
Notulen ledenvergadering dorpsbelang 29 november 2013 

  

Opening; Welkom door de voorzitter; Jan Willem Keuning 

We beginnen met het terugblikken op het overlijden in 2013 van onze dorpsbewoners; 

 Eelke Bos; 85 jaar 

 Nanne van der Molen; 74 jaar 

 Klaas Thomas Toering; 84 jaar 

 Paul Soolsma; 50 jaar 

Er volgt een uitleg over de agenda van deze avond.  

Jan Willem vertelt een anekdote over de oprichting van dorpsbelang.  In de statuten staat de naam 

dorpsgemeenschap Oosterlittens vermeld. 

Berichten van verhindering; Sietse en Harmke Lok, Harmie Boerrichter, Kees en Gonny, Chris van 

Beek. 

Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag van de jaarvergadering van 16 november 2012. 

Duurzaam Littens 

Wim vertelt wat over duurzaamheid. Dit is momenteel een actueel onderwerp. Ook wordt dit punt 

genoemd in onze dorpsvisie van 2012-2016. 

Op de oproep voor de op te richten werkgroep hiervoor heeft Anke Sohne zich aangemeld. 

Op de jaarvergadering zijn twee gasten uitgenodigd; Jitske Tuimake van de gemeente en Evelien 

Barbiers uit Makkum.  

Evelien laat een filmpje zien en verteld over de tot standkoming van de dorpstuin in Makkum. Het is 

een eigen initiatief. De vrijwilligers bestaan uit o.a. chronisch zieken, ouderen en werklozen.  

Het doel is vooral het nastreven van de sociale duurzaamheid. 

Als tip geeft ze mee; ‘Wees zorgvuldig in wat je gaat doen, het kost veel tijd’. 

Jitske vertelt wat over de zorg. Als eerste wat over de dorpsgemeenschap Littens. De zorg gaat 

veranderen. De AWBZ gaat waarschijnlijk onder de zorgverzekeraars vallen. Het organiseren van de 

zorg is een belangrijk onderwerp. Het is goed dat er eigenlijk initiatieven zijn in een dorp. Een soort 

van ‘Burendienst’ opzetten in je eigen dorp. Het is de vraag wat er in een ons dorp leeft. Is er animo 

voor om dit centraal te gaan regelen? 

Er worden groepjes gevormd. Het ene groepje gaat discussiëren over duurzaamheid/ dorpstuin en 

het andere groepje over de zorg. 



Wat betreft duurzaamheid is er gesproken over zonnepanelen (bv. In de nieuwbouw van de Jister), 

dorpstuin en een eigen coorporatie. 

Bij de zorg komt “Mienskipssoarch”aan de orde. Dit is een bestaand iets wat in Boarnsterhim al 

enkele jaren loopt. Dit gaat via de gemeente. De gemeente is aan het uit zoeken of dit ook voor onze 

gemeente iets zou zijn. 

Meindert geeft aan dat het goed zou zij zijn dat er een klein groepje bij elkaar komt om dit uit te 

werken. 

Wie geïnteresseerd is kan zich voor de zorg melden bij Anke en voor duurzaamheid bij Wim. 

Informatie aan de inwoners van Easterlittens 

Uit de keukentafel gesprekken kwam naar voren dat de inwoners van easterlittens behoefte hadden 

aan meer informatie over wat dorpsbelang doet. Hier is het afgelopen jaar aan gewerkt via de 

website (de agenda van de bestuursvergadering wordt hier iedere maand op gezet) en facebook. De 

vraag is of dit gewaardeerd wordt. Er wordt aangegeven van wel. Jan Willem benoemd hierbij de 

punten die het afgelopen jaar aan de orde zijn gekomen via facebook. 

Alle informatie die op facebook komt staat ook in de Hysp. Er wordt ook gesproken over eventuele 

communicatie over en weer via de website. Dat als er nieuws is, een ieder daarover via de mail wordt 

geïnformeerd. We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Elkien 

Er is een nieuw plan voor de kavels op de Huylckensteinstraat en de Balthasar Beckerstraat. Op de 

Huylckensteinstraat is een mogelijkheid om 2 vrije kavels te kopen. Op de Balthasar Beckerstraat 

kunnen Timm woningen via VDM worden gekocht. Dit is een compleet ingerichte woning voor 

110,000. Zie voor de presentatie op de website. 

De vrije kavels zullen zo rond de 100,00 de m2 kosten. Kavel A1 is 288 m2, kavel A2 is 310 m2. 

Als einddatum is 1 juli 2014 gesteld. Belangstellenden kunnen zich tot deze datum aanmelden.  

Daarna zullen de bestaande woningen worden gesloopt. 

Er is ook nog een mogelijkheid om een eigen coöperatie op te richten. Dit zal dan een eigen initiatief 

moeten zijn. 

Als er niet gebouwd wordt is de 2e optie openbaar groen. Zoals bv. Parkeerplaatsen, dorpstuin. 

Vrijwilligers Archief dorpsbelang 

Als vrijwilligers hebben Tine Folkerts en Tryntje Heeg zich aangemeld. Ook zal er nog iemand van 

dorpsbelang zich hier aan toe voegen. 

Kruising (rotonde) Littens/ Baard 

Zoals deze nu is gepresenteerd roept hij wat verwarring op omdat fietsers nu wel 3 keer moeten 

oversteken. Jan Willem neemt dit mee bij het komende overleg met provincie hierover. 



De andere aansluitingen (Wammert/ Waaksens) zullen worden gewijzigd met attentie verhogende 

maatregelen.  

De planning is dat er mee van start wordt gegaan in de tweede helft van 2014. 

Parkeerproblemen Easterlittens 

Er komt naar voren dat er over het parkeren bij de voetbalvelden een overleg zal plaatsvinden met 

de gemeente. Meindert Heeg en Aad van der Burg zullen hierbij aanwezig zijn. Vooral in de 

weekenden is dit toch wel een probleem met veel voetbalwedstrijden op een dag. 

Andere punten zijn o.a. bereikbaarheid Bran/ Pietersburen voor de hulpdiensten en bereikbaarheid 

Plein. Dit zal worden opgenomen met de eventuele bewoners en de brandweer. 

Jaarverslag 2013 

Op 18 december zal er een dorpsschouw zijn door de gemeente. Iedereen kan aangeven waar hij/ zij 

tegenaan loopt. Meindert van der Kooi zal als dorpsbewoners hierbij aanwezig zijn. 

De Buurtmeter (vermeld op facebook) zal een pilot worden in Easterlittens. 

Financiën 

Dorpsbelang komt iets tekort, dit komt door de aanschaf van een kast voor de AED. Prognose; de 

speeltuin zal waarschijnlijk iets meer gaan kosten door het stoppen van Sicko als vrijwilliger. 

Bij de commissies zijn geen bijzonderheden. 

Kascommissie; Meindert Heeg en Paulus Zijlstra. Nieuwe kascommissie; Paulus Zijlstra en Jan van der 

Wal. Reserve is Klaas Wynia. 

Nieuws van de commissies 

Allen hebben zich afgemeld. 

Hysp; geen bijzonderheden 

Culturele commissie; geen bijzonderheden 

Sint Maarten; Het goede doel was ‘Les Amis des Gambie’; er is 185,00 opgehaald. Het was een 

geslaagde avond dit jaar. 

Sinterklaascommissie; zie verslag mail (heb ik op onze laatste vergadering achtergelaten…) 

Speeltuincommissie; Sicko Velstra is 20 jaar vrijwilligers geweest. Hij krijgt hiervoor een bedankje. 

Zijn opvolger is Sam Roskam. 

Bestuursverkiezing 

Sam Roskam treedt af en wordt bedankt. Anke Sohne wordt benoemd tot ons nieuwe bestuurslid. 

Rondvraag 



Sicko; Bijscholingen AED. Deze worden door Geesje bijgehouden. Iedereen die in aanmerking komt 

wordt uitgenodigd. Er zijn voldoende vrijwilligers op de lijst. 

Evert Rodenhuis; Aandacht voor de brandkranen. Er gaat een tekening naar Evert. Hij zal bekijken of 

iedereen hiervan op de hoogte is. 

Rintje Kuiken; De geluidsinstallatie van de ijsclub is vaak kapot na het gebruiken hiervoor door 

derden. Verzoek om dit dan wel te melden. 

Le Petit; De geschiedenis van de onze straatnamen. Zijn de toelichtingen hiervan ook bekend? 

Meindert van der Kooi heeft hier een lijst van. Deze krijgt Jan Willem. 

Meindert van der Kooi; Heeft een petear over de gemeente naar aanleiding van de wijziging van 

naambordjes.  Jan Willem vraagt bij dergelijke zaken niet te wachten tot de jaarvergadering, maar dit 

eerder te melden. 

Jan Willem sluit de jaarvergadering van 2013. 

 

 

 

 

 


