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14.06.2019  
 

Doarpsbelang “De Twa Doarpen” 
 
Notulen van de voorjaarvergadering op 23 mei 2019 in “Café Wiuwert” 
 
Aanwezig: 23 leden incl. het bestuur. 

1) Opening 
De vergadering begint om 20.06 uur. Pieter Teunis Hoogland heeft twaalf meldingen gekregen 
van mensen die niet aanwezig kunnen zijn, te weten: Grietsje Bakker, Cecile Smit, Berber 
Eppenga, Gosse van der Ende, Tom Bolhuis, Siegerke Atema, René Bosgraaf, Jan Teunis van 
Berkum, Jikke Okkema, Douwe Keuning, Fedde Braaksma, Max Bosma. 
 
2) Notulen van de najaarsvergadering van 22 november 2018 
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
Dhr. Jisk Jonker vraagt naar aanleiding van de notulen naar de vervanging van de 
lantarenpalen; er zijn een aantal vernieuwd, maar er staan ook nog een aantal oude. De 
vervanging blijkt in fasen te worden uitgevoerd. 
 
3) Mededelingen 
Actiepunten naar aanleiding van de najaarsvergadering 
 - De snelheidscontroles bij Kromwâl vinden nog steeds plaats. Het blijkt ook nodig, 
 want er wordt nog steeds hard gereden. 
 - Er wordt aan de gemeente doorgegeven dat de vijver bij de Swannepôle met beleid 
 moet worden gehekkeld. 
 - Glasbak in Wiuwert is inmiddels vernieuwd 
 - Altis heeft een nieuwe trap ter beschikking gesteld om het oud papier in de 
 papiercontainer te kunnen gooien. Een opmerking is dat de trap niet heel stabiel is. 
 - In Britswert zijn een heel aantal heggen gesnoeid. 
 - De rest van de actiepunten komt ter sprake in het vervolg van de vergadering. 
 
Visite van de burgemeester op 11 april j.l. 
De burgemeester is met het bestuur van het Doarpsbelang een rondje door Wiuwert gefietst 
en daarna via het nieuwe wandelpad naar Swarte Molen gelopen. Toen weer verder op de fiets 
naar Britswert waar we in Us Honk hebben nagepraat. Wy hebben gesproken over waar wij 
“grutsk” op waren (de actieve gemeenschap) en wat onze “soarch” is ( krimp). Een plezierige 
kennismaking met de nieuwe burgemeester. 
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4 nieuwe bloembakken 
De gemeente SWF wil meer kleur in haar kernen. Ze stelt daarom twee bloembakken per kern 
beschikbaar. Het Doarpsbelang wordt eigenaar van de bloembakken en is ook verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de planten. De bloembakken komen in Britswert aan weerszijden van 
de ingang van het dorp bij de kerk en in Wuiwert op de Terp bij de nieuwe schommel en bij 
ingang van het dorp bij Altis aan de slootkant van de Labadistendyk. 
 
Het gebruik van de website door de verenigingen. 
Vanuit het Dorpsbelang komt de oproep om nog meer gebruik te maken van de website. Graag 
alle activiteiten aanmelden bij Jikke.  
 
Project :Ho, net yn de kliko en de Himmeldei 
Djoeke vertelt: het project: Ho, net yn de kliko is 11 mei op de rommelmarkt in Britswert 
officieel van start gegaan. 48 huishoudingen hebben zich aangemeld om mee te doen aan het 
verminderen van de hoeveelheid afval. Als er nog mensen zijn die zich aan willen melden dan 
kan dat bij de organisatie of bij het bestuur van het Doarpsbelang. De organisatie bestaat uit 
Cecile Smit, Berber Eppenga en Grietsje Bakker. 
Op de jaarlijkse Himmeldei op de Pykeloer is al een gastles geweest. De enthousiaste kinderen 
hebben met muzikale begeleiding geleerd in welke container het afval thuis hoort. Daarna 
hebben de schoolkinderen in Wiuwert en Britswert al het zwerfafval weer grondig opgeruimd. 
 
Renovatie boarterstún in Britwert 
De speeltoestellen die er nu staan worden ouder en zijn niet gecertificeerd. Het Dorpsbelang is 
eigenaar van de speeltuin en daarom ook aansprakelijk als er ongelukken zouden gebeuren. 
Het plan is om nieuwe speeltoestellen aan te schaffen maar om wel het karakter van de 
speeltuin te behouden. Hiervoor is een commissie opgericht, bestaande uit Hendrik de Boer, 
Linda Mourits, Dukke van der Ende en Pieter Teunis Hoogland.  
De stand van zaken op dit moment is dat er offertes zijn aangevraagd, er is een begroting 
gemaakt en er is een begin gemaakt met het aanvragen van subsidies. De commissie hoopt 
dat in de loop van 2020 de nieuwe speeltuin klaar kan zijn. De gemeente neemt daarna het 
onderhoud voor haar rekening. Er is overleg met de gemeente of deze de nieuwe toestellen 
ook in eigendom over wil nemen. 
 
Duurzame energie: de stand van zaken 
De laatste maanden zijn er flinke vorderingen gemaakt.  
Het blijkt niet rendabel om de oude molen te vervangen door een nieuwe. De investering is te 
hoog in verhouding met de opbrengst. De oude molen staat momenteel stil maar zolang de 
antennes geld opbrengen blijft alles staan zoals het staat.  
Het plan is nu om een Energiecoöperatie op te richten en dan een zonnedak aan te leggen in 
combinatie een Postcoderoosproject. Een viertal mensen stelt zich hiervoor beschikbaar. Dit 
zijn Romke Lemstra, Klaas van Dijk, Jehannes Fopma en Yde de Boer. Dit gebeurt in 
samenwerking met het adviesbureau Ecoop en de Stichting Wynturbine.  
Momenteel wordt bekeken of het dak van de ligboxenstal van Klaas en Jeanette hiervoor 
geschikt is. In een Postcoderoosproject kunnen de deelnemers in een energiecoöperatie de 
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energiebelasting die ze betalen bij de electiciteitsrekening terug krijgen. Voor veel inwoners 
van Wiuwert en Britswert is dit een heel aantrekkelijk alternatief. 
Er wordt gewerkt aan een brochure en de planning is om begin juli een informatiebijeenkomst 
te organiseren voor alle inwoners. 
 
De brug van Hylkema over de Easterwierrumer Aldfeart. 
Al een heel aantal jaren bestaat de wens om de doorvaart van Wiuwert naar de Boazumer- en 
Frjensjerterfeart gemakkelijker te maken. De brug van Hylkema is het laagste punt in de route 
en is moeilijk te passeren voor kanovaarders en kleine motorbootjes. Het Dorpsbelang is in 
overleg met Gerard en Sharmila om de brug te verhogen van 60 cm doorvaart naar ruim een 
meter doorvaart. Er is gekozen voor een hoogte van 1 meter omdat de doorgang onder de 
Froonackerdyk ook een meter is. De brug kan dan direct ook versterkt worden zodat Gerard 
deze ook met zwaarder materiaal kan gebruiken.  
Het Dorpsbelang is in overleg met Gerard bezig met het aanvragen van offertes en het zoeken 
naar subsidiemogelijkheden. 
Dhr. Hans Jonker wijst er op dat de Easterwierrumer Aldfeart dicht groeit met waterplanten en 
dat het niet meevalt voor een kanovaarder om er doorheen te komen. Kan het Dorpsbelang dit 
ook ergens aankaarten?  
 
4) Besluit over het wandel-/ fietspad voor de kerk in Wiuwert 
De gemeente vraagt of het pad voor de kerk dat doorloopt richting het gebouw van de BFVW 
kan vervallen. Hiervoor zijn een aantal redenen.  In verband met de grotere kans op 
clusterbuien is het beleid van de gemeente om zo mogelijk grijs te vervangen door groen. Het 
pad is niet meer nodig omdat de oversteek over de Froonackerweg voor fietsers en wandelaars 
nu langs de Swaenwerterdyk gaat. Dit geldt ook voor het pad naar de Swannepôle. 
Redenen die de aanwezigen aanvoeren om het pad te behouden zijn: Het pad wordt veel 
gebruikt. Mocht er nog eens een rondweg komen naar Bessens dan kan het pad gebruikt 
worden voor een wandelrondje. Het pad ligt momenteel niemand in de weg. 
Al met al wordt besloten om de gemeente voor te stellen om de bestaande situatie te 
handhaven. Pieter Teunis maakt wel de kanttekening dat het onderhoud mogelijk wel vervalt. 
 
5) De nieuwe Dorpsvisie 
In 2003 en 2012 is er een dorpsvisie gemaakt. Het Dorpsbelang heeft aan de hand van deze 
visies met aanvulling van actuele wensen een nieuwe visie gemaakt. De punten in de oude 
visies zijn gedeeltelijk gerealiseerd. Er komt wel een vraag naar de oude wens om een 
haventje in Wiuwert. Het Dorpsbelang is er op dit moment niet mee bezig. Zodra de brug in de 
Easterwierrumer Aldfeart op hoogte is zullen ze opnieuw bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Bij de actuele wensen komen een paar zaken ter sprake: 
Bermbeheer: Wat wordt er gedaan om meer bloemen in de bermen te krijgen? Hier komen ook 
de bermen van het Swettepaad ter sprake. Het dorpsbelang geeft aan dat dit afhankelijk is van 
het beleid van de gemeente. Op dit moment wordt een groot deel van de bermen verhakseld 
en niet verschraald. Dit is de goedkoopste en gemakkelijkste oplossing. Om bloemrijkere 
bermen te krijgen zal het beleid moeten veranderen. 
Bij “wonen” komen er opmerkingen over het beleid van Elkien. Bij het vrijkomen van een 
huurhuis is het beleid om de woning te verkopen. Elkien trekt zich terug uit de kleine kernen 
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en concentreert haar woningbestand in de grotere kernen. Voor de jeugd is het daardoor 
moeilijk om een starterswoning in Wiuwert en Britswert te vinden. Het Dorpsbelang zal 
hierover overleggen met de gemeente. Het beleid van de gemeente is om de kleine kernen 
leefbaar te houden. Het huidige beleid van Elkien staat hier haaks op. 
 
6) De geboortebomen 
Berte Daan heeft een grote kaart gemaakt met daarop de geboortebomen. Met Djoeke zal ze 
binnenkort de laatste ontbrekende gegevens opzoeken.  
Djoeke vertelt dat de gemeente SWF door wil gaan met de geboortebomen. Er zijn echter niet 
genoeg plaatsen in de dorpen om alle nieuwe geboortebomen te kunnen plaatsen. Het voorstel 
van de gemeente is om ook geboortebomen of -struiken ter beschikking te stellen voor 
mensen die deze op het eigen erf willen planten. De planning is om deze herfst de 
boomplantdag weer te organiseren. Een paar vragen n.a.v. de geboortebomen: 
- Er zijn een aantal nieuwe bomen geplant in de nieuwbouw, kunnen deze alsnog 
geboorteboom worden? Als de deelnemers akkoord gaan lijkt het een goed idee. 
- Kunnen de naambordjes van kinderen van ouders met een geboorteboom ook bij op de 
ouderlijke boom? Het wordt zo een familieboom. Ook dit voorstel stelt het Dorpsbelang voor 
aan de deelnemers. 
- Vraag van het Dorpsbelang: kan een geboorteboom vervallen als deze na 20 jaar doodgaat of 
geruimd moet worden? Hiertegen zijn wel bezwaren. In zulke gevallen zal het Dorpsbelang 
contact opnemen met de planter van de geboorteboom  voor overleg. 
 
 7) Jaarverslag van de secretaris van het Dorpsbelang 
Geen opmerkingen omtrent het verslag. 
 
8) Jaarverslag van de penningmeester van het Dorpsbelang 
Djoeke geeft een korte toelichting op het jaarverslag. 
Er staat een groot bedrag van voor het project Ho net yn de Kliko als inkomsten genoteerd. Dit 
bedrag is inclusief de vergoeding voor de gemeentelijke coördinator en wordt volgend jaar 
weer uitgegeven. 
Er zijn meer aanvragen geweest uit de Oud Papierpot. 
Dorpsbelang beheert het geld van de Jeu de Boules. De Jeu de Boules beslist zelf waar ze het 
gelabelde geld aan uitgeven. 
 
9) Jaarverslag en financieel verslag van het Sporthokje 
Hilda geeft een toelichting op het jaarverslag. In 2018 is een ruim positief resultaat geboekt. 
 
10) Verslag van de kascommissie van het Dorpsbelang en het Sporthokje. 
De kascommissie, bestaande uit Klaas van Dijk en Romke Lemstra, hebben beide jaarverslagen 
goedgekeurd.  
Pieter Teunis bedankt Klaas voor de twee jaar dat hij lid was van de Kascommissie. Nieuw lid 
van de commissie wordt Hans Bos. 
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11. Financieel verslag en jaarverslag van de Stichting Wynturbine. Afscheid van de 
aftredende bestuursleden. 
Max Bosma, Douwe Keuning en Fedde Braaksma zijn in maart afgetreden als bestuurslid. Het 
nieuwe bestuur wordt gevormd door Erwin Kauffmann, Hendrik de Boer en Johan Bonekamp. 
Helaas is geen van de oud-bestuursleden aanwezig om toelichting te geven over het boekjaar 
2018. Johan en Hendrik hebben  het financiële jaarverslag toegestuurd gekregen van Yeb 
Andela. 2018 is afgesloten met een positief saldo.  Er is één aanvraag geweest voor een 
bijdrage. 
Hendrik vertelt over de goede samenwerking die het nieuwe bestuur heeft gehad met het oude 
bestuur bij het onderzoeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe windturbine. De oud-
bestuurders worden hartelijk bedank voor hun jarenlange inzet en krijgen de attentie 
thuisbezorgd. 
 
12. Verslag van de kascommissie 
Het jaarverslag is goedgekeurd, maar de kascommissie, bestaande uit Gerlof Koopmans en Jan 
Lek,  is niet aanwezig om toelichting te geven. Na twee jaar verlaat Gerlof de kascommissie en 
Gerard Hylkema wordt het nieuwe lid. 
 
13. Het ondernemersfonds Sudwest-Fryslân 
In de gemeente SWF is een ondernemingsfonds met als doelstelling de kernen te versterken. 
Het geld uit het fonds is afkomstig uit de OZB van niet-woningen. In de kernen waar geen 
ondernemingsvereniging is kan het Dorpsbelang gemandateerd worden om het geld te 
besteden. Het dorpsbelang heeft hiervoor handtekeningen bij de ondernemers verzameld en 
kan nu gebruik maken van het geld. Voor 2018 en 2019 gaat het in Wiuwert en Britwert om € 
4.700,- 
Een voorwaarde van het ondernemersfonds is dat de ledenvergadering van het Dorpsbelang 
instemt met de besteding van het geld en de begroting van project. 
Het bestuur van het Dorpsbelang stelt voor het geld te gebruiken voor het vernieuwen van de 
speeltuin in Britswert en de vervanging van de brug van Hylkema over de Easterwierrumer 
Aldfeart. Voor beide projecten zijn offertes aangevraagd en zijn financieringsplannen op 
gesteld. Na geïnformeerd te zijn over de begroting gaan de leden akkoord met het voorstel 
van het bestuur. 
 
14. Rondvraag 
Janny Reitsma: Waarom is er geen overleg is geweest met de omwonenden toen het 
speeltoestel op de terp is vervangen door een nieuwe. Het is momenteel een hangplek voor 
jongeren. Er is geen overleg geweest omdat het ging om een vervanging. De situatie is niet 
veranderd. 
En er wordt regelmatig gewezen op overlast van hondenpoep maar graag ook aandacht voor 
overlast van kattenpoep. 
 
Klaas van Dijk wijst er op dat het aantal vrijwilligers bij het maaien de speeltuin in Britswert 
afneemt. Kunnen de bulten ook geëgaliseerd worden om het werk te verminderen? 
De speeltuincommissie neemt de opmerking mee in de plannen. 
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Paula Faber: De bewegwijzering naar het fietspad langs de Froonackerweg is onduidelijk 
regelmatig fietsen mensen naar de oprit bij de BFVW waar fietsers niet kunnen oversteken. 
En er staan regelmatig mensen te urineren tegen de bijenhotels op de Swannepôle. 
Dorpsbelang neemt dit mee in het overleg met de gemeente. 
 
Geert Kuipers: De auto’s op het parkeerterrein voor de kerk van Britswert staan vaak lukraak 
geparkeerd. Hierdoor is er geen plek voor anderen. Hij heeft de witte strepen bijgewerkt en 
hoopt dat het helpt. Pieter Teunis merkt op dat dit beter via de gemeente kan gaan. 
 
Djoeke Klomp meldt dat zij met Pietrik van Zuiden en Siegerke Atema binnenkort wat voor de 
jeugd zal organiseren. Ze nemen hiervoor contact op met de jongeren. 
 
Pieter Teunis sluit de vergadering om 22.36 uur en bedankt iedereen voor de inbreng. Na de 
vergadering werd er nog gezellig nagepraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


