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Doarpsbelang “De Twa Doarpen” 

 
Notulen van de voorjaarsvergadering op 31 mei 2018 in “Cafe Wiuwert”  
 

Aanwezig: 36 mensen inclusief het bestuur. 
 

1) Opening 
Pieter Teunis Hoogland opent de vergadering. Het bestuur is blij met de grote opkomst en dat 
er zoveel mensen mee willen praten en denken over het wonen en werken in Wiuwert en 

Britswert. 
Een speciaal welkom aan Lize Cnossen van de gemeente SWF. Lize stelt zich voor. Haar vorige 
functie was dorpencoördinator bij gemeente Littenseradiel. Bij de gemeente SWF heeft ze een 

gelijksoortige functie. Ze is de contactpersoon van  20 doarpsbelangbesturen met de 850 
ambtenaren van de gemeente. Het college vindt dat de doarpsbelangen een belangrijke functie 

hebben bij het besturen van de gemeente. Elk dorp heeft één contact wethouder: voor 
Wiuwert-Britswert is dit dhr. M. Offinga. 
Voor klein leed kan een app worden gedownload. Deze heet nu Melding Openbare Ruimte. Er 

kunnen foto’s worden bij gevoegd. 
 

Er is een bericht van Willem en Berthe, ze zijn verhinderd. 
 
2) Notulen najaarsvergadering 23 november 2017 

Men is positief over de nieuwe opzet van het Rabbelrûske en de schoolkrant van de Pykeloer.  
Verder geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

Voor de volgende vergadering zijn de notulen te lezen op de website en worden niet meer 
uitgeprint. 
 

3) Mededelingen 
De nieuwe website: 
Er mist nog informatie van een aantal clubs. Pieter Teunis vraagt om deze informatie naar  

Jikke Okkema, de webmaster, toe te sturen. Dit kan via info@wiuwert-britswert.frl  
Mail voor het doarpsbelang kan via voorzitterdb@wiuwert-britswert.frl 

 
Onderhoud van groen en grijs in Wiuwert en Britswert 

Het groenonderhoud loopt wat achter, maar de gemeente is heel actief. De Swannepôle wordt 
nu nog door de maaiploeg gemaaid, mogelijk dat in de toekomst de gemeente dit op zich 
neemt. 

Akke Koopmans vraagt hoe het staat met de geboortebomen, er zijn een aantal niet meer 
aanwezig. Pieter Teunis antwoord: alle bomen zijn nu in kaart gebracht en worden 

gedigitaliseerd door Berthe. Voor de bomen die in de loop van de tijd zijn verdwenen nemen 
we contact op met de gemeente. 



  

 

 Page 2 of 5  
 

Voor de bestrating is eerst alles wat met de afwatering te maken heeft aangepakt. Ook zijn her 

en der de tegelpaden vernieuwd en verbreed. Bij de speeltuin in Britswert zijn grastegels 
geplaatst i.v.m. de auto’s die er geparkeerd worden. 
Een gedeelte van de Britswert moet nog opnieuw worden gestraat. Een eis van de gemeente is 

dat dan eerst alle heggen worden gesnoeid. Er is momenteel te weinig ruimte voor het 
verkeer. 

Geert Kuiper waarschuwt dat bij herstrating de weg niet hoger mag worden. Het water loopt 
dan de tuinen in. 
Het onderhoud van de speeltuinen staat nog op de wachtlijst. 

 
Het Sportfonds: 
In de najaarsvergadering van 2017 zijn de aanwezigen op de vergadering akkoord gegaan om 

het Sportfonds op te heffen mits het geld beschikbaar blijft voor het sporthokje en het 
sportveld. Er is nadien overleg geweest met de Keatsklup en de Kuorbalklup en de Kommisje 

van het Sporthokje. Allen zijn akkoord met het opheffen van het Sportfonds als het geld maar 
beschikbaar blijft voor het oorspronkelijke doel. Het geld komt nu als een post op het Fonds 
Leefklimaat. Op de jaarrekening is dan zichtbaar hoeveel geld er nog aanwezig is. Er kunnen 

aanvragen worden ingediend totdat het geld op is. De toewijzing gaat in onderling overleg van 
Keatsklup, Kuorbalklup, Kommisje Sporthokje en it Doarpsbelang. 

 
Laatste mededelingen over project Anna Maria: 
De organisatie is bezig om alle locaties op te ruimen. Erwin Kauffman en Djoeke Klomp maken 

de financiële balans op. Bij een positief saldo gaat het geld naar de toneelvereniging. Iedereen 
kijkt met genoegen terug op de organisatie en de uitvoeringen van het project.  

 
Canon voor Friese dorpen en steden: 
Jan Lek is 19 januari naar de startbijeenkomst van het project geweest. Na het canon van 

Nederland en canon van Friesland wordt nu dit project gelanceerd om de geschiedenis van de 
dorpen en steden te beschrijven. De Stichting De Historie van Wiuwert en Britswert heeft veel 
informatie die gebruikt mag worden, maar de bestuursleden nemen niet het initiatief voor dit 

project. Mensen die ermee aan de slag willen kunnen zich melden bij het Doarpsbelang. Op de 
website www.dorpscanon.nl staat uitvoerige informatie. 

 
Jeu de Boules: 
Jan Frits Nauta is verhinderd en daarom doet Bert Hendriks het woord. Iedereen is van harte 

welkom bij de jeu de boules op de donderdagmiddag en de donderdagavond. Op middag zijn 
momenteel ca. 20 mensen aanwezig en op avond ca. 6 mensen. De banken moeten nog 

worden geplaatst maar zijn al wel in bestelling. Met het ingezamelde sponsorgeld kunnen alle 
kosten worden betaald.  
Pieter Teunis vraagt Bert Hendriks om een stukje voor op de website te schrijven. 

 
4) Jaarverslag secretaris Doarpsbelang 
Geen opmerkingen omtrent het verslag 

 
5) Jaarverslag penningmeester Doarpsbelang 

http://www.dorpscanon.nl/
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Toelichting van Djoeke: Er zou in 2017 nog € 1.100,- kunnen worden uitgekeerd uit de 

Oudpapierpot.  
Berber vraagt of KidsKeunst nog bestaat. Dat is wel het geval. De subsidie die ze krijgen is 
groter dan de uitgaven. Zijn er ook ideeën voor extra activitei ten? Marieke Okkema vraagt 

waarom ze dan € 2,50 eigen bijdrage moeten betalen? Dit is aan de organisatie van 
KidsKeunst. 

 
6) Jaarverslag en financieel verslag Sporthokje 
Coba de Vries licht toe. De Jeu de Boules-vereniging is een nieuwe gebruiker van het 

sporthokje. Om misverstanden te voorkomen is er een gebruikersovereenkomst opgesteld en is 
er een handleiding voor de vrijwilligers opgehangen. 
Tjipke Keuning stopt als bestuurslid en Hilda Altenburg wordt zijn opvolger.  

Het saldo is vorig jaar iets teruggelopen, er is geld uitgegeven aan onderhoud. Om het geluid 
te dempen heeft Dukke geluidsdempende kleden gemaakt en zijn de stoelen voorzien van 

doppen.  
Vragen:  
- kan er zonwering komen? De commissie zal er over nadenken. 

- kunnen de bramenstruiken bij de fietsenstalling worden gesnoeid? Dit kan via de app worden 
doorgegeven aan de gemeente. 

 
7) Verslag Kascommissie  Doarpsbelang en Sporthokje 
Klaas van Dijk en Gerbrina de Jong keuren het verslag goed.  

Gerbrina is twee jaar lid geweest van de kascommissie en wordt opgevolgd door Romke 
Lemstra. 

 
8) Inspraak voor plannen herinrichting Labadistendyk Wiuwert en ingang Wiuwert by Altis.  
Pieter Teunis licht dit punt toe. Bij de schouw met de gemeente kwamen een aantal punten 

naar voren over de inrichting van de Labadistendyk. Door de zelfgemaakte opritten en de 
paaltjes maakt de straat een rommelige indruk. Bovendien zijn er te weinig parkeervakken en 
gemeente kan de straat bij herinrichting onderhoudsvriendelijker maken.  

Er is momenteel nog geen budget maar het is wel tijd om plannen te maken. Ondanks deze 
nieuwe ontwikkelingen blijven de bewoners zelf medeverantwoordelijk voor het huidige beeld 

van de straat. 
Ideeën van bewoners zijn van harte welkom. Het Doarpsbelang maakt hiervan een actiepunt.  
 

9) Bestuurswisseling 
Erwin Kauffmann neemt na drie jaar afscheid van het bestuur. Hij kijkt terug op een mooie 

bestuursperiode. Berber Eppenga is beschikbaar als nieuw bestuurslid. De aanwezigen gaan 
hier allen mee akkoord. 
 

10) Financieel verslag en jaarverslag Stichting Wynturbine 
Max Bosma legt uit waarom de molen is stilgezet. De opbrengsten zijn laag bovendien moet de 
molen worden gekeurd. Een dure keuring met een onzekere uitkomst. Het bestuur geeft aan 

haar werkzaamheden op termijn te willen beëindigen. In overleg met Hendrik de Boer en 
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Johan Bonekamp van het Doarpsbelang wordt gekeken naar de mogelijkheid om de molen te 

vernieuwen. Daarna zullen andere mensen de taak over moeten nemen. 
Coba vraagt naar een subsidie-aanvraag die in januari is ingediend. Max Bosma zal hier naar 
informeren bij de secretaris. 

 
11) Verslag kascommissie Stichting Wynturbine 

De Stichting heeft extra Rabocertificaten gekocht. Dit geeft een hoger rendement maar is 
risicodragend. De kascommissie, Marius en Gerlof, hebben begrip voor de aankoop. 
Het financiële verslag wordt goedgekeurd. 

Marius verlaat de commissie na twee jaar. Nieuw lid is Jan Lek. 
 
12) Duurzame energie: wie heeft interesse in een leuk belastingvoordeel 

Hendrik geeft een toelichting op de mogelijkheden om de bestaande molen te vervangen. 
Het is toegestaan om de bestaande molen te vervangen door een nieuwe molen met dezelfde 

afmetingen en op dezelfde plaats. De overheid heeft de Postcoderoosregeling ingesteld om 
kleinschalige initiatieven te stimuleren. De nieuwe molen kan hier gebruik van maken. De 
regeling houdt in dat er een coöperatie wordt opgericht. De leden investeren in de molen door 

windkavels te kopen. De leden kunnen dan de energiebelasting die ze bij de 
elektriciteitsmaatschappij betalen terug krijgen. De overheid staat 15 jaar garant voor deze 

regeling. De postcoderoos houdt in dat alleen leden die wonen in de aangrenzende 
postcodegebieden kunnen participeren. 
Al met al lijkt dit een haalbaar initiatief. De belangrijkste factor is het enthousiasme van de 

mogelijke deelnemers. Er zijn ca. 60 tot 70 deelnemers nodig om de opgewekte stroom te 
kunnen afzetten. 

De aanwezigen zijn positief maar er is nog wel meer informatie nodig om te weten of ze mee 
willen doen. Ook wordt gevraagd wat er gebeurt met het kapitaal dat de Stichting Wynturbine 
in de loop der jaren heeft opgebouwd. De mogelijkheid is er om het geld in te zetten om de 

nieuwe molen te financieren en de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken. Het 
geld wordt dan wel in 15 jaar met rente terug betaald. 
Er zijn een heleboel opties mogelijk. Doarpsbelang en Stichting Wynturbine gaan verder met 

de plannen en houden de dorpsbewoners op de hoogte. 
 

13) Rondvraag: 
Geert Kuipers vindt dat er te hard wordt gereden door en langs Britswert en de 
voorrangssituatie van de weg vanuit de bebouwde kom van Britswert onduidelijk is. Cecile Smit 

vertelt dat de bewoners van Kromwal een brief naar de gemeente hebben geschreven over de 
verkeersituatie bij Kromwal. Er wordt veel te hard gereden. Peter van Dellen wijst op de 

gevaarlijke situatie bij het indraaien naar het haventje en Klaas van Dijk kan vanaf de trekker 
niet veilig vanuit weiland de weg opdraaien omdat hij door de begroeiing geen zicht heeft op 
de weg. 

Voor het Doarpsbelang genoeg klachten om hier een actiepunt van te maken. 
 
Anna Hemrica vertelt dat de gemeente SWF geld vrij maakt voor het organiseren van een 

festival van één of twee dagen. Het initiatief moet wel vanuit het dorp komen. Zijn er 
belangstellenden? 
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Klaas van Dijk meldt dat er niet achter de bomen op het speelterrein wordt gemaaid. Dit wordt 
opgenomen door het Doarpsbelang. 
 

Jan Teunis meldt dat er geen afvalbak meer op Bessens aanwezig is. Marieke zal dit per app 
melden bij de gemeente. 

 
Jannie Reitsma heeft het idee om met de jaarwisseling een gezamenlijk feest te organiseren 
en gezamenlijk vuurwerk in te kopen. Het Doarpsbelang zal een oproep doen in het 

Rabbelrûske. 
 
Er is een vraag om een prullebak te plaatsen bij het zwemplek in Wiuwert. Het Doarpsbelang 

neemt dit mee. 
 

Jikke vraagt aan clubs en inwoners om informatie om zo de website actueel te kunnen houden. 
Er is nu ook een agenda om alle evenementen op te zetten. 
 

Namens Reina Kuipers wordt aandacht gevraagd voor het 60 km bord bij de oversteekplaats 
van de Froonackerdyk bij Swaenwert. Het bord ontneemt het zicht op het autoverkeer. 

 
Gerbrina vraagt hoe het zit met de privacy-regels i.v.m. het plaatsen van foto’s op de website. 
Het Doarpsbelang zal dit opnemen met Kreas, de leverancier van de website. 

 
Pieter Teunis meldt dat de party-tenten die gebruikt zijn bij de uitvoering van Anna-Maria 

eigendom zijn van het Doarpsbelang. De tenten zijn te huur, informatie is verkrijgbaar bij Jan 
Teunis van Berkum. 
 

Om half elf wordt de vergadering afgesloten. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


