Doarpsbelang “De Twa Doarpen”
Notulen van de najaarsvergadering op 21 november 2019 in Us Honk
Aanwezig: 30 leden incl. het bestuur.
1. Opening
Pieter Teunis Hoogland heet iedereen van harte welkom en is verheugd over de goede
opkomst. Er zijn drie afmeldingen: Douwe Keuning, Coba de Vries – Fopma en Eric Teppema.
2. De notulen van de voorjaarsvergadering op 23 mei 2019.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
3. Mededelingen
- Overleg met wethouder Offinga op 5 november j.l.
Met de wethouder is o.a. gesproken over: starterswoningen, de toekomst van de school, het
zonnecollectief, de brug over de Easterwierrumer Aldfeart, het jeugdwerk, de speeltuin en Ho
net yn ‘e Kliko. Deze punten komen later in de vergadering aan de orde.
Verder is gesproken over het maaibeleid van de bermen. Waarschijnlijk wordt in 2020 extra
geld uitgetrokken voor verschraling van de bermen. In de loop van 2020 wordt dan duidelijk of
dit ook geldt voor de bermen bij Wiuwert en Britswert. De biodiversiteit heeft de aandacht van
het bestuur van het Doarpsbelang.
De gemeente probeert de discussie over het landbouwbeleid op gang te brengen. Het
Doarpsbelang heeft zich aangeboden als pilotdorp.
- Ho! Net yn de Kliko
De commissie bestaat uit Berber Eppenga, Grietje Bakker en Cecile Smit. Het streven is 25 %
minder afval in de grijze container. Dit kan op twee manieren: betere scheiding en minder
afval. De actie loopt tot mei 2020. Er zijn nu 60 deelnemers. Elke twee maanden ligt de nadruk
op een afvalsoort. De laatste activiteit is geweest de kledingruilbeurs in Us Honk. De
deelnemers waren allemaal heel enthousiast.
5 februari is er een excursie naar Omrin, iedereen kan zich hiervoor opgeven.
Vraag: hoe wordt gecontroleerd of de 25 % reductie wordt gehaald? Door praktische
belemmeringen kan er niet worden gewogen. Of de reductie wordt gehaald blijft een schatting.
- Toekomst van de basisschool in Wiuwert
Het leerlingenaantal in de dorpen Easterwierrum, Boazum en Wiuwert neemt af. Er is overleg
gaande tussen de dorpen om gezamenlijk een nieuwe brede school te starten bij Yndyk. Bij het
overleg zijn betrokken: De Gearhing, de MR’s van de drie scholen en de drie Doarpsbelangen.
Deze betrokkenen zijn allen positief. Het streven is om in mei 2020 meer duidelijkheid te
hebben van de gemeenteraad. Het hele traject tot een nieuwe school duurt 5 tot 8 jaar. Mocht
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een school de komende jaren onder de minimumgrens zakken dan kan door de samenwerking
in de Gearhing deze tijd wel worden overbrugd.
Vraag: waarom komt de nieuwbouw niet in een van de drie dorpen? De deelnemers willen de
school niet aan één dorp koppelen om te voorkomen dat de inwoners van de andere twee
dorpen dan zullen kiezen voor een alternatief.
- Geboortebomen en de boomplantdag
Djoeke Klomp is in overleg met gemeente op zoek naar plaatsen voor de geboortebomen voor
de laatste Boomplantdag. Door gebrek aan plaatsen wil het Doarpsbelang hierna stoppen met
deze activiteit.
Vraag: Waarom planten jullie geen bomen langs de weg naar Bessens. Djoeke neemt het mee
in haar overleg met de gemeente.
- De speeltuin in Britswert
Er is een commissie opgericht om de speeltuin in Britswert te vernieuwen. De commissie
bestaat uit: Dukke van der Ende, Linda Mourits, Pieter Teunis Hoogland en Hendrik de Boer.
Er is een projectplan gemaakt. Er is geprobeerd om het karakter van de speeltuin te behouden
en het passend te maken bij de omgeving. De nieuwe speeltoestellen zijn gecertificeerd.
Momenteel loopt er een subsidieaanvraag bij de gemeente en binnenkort worden ook andere
subsidieverstrekkers aangeschreven.
- De brug over de Easterwierrumer Aldfeart en het Ondernemersfonds SWF
Het Doarpsbelang is in overleg met Gerard en Sharmila Hylkema – Dijkstra over het verhogen
van de landbouwbrug. De kosten blijken nogal wat hoger dan de eerste inschatting en
daardoor kost het meer tijd om te beslissen. De komende tijd zullen we praten om tot een
goede keuze te komen. De aanvraag bij het Ondernemersfonds van SWF is toegewezen. Het
eerste geld voor een bijdrage vanuit het dorp is daarmee binnen.
- Jeugdwerk
Pietrik van Zuiden en Djoeke Klomp hebben de jeugd van 12 tot 20 jaar gevraagd naar eigen
ideeën voor activiteiten. Er waren genoeg ideeën om een winterprogramma te vullen. Met de
groep jongeren is inmiddels gekart en een avond gelasergamed. Het programma loopt door tot
mei. Het is een enthousiaste groep van ruim 20 jongeren.
- Bewegwijzering bij de Swaenwerterdyk
In de vorige vergadering was gevraagd om de bewegwijzering bij de Swaenwerterdyk te
verbeteren. Naar mening van het bestuur en de gemeente zijn de borden duidelijk genoeg. Het
blijft zoals het is.
- AED herhalingscursus
Thom Bolhuis heeft een herhalingscursus voor de AED gepland op 10 december. Er is plaats
voor 10 personen en er zijn nog 3 plaatsen vrij. Marieke Okkema en Djoeke Klomp melden zich
aan.
- Recht van opstal Sporthokje en de Jeu de Boulesbaan.
4 juli 2019 is de akte voor vestiging recht van opstal ondertekend bij de notaris. Het
Dorpsbelang is de komende dertig jaar weer eigenaar van het Sporthokje en de jeu de
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boulesbaan. Na deze periode is er de mogelijkheid tot verlenging van deze periode, dit in
overleg met de grondeigenaar, de gemeente SWF. Het Dorpsbelang betaalt jaarlijks retributie
aan de gemeente.
Pauze
4. Financieel verslag en het jaarverslag van de Beheercommissie Us Honk
Jan Theunis geeft de toelichting op het financiële jaarverslag.
Er is een afname van het saldo. Dit is veroorzaakt doordat de subsidies voor de verbouwingen
in het vorige boekjaar zijn opgenomen terwijl de rekeningen in dit boekjaar zijn betaald. Jan
Theunis is tevreden over de resultaten en ziet ook voor de nabije toekomst geen financiële
problemen voor Us Honk.
Vraag van Dukke van der Ende: kunnen de opbrengsten van acties zoals de rommelmarkt ook
inzichtelijker worden gemaakt? Jan Theunis geeft aan dat hij dat niet kan aangeven in het
jaarverslag maar het staat wel vermeld in het Rabbelrûske bij het verslag van zo’n dag.
Jikke Okkema, vertelt wat er afgelopen jaar is gebeurd bij Us Honk. Saskia Oost en Coba de
Vries – Fopma hebben het bestuur verlaten en Gerrit van der Mark en Els Dalman zijn de
nieuwe bestuursleden. Het podium is opgeknapt, de gordijnen zijn vernieuwd, er is geschilderd
en onder het podium zijn lades gemaakt. Hier kunnen de tafels en stoelen worden opgeslagen.
Het gebouw is deels buitenom geschilderd. Er is veel georganiseerd en de belangstelling was
goed. Denk hierbij aan de kwisjûn, de toneelavonden, de rommelmarkt en het
volleybaltoernooi. Johannes Baarda neemt dit jaar afscheid van de beheercommissie en wordt
opgevolgd door Marieke Okkema. Jan Theunis van Berkum heeft er drie termijnen als
penningmeester opzitten en gaat verder voor het vierde termijn.
Houd facebook in de gaten voor de activiteiten.
5. Verslag kascommissie Us Honk
De kascommissie bestond dit jaar uit Marieke Okkema en Reina Zanting. Ze hebben het
financiële jaarverslag goedgekeurd. Marieke wordt bedankt voor twee jaar kascontrole en
Grietje Bakker vormt met Reina de kascommissie voor volgend jaar.
6. Yde de Boer vertelt over de stand van zaken bij het Sinnekollektyf Wiuwert – Britswert.
Romke Lemstra , Klaas van Dijk, Hendrik de Boer, Johan Bonekamp en Yde de Boer zijn dit
jaar druk geweest met het opzetten van het Sinnekollektyf. Het Sinnekollektyf heeft zich aan
gesloten bij Grieneko, de energiecoöperatie te Baard. Van de 207 beschikbare panelen zijn er
nog 15 beschikbaar. In het komende voorjaar worden de panelen op het dak van de
ligboxenstal van Klaas en Janet geplaatst. Als energieleverancier wordt Energie Van Ons
aanbevolen. Voor elke klant van energieleverancier Energie Van Ons krijgt Grieneko jaarlijks
een vergoeding welke terug gaat naar de regio.
Vraag van Marieke Okkema: waarom komen de panelen bij Klaas en Janet op het dak? Het
project duurt 15 jaar en daarna kan de dakeigenaar nog minimaal 10 jaar gebruik maken van
de panelen. Er is daarom gezocht naar een dak op het zuiden dat sterk genoeg is en waarvan
wordt verwacht dat het nog 25 jaar zal staan.
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Vraag: hoe is de relatie tussen de St. Wynturbine en het Sinnekollektyf? De St. Wynturbine en
het Sinnekollektyf zijn twee aparte organisaties met aparte besturen. De St. Wynturbine heeft
de eerste rekeningen betaald en subsidies aangevraagd maar zodra het Sinnekollektyf geld
binnenkrijgt van de participanten dan wordt dit verrekend. De St. Wynturbine en Grieneko
overleggen momenteel over een rente dragende lening voor het Sinnekollektyf. De lening
wordt in 15 jaar afgelost.
Melle Tilma: er lijken nieuwe kansen voor de dorpsmolen. Het provinciale beleid begint
langzaam te veranderen.
7. Bestuursverkiezing.
Pieter Teunis is 4 jaar lid van het bestuur van het Dorpsbelang, waarvan twee jaar als
voorzitter. Hij wil nog wel twee jaar verder in het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en
Pieter Teunis wordt met algehele stemmen herbenoemd.
De komende twee jaar kunnen 4 bestuursleden het bestuur verlaten. Vandaar de oproep van
de voorzitter of er ook mensen zijn die het bestuur willen versterken en tijdig kunnen worden
ingewerkt.
8. De mogelijkheden voor starterswoningen in Wiuwert en Britswert
In het gesprek met de wethouder is duidelijk geworden dat er mogelijk starterswoningen
kunnen worden gebouwd in Wiuwert maar dat er dan heel concrete vraag moet zijn en dat het
dorp zelf het initiatief moet nemen. Dit houdt in dat er een lijst met namen moet komen. De
aanwezigen onderkennen het belang van nieuwe woningen maar niemand die zich aanmeldt.
Pietrik zal de vraag bij de jeugd voorleggen.
Ingrid de Jong: Als er woningen komen heeft het dorp dan invloed op de keuze van de nieuwe
bewoners? Dit was in het verleden namelijk niet het geval.
Jan Lek: richt een commissie op met belangstellenden voor starterswoningen.
Hans Jonker: Is het mogelijk om een eigen woningcoöperatie op te richten en woningen te
laten bouwen?
9. Rondvraag
Klaas van Dijk: kan er ook een bloemenstrook worden aangelegd bij de bosjes langs Britswert?
Jan Theunis van Berkum: de kerk plaatst deze winter een kerstboom op de Terp in
Wiuwert.
Geert Kuiper: De bestrating in Britswert ligt zo bol dat er schade aan de auto’s ontstaat.
Hans Jonker: de Easterwierrumer Aldfeart groeit dicht en het Wetterskip wil er niets aan doen.
Zo heeft het geen zin om de brug te verhogen.
Het bestuur is hiervan op de hoogte maar zien nog wel mogelijkheden om de Aldfeart weer
bevaarbaar te maken.
Jan Lek: het haventje bij Britswert groeit dicht. Het bestuur heeft contact met het Wetterskip en
er is toegezegd dat dit wordt opgeschoond.
Jan Lek: het aanzien van de Swannepôle is niet meer zoals ze geweest is. Kan het weer
worden opgefleurd? Deze suggestie neemt het bestuur mee bij het onderwerp biodiversiteit.
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Henry Willems: er wordt te hard gereden in de woonwijken van Wiuwert. Bij de herstrating van
de wijken zal het Dorpsbelang dit meenemen. Vooreerst is het advies om de automobilisten er
zelf op aan te spreken.
Melle en Jikke geven de complimenten aan het actieve bestuur.
Marius vraagt een applaus voor Jan Theunis die voor het vierde termijn gaat als
penningmeester van Us Honk. En een applaus volgt.
Pieter Teunis: Er staat een verouderd informatiebord op de terp bij Wiuwert. Heeft iemand een
idee om deze voor andere informatie te gebruiken?
Pieter Teunis: de nieuwe verlichting in Britswert wordt niet datgene wat we hadden uitgezocht,
maar is wel vergelijkbaar. Het uitgekozene is niet leverbaar.
Douwe Keuning: per mail attendeert hij ons op de kansen voor een nieuwe windturbine.
Marieke: het sporthokje heeft wel een huisnummer maar geen brievenbus. Het blijkt dat er ook
geen grijze container is.
Om 22.47 uur sluit Pieter Teunis de vergadering.
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