag en is daarmee vastgesteld.
Inmiddels is de burgemeester van de gemeente Littenseradiel, mevrouw J. Liemburg
binnengekomen. Zij reikt aan Paulus Zijlstra de versierselen uit van een Lid in de Orde
van Oranje Nassau uit. Hij krijgt deze versierselen o.a. voor zijn inzet voor het CPO, de
Voetbalvereniging VVO, de Jister, de Multi Sport Arena en dorpsbelang. Voor eenieder is er
de gelegenheid om Paulus en Suuske te feliciteren.

4.

Sailing on the Grass (film) Een korte presentatie onder leiding van Laura
Bouwmeester. Zij vertelt over het project waaraan zij werken. Er wordt in opdracht een
film m.b.t. Leeuwarden de nieuwe cultuurstad van Europa gemaakt. Zij willen zich door
Easterlittens en omgeving laten motiveren zodat een goed beeld wordt gegeven van
onze cultuur (Mienskip). ). Zij willen graag in contact komen die mooie en typerende
verhalen weten te vertellen. Iedereen kan contact opnemen met Laura tel 0624101599.

5.

Presentatie woningbouwplan B.B.-strjitte Het derde plan werd getoond door Wietse
Ligthart. Voor dit plan zijn de prijzen van de woningen nog niet bekend. Er heeft zich
inmiddels een serieuze gegadigde gemeld.

6.

Terugblik 2017 en vooruitblik
Het jaarverslag is op de website www.easterlittens.nl geplaatst. Hierover heeft niemand
opmerkingen.

7.

Resultaten Doarpspetear 2017
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer een doarpspetear gehouden. De belangrijkste
punten waren:
- Burendag is en blijft een belangrijk moment om te vieren
- Voor elke inwoner geldt om alert te zijn op vereenzaming
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8.1.

Parkeren op de Mar blijft een probleem, dorpsbelang gaat in overleg met de
aanwonenden om na te gaan of hier nog actie ondernomen moet worden,
De Baerderdyk als entree van het dorp behoeft een facelift, bv. o.a. trottoirs,
openbaar groen en aansluiting particuliere erven. Het bestuur voert dit punt op bij
agendapunt 8.1
De suggestie om een vrijwilligerspool in te richten met mogelijk aansluiting bij de
Jister
De mogelijkheid voor de jeugd om minimaal een avond met vrienden (bv. een
beperkt aantal introducés) naar de Merke te gaan. Anke Rodenhuis merkt op dat zij
het vreemd vindt en zeer verrast is, dat de Merkecommissie hier niet eerder in
gekend is. Uit de discussie die volgt blijkt dat de meningen hier duidelijk verschillen.
Mensen die dit wel een goed idee vinden en anderen die vinden dat hierdoor het
karakter van de Merke van het dorp aangetast wordt.
Afspraak: De merkecommissie buigt zich hierover en brengt daarna advies uit aan
het bestuur van dorpsbelang.

Onderwerpen/projecten 2018
Aan de aanwezigen wordt gevraagd om een prioriteit aan te geven voor de projecten
zoals die op de wurklist 2017 staan en aangevuld met Project Baarderdyk, Vrijwilligers
pool en Verlichting van de kerk.

Pauze
8.2

Resultaten stemming projecten
De meest gekozen stemmen : 1)Lijst voor vrijwilligers voor kleine projecten
2)Project Baarderdyk

9.

Financiën
Naar aanleiding van het financieel jaarverslag 2016/2017 en begroting 2017/2018
zijn er geen vragen en opmerkingen. Deze worden daarmee vastgesteld.
Verslag kascommissie, 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.
Benoeming nieuw lid kascommissie Dik Nauta en Oep hebben in de kascommissie
gezeten. Nieuw reserve lid is Agata Reekers en voor volgend jaar bestaat de
kascommissie uit Dik Nauta en Gonny Hendriks.

10.

Van het bestuur
- Vacature voorzitter, aan de aanwezigen wordt gevraagd om aan het bestuur
namen te noemen van mensen die zij geschikt achten voor de rol van voorzitter.
Voor de noodzakelijk geachte continuïteit acht het bestuur het van belang dat de
nieuwe voorzitter vooraf al een aantal bestuursvergaderingen meedraait.
- Groencommissie, deze bestaat uit Aad van der Burg, Sjouke de Groot, Wim
Hiemstra en Anke Söhne. Ze maken een inventarisatie en komen daarna met een
voorstel bij het bestuur.
- Straatverlichting. Binnenkort volgt er een rondgang met een medewerker van
de gemeente Leeuwarden.
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- GO, Paulus Zijlstra meldt dat alles in het werk wordt gesteld om de financiële
afwikkeling voor het einde van het jaar rond te krijgen.
- Verdeling dorpenfonds – In Nij Baarderadiel verband zal hier aandacht aan
besteed worden, o.a. ervaringen met andere dorpen.
11.

Nieuws van de commissies
Hier zijn geen bijzonderheden vermeld.

12.

Hûs fan de wrâld De familie Yasin is nog steeds erg dankbaar dat zij hier mogen
wonen. Nog steeds hebben zij het moeilijk met wat hen allemaal overkomen is.
Daardoor heeft mevrouw Yasin al een tijd gezondheidsklachten. Nu hebben zij het
erover om naar Maastricht te verhuizen. Zo hopen zij dat de gezondheidsklachten van
mevrouw Yasin stukken verbeteren.

13.

Bestuursverkiezing
De secretaris van ons bestuur Karin Ebbinge, is verhuisd naar Bolsward en heeft
daarmee haar bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Wij hebben Renate Veenings bereid
gevonden om bestuurslid te worden. Alle aanwezigen stemmen met het voorstel in om
Renate Veenings te benoemen als bestuurslid.
Geesje Bonhof is na de tweede drie jaar aftredend bestuurslid. Zij is niet herkiesbaar
omdat dit haar tweede opeenvolgende termijn van drie jaar was. Maar omdat er nog
geen opvolger is heeft Geesje aangeboden om maximaal één jaar penningmeester te
blijven. Ook hiermee stemmen de aanwezigen van harte in. Dit betekent wel dat er aan
het eind van 2018 drie vacatures in het bestuur zijn

12.
Rondvraag
Één van de aanwezigen merkt op dat het internet van KPN te wensen overlaat en dat als je bij
hen je abonnement opzegt, ze korting geven. De voorzitter merkt op dat eventuele subsidie
voor de aanleg van glasvezel geldt voor het gebied buiten de bebouwde kom. In de bebouwde
kom ligt tot aan de verdeelkasten glasvezel. Vervanging van de kabels van de verdeelkasten
naar de huizen is te duur. Kabelexploitanten zijn daarom bezig om de internetsnelheid op de
bestaande kabels op te voeren. Hij meldt dat hij sinds hij de overstap een aantal jaren naar
Ziggo heeft gemaakt, geen problemen ondervindt met betrekking tot de snelheid.
13.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en de inbreng op deze avond.
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