Doarpsbelang “De Twa Doarpen”
Notulen van de najaarsvergadering op 23 november 2017 in Us Honk.
Aanwezig: 28 mensen inclusief het bestuur.
1) Opening
Pieter Teunis Hoogland opent de vergadering om 20.06 uur.
2) Notulen voorjaarsvergadering 23 mei 2017
Naar aanleiding van het wandelpad Swaenwert – Swarte Mole: komen er ook bordjes
“honden aan de lijn” bij de aanlegsteiger? Erwin: De gemeente zal extra bordjes plaatsen.
Naar aanleiding van rondvraag over het stukje grond dat te koop stond: het stukje grond is
inmiddels verkocht.
De notulen worden goedgekeurd.
3)Actiepunten n.a.v. de voorjaarsvergadering
Alle punten komen verder in de vergadering ter sprake
4)Mededelingen
- stand van zaken keetbrand
Er is een mondelinge toezegging van de verzekering dat de opruimkosten worden vergoed.
Al met al een vervelende gebeurtenis maar door constructief en positief overleg is het goed
opgelost.
- vernielingen en baldadigheid
Bij de Swanepôle zijn bankjes en bomen vernield. De gemeente wil deze niet meer
vervangen. Er is contact geweest met de wijkagent en deze heeft toegezegd om meer te
controleren. De vraag van het Doarpsbelang: wie wil met de jeugd wat organiseren om dit
soort gedrag te voorkomen. Het Doarpsbelang wil zo nodig financieel ondersteunen.
Siegerke Atema en Pietrik van Zuiden gaan met de jeugd praten.
- AED
Djoeke Klomp vertelt: Maandag 20 november hebben 9 inwoners een herhalingscursus AED
gedaan. Allen zijn geslaagd. Over 23 maanden komt er wederom een herhalingscursus. Er
zijn ca. 10 bewoners van Wiuwert en Britswert met een BHV-opleiding. Aan hen wordt
gevraagd om zich aan te melden bij hartslag.nu. Bij noodgevallen worden ook zij
gealarmeerd. Doarpsbelang zal deze oproep publiceren.
5)Nieuwe opzet Rabbelrûske
De laatste jaren wordt er minder kopij aangeleverd bij de redactie. Dit geeft problemen om
regelmatig een uitgave te verzorgen. Sinds een paar maanden is de redactie van het
Rabbelrûske is in gesprek met de school. Het plan is nu om de schoolkrant en het
Rabbelrûske samen te voegen. Gedacht wordt aan vier uitgaven per jaar. De school levert
per keer 2 ‘a 3 pagina’s met kopij aan. Het actuele dorpsnieuws kan op de website en de
achtergrondinformatie kan in het Rabbelrûske. De reacties van de aanwezigen is positief. De
“papieren” Rabbelrûske wordt goed gewaardeerd. Er wordt gevraagd om duidelijke
inleverdata van kopij en data wanneer het Rabbelrûske wordt rondgebracht.
6)Toelichting op de fondsen in Wiuwert en Britswert
Aan de hand van een samenvatting worden de fondsen kort besproken:
Fonds Leefklimaat Wiuwert – Britswert
De oud-papier-pot
Sportfûns Wiuwert – Britswert

Stichting Wynturbine “De Twa Doarpen”.
Op de website is de samenvatting te vinden.
Het advies is om bij initiatieven voor het in stand houden of verbeteren van het dorpsleven
tijdig contact opnemen met het Doarpsbelang of de St. Wynturbine.
Het Doarpsbelang doet het voorstel om het Sportfonds naar het Fonds Leefklimaat over te
hevelen. In de statuten van het Sportfonds staat vermeld dat de rente-inkomsten kunnen
worden gebruikt voor zaken op en rond het sportveld en Klaaihok. De rente-inkomsten zijn
zo laag dat het de kosten van in standhouding van het fonds niet dekt. De aanwezigen gaan
akkoord mits het geld gelabeld wordt en ten goede komt aan het oorspronkelijke doel.
Aan de St. Wynturbine wordt gevraagd om de aanvragen wel vlot te behandelen.
7)Financieel verslag en kort verslag Beheercommissie Us Honk
De keuken, wc’s en de entree zijn opgeknapt. De formulieren van de verschillende fondsen
die hebben bijgedragen worden momenteel ingevuld om zo het toegezegde geld te kunnen
innen. De vernieuwing van de vloeren staat voor komende jaren op het programma.
Voor komend jaar heeft Us Honk een flinke taak bij het project van Anna Maria van
Schurman.
Met het aantal vrijwilligers gaat het goed, alleen de Himmelploech wordt kleiner. Hierom is
er een zzp-er aangesteld om eenmaal per week schoon te maken. Nieuwe vrijwilligers bij de
barploeg zijn altijd welkom.
De overgang naar SWF houdt in dat de bijdrage van de gemeente aan Us Honk maximaal €
15.000,- in de 10 jaar bedraagt. Bij aanvragen bij de provincie volgt de provincie vaak de
bijdrage van de gemeente. Deze korting pakt daarom twee keer uit. Us Honk hoeft in SWF
echter geen OZB te betalen: dit scheelt jaarlijks € 606,Fokke Baarda blijft nog een periode van 4 jaar bestuurslid.
De cijfers zoals ze op het overzicht staan zijn de bedragen die het boekjaar zijn
binnengekomen en afgeschreven. Dit betekent dat het geld dat wel is toegezegd door de
fondsen maar nog niet is overgemaakt pas volgend boekjaar te zien is.
De post verzekeringen is de laatste jaren flink gestegen. Er komt een suggestie om een
andere verzekeraar te zoeken. Jan Theunis vertelt dat ze al vaker aan het vergelijken zijn
geweest maar dat dit geen voordeel oplevert.
Voor komende jaren lijkt de financiële situatie van Us Honk redelijk solide.
8) Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Kees Mourits en Klaas van Dijk keuren het financiële verslag
goed.
Marieke Okkema neemt voor volgend jaar de plaats in van Klaas.
9) Nieuw initiatief duurzame energie
Hendrik de Boer vertelt over de ontwikkelingen van de doarpsmûne. Per 1 januari 2018 komt
de molen stil te staan. Dit heeft te maken met de verzekering. Het Doarpsbelang is in
gesprek met de St. Wynturbine over de toekomst mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden
is een postcoderoosproject en de bouw van een identieke nieuwe molen. Een ieder in de
omliggende postcodegebieden kan participeren en investeren in de op te richten coöperatie.
De energiebelasting kan dan de komende 15 jaar worden terug ontvangen. In Reahûs is
men al langer met deze plannen aan de slag.
Een andere mogelijkheid voor duurzame energie is het investeren in zonnepanelen. Dit gaat
ook in de vorm van een postcodeproject. Hier wordt de combinatie zonne-energie en de
sanering van een asbestdak gemaakt.
In eerste instantie kijkt het Doarpsbelang naar mogelijkheden met de windmolen.

In Reahûs blijkt het niet eenvoudig om genoeg deelnemers te krijgen bij elkaar te krijgen om
de ca. 150.000 KWh die de molen oplevert onder te brengen. Vandaar de vraag van het
Doarpsbelang wie er geïnteresseerd zijn in het project.
Marius Kastelijn, Klaas van Dijk, Aly van der Staal en Marieke Okkema zijn geïnteresseerd.
Het Doarpsbelang gaat verder in overleg met de St. Wynturbine.
10)Project Anna Maria van Schurman
Erwin Kaufmann brengt ons op de hoogte. Eind september is er een presentatie geweest in
de Nicolaaskerk. Er is een heel enthousiaste groep mensen aan het voorbereiden. Dit zijn
o.a. de toneelspelers, de decorbouwers en de kostuumnaaisters. Financieel is het project
goed op orde. Er komen 10 voorstellingen met plek voor 100 personen per voorstelling. Het
project is onderdeel van het provinciale project Under de Toer. Meer informatie is te vinden
op www.underdetoer.nl.
Erwin doet een oproep voor vrijwilligers bij de voorstellingen. Er zijn dan nog veel mensen
nodig.
11) De Jeu de boulesbaan
Jan Frits Nauta en Bert Hendriks vertellen:
Er was een werkgroep gevormd met daarin Berber Ebbinga, Afke Bosgraaf, Jan Frits en Bert.
Er is goed overleg geweest met de korfbalclub, de kaatsclub en de gemeente. De vergunning
was snel geregeld. Bij de aanleg is gekozen voor een plaatselijke aannemer: Strikwerda. De
Burendag was een boppeslach. De plannen voor komende tijd zijn:
het plaatsen van bankjes, aanschaf van materiaal en het aanleggen van verlichting. Het
aanvragen van subsidies is heel goed verlopen. Al met al een heel tevreden werkgroep.
Volgend jaar is het plan om een nieuwe vereniging op te richten en willen de leden van de
werkgroep zich terugtrekken. De officiële opening kan dan in het voorjaar plaatsvinden.
De aanwezigen gaven een applaus.
12) De nieuwe website: www.wiuwert-britswert.frl
Pieter Teunis geeft toelichting. Sinds kort is de nieuwe site, gebouwd door Kreas te Burgum,
in de lucht. Rutmer Braaksma is de webmaster. Piet Faber maakt foto’s voor op de website.
De site moet nog wel verder worden ingevuld. Gevraagd wordt om informatie toe te zenden.
Dit kan via de webmaster, per adres: info@wiuwert-britswert.frl
De oude site komt te vervallen maar mensen die wiuwert.nl of britwert.nl intypen worden
doorgestuurd naar de nieuwe site.
Bij de vraag wie de informatie bij “recreatie” aan wil vullen wordt de naam van Marieke
Vinckers genoemd.
Vragen vanuit de zaal:
Kunnen verenigingen zelf informatie op de site zetten? Dit zou wel kunnen maar vooreerst
gaat het via de webmaster. Waarom de extinctie frl? Deze is goedkoper.
13) Rondvraag
- Akke Koopmans ergert zich aan de paardenmest op straat.
- Marieke Okkema vertelt dat de peuterspeelzaal in Wiuwert blijft. De gemeente SWF blijft de
situatie gedogen.
- Kees Mourits vraagt naar de beloofde spiegel bij weg in Britswert. Erwin vertelt dat
binnenkort wordt geplaatst.
Coba de Vries vertelt dat bij de Slachtemarathon een beroep kan worden gedaan bij een
kunstmakelaar om de dorpen op te fleuren. Is het ook een idee om hier met de
merkekommissie mee te overleggen. Het thema van de Slachtemarathon is namelijk “feest”.
Beide evenementen vinden eind augustus plaats.

Herre Fokkema vraagt of alle informatie via de webmaster op de site geplaatst moet worden.
Bij de ijsbaan is het wel nodig om actueel te kunnen zijn.
Pieter Teunis antwoordt dat als het snel moet en de webmaster is niet bereikbaar dan kan
het ook via hem kan.
Om 22.14 uur sluit Pieter Teunis de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

notulist Johan Bonekamp

