Najaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang (PB)
Woensdag 8 november 2017 om 20.00 uur in t Gebouke, Tsjerkebuorren 41
Afwezig m.k.g., Johan Vlietstra, Arjen Jansma, Loura Veenstra, Petra Mulder, Hendrik Louwsma en
Djoekie Veenstra.
Aanwezig: 36 mensen
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en vraagt of er nog aanvullingen zijn op de agenda.
Er zijn geen aanvullingen.
Bestuurswissel
Iepie Lindeboom wordt voorgesteld als secretaresse van PB. Iepie draait al een paar vergaderingen mee
en de voorzitter vraagt of er nog bezwaren/tegenkandidaten zijn. Deze zijn er niet en Iepie Lindeboom
wordt officieel aangenomen als secretaresse van PB.
Het verslag van de voorjaarsvergadering 2017 ligt op tafel en is van tevoren te lezen op de website. Het
verslag wordt ter plaatse ook digitaal gepresenteerd.
Er worden geen correcties en opmerkingen gemaakt en de notulen van de voorjaarsvergadering 2017
worden goedgekeurd.
Lopende zaken:
- PB zet zich in voor de bouwkavels in het dorp. In samenwerking met Riemer Riemersma hopen we
nog steeds op uitbreiding van Plan Zuid (Zuid;-)
-

Ús Doarpswinkel wordt besproken, een brandbrief is van deur tot deur gegaan; het gaat niet goed.
Het is nu alles of niets. Voor de ouderen in het dorp zou het een aderlating zijn als de winkel
daadwerkelijk gaat sluiten.
PB (Jolanda/Hermien) heeft een gesprek gehad met de familie Van Kammen en hebben een aantal
suggesties gedaan. Het is nu afwachten wat er gebeurt.

-

PB (Sietse/Iepie) heeft een bezoek gebracht aan dorpshuis It Werflân in Rottevalle waar onze
waarnemend burgemeester Tom van Mourik een bezoek bracht ter kennismaking met meerdere
dorpsbelangen voor een zogenaamd ‘dorpengesprek’.

-

Wyknammebuordjes : een aantal worden opnieuw geplaatst, een aantal wordt gerepareerd. Helaas
worden er jaarlijks een aantal vernield, met name tijdens Oerrock.

-

Glasvezel: Blijft op de agenda, zodra er meer bekend is wordt dit gedeeld.

Opmerking:
De uitnodiging wordt alleen nog per mail verstuurd. Er zijn nog steeds bewoners die geen mail hebben of
waarvan het mailadres nog niet bekend is bij PB.
- PB: In dit digitale tijdperk wordt het steeds gewoner uitnodigingen per mail te versturen. PB verzoekt de
aanwezigen om de volgende keer de uitnodiging zoveel mogelijk te delen. Weet je dat familie of vrienden
niet bereikt worden, breng hen dan op de hoogte. Of verzoek (indien aanwezig) hen een mail te sturen naar
pb-dekompenije@hotmail.com. Het mailadres wordt dan opgenomen in het ledenbestand. Zo kunnen we
steeds meer leden bereiken.

Verenigingsgegevens:
Op de website drachtstercompagnie.info staan alle verenigingen. Het blijkt dat veel gegevens verouderd
zijn. Er wordt gevraagd om in de komende Barte te controleren of de gegevens van betreffende vereniging
kloppen. Wijzigingen doorgeven aan Michèl Houwen (per mail). Daarna worden de gegevens vernieuwd op
de website en hopen we dat het voor langere tijd up-to-date blijft. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk
voor het doorgeven van wijzigingen.
Opmerking:
Bewoners zonder internet kunnen de notulen pas lezen tijdens de vergadering.
Vraag: mogen notulen ook in de Barte?
- PB kiest ervoor dit niet te doen.
Verslag HKDK, JAC en Kulturele Kommisje.
De woordvoerders van de commissies doen allen verslag.
De voorzitter bedankt de sprekers en spreekt haar waardering uit voor hun inzet voor het dorp/de jeugd
Rondvraag:
Er zijn geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag
Update MFC
Sietse Wijbenga doet verslag van de stand van zaken. Dat we op de perspectiefnota staan is een grote
stap vooruit!
Art in Woodlands
Creatief project op dorpsniveau in het kader van CH 2018. Dit project wordt aangeboden door Stichting
Kulturele Haadstêd 2018
Het is de bedoeling dat dorpsbewoners samen een object maken van wilgentakken onder supervisie van
kunstenaars van ‘Art in Woodlands’.
Dorpsbewoners kunnen zich opgeven bij Sietse Wijbenga.
Als de kunstwerken klaar en opgesteld staan, komt er een fietsroute langs de kunstwerken in de
verschillende dorpen.
Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Voorbeeld van een kunstwerk van wilgentenen

