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08.06.2019  
 

Doarpsbelang “De Twa Doarpen” 
 
Notulen van de najaarsvergadering op 8 oktober 2020 in Us Honk 
 
Aanwezig: 19 leden incl. het bestuur. Afmeldingen: Jan Theunis en Tiny van Berkum, Pieter en 
Jeanette Reen, Cecile Smit, Hendrik de Boer, Berber Eppenga, Tineke Ponne en Alle Jacob en 
Tineke Bremer. 
Door de Corona is de opkomst lager dan andere jaren. 
 
1. Opening 
Voorzitter Pieter Teunis Hoogland heet iedereen welkom. Alle aanwezigen hebben zich van te 
voren aangemeld. Er zijn twee bestuursleden afwezig, namelijk Berber Eppenga en Hendrik de 
Boer. Pieter Teunis wijst op de volle agenda omdat de voorjaarsvergadering niet heeft 
plaatsgevonden en een aantal onderwerpen zijn doorgeschoven. 
 
2. De notulen van de najaarsvergadering op 21 november 2019. 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze zijn daarbij goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen 

- Naar aanleiding van de najaarsvergadering 2019 
* Belangstelling voor een starterswoning 
Er hebben zich geen belangstellenden gemeld bij het bestuur en daarom wordt hier 
verder geen actie op ondernomen. 
* Verkeer in de woonwijken in Wiuwert en de bestrating in Britswert 
De herstrating in Wiuwert en de aanleg van verkeersremmende maatregelen staat op 
de planning als de laatste kavels bebouwd zijn. Dit duurt langer dan verwacht. Het 
bestuur zal bij de gemeente aandringen om eerder te beginnen. In Britswert is de 
herstrating uitgesteld om dit te kunnen combineren met de aanleg van de glasvezel. Nu 
de aanleg van de glasvezel steeds wordt uitgesteld is het de vraag of de herstrating  
hier op moet wachten. Het bestuur gaat hierover in overleg met de gemeente. 
* Informatiebord op de terp in Wiuwert 
Het plan is om historische foto’s in het informatiebord te hangen. 
* Brievenbus en de container bij het sporthokje 
Hilda Altenburg, bestuurslid van het sporthokje, geeft aan dat een brievenbus en een 
container niet nodig zijn. 

- Boomplantdag 
De boomplantdag op 21 november is de laatste keer dat dit evenement plaats vindt. Er zijn 
geen plekken meer om bomen te planten. Er kunnen dit jaar 35 kinderen meedoen en er 
worden 19 bomen gepland. Dit houdt in dat sommigen kinderen een boom moeten delen. 
De gemeente helpt mee en zal de gaten graven. Vorige vergadering werd geopperd om 
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bomen langs de weg naar Bessens te planten. Dit is niet mogelijk in verband met kabels en 
leidingen. 

- Glasvezel 
Britswert heeft genoeg aanmeldingen voor de aanleg, Wiuwert waarschijnlijk ook. De 
planning is dat in april 2021 de aanleg in het zuiden van de gemeente klaar, daarna komt 
de rest van de gemeente. Het kan al met al nog wel een paar jaar duren voordat de 
glasvezel bij ons gebruikt kan worden. Dit is wel teleurstellend gezien de vele inspanningen 
die verricht om genoeg aanmeldingen te krijgen. 

- Streekschool 
Door de Corona hebben de ontwikkelingen bij de streekschool deze zomer op een laag pitje 
gestaan. Het overleg komt nu weer op gang. De dorpsbelangen van Easterwierrum, 
Boazum en Wiuwert – Britswert ondersteunen de plannen maar zijn van mening dat het 
schoolbestuur het initiatief moet nemen bij de uitvoering. 

- Organogram 
Het bestuur probeert structuur aan te brengen in de werkzaamheden om zo de overname 
door een nieuw bestuur te vergemakkelijken. Al de activiteiten zijn per maand 
gerubriceerd. We proberen het organogram actueel te houden. 

- Nieuwe wijze van contributie-inning 
De huidige werkwijze is dat het bestuur met briefjes langs de deur gaat om de contributie 
te innen. Dit kost nogal wat tijd. Wij stellen voor om over te stappen op een digitaal 
betaalverzoek. De leden krijgen een mail toegestuurd met daarin een link om de contributie 
te voldoen. De penningmeester kan degene die de betaling vergeet een herinnering sturen. 
Wij hebben daarvoor de emailadressen van de leden nodig.  
Een bijkomend voordeel is dat als het bestuur de emailadressen heeft ze deze ook kan 
gebruiken de leden snel te informeren. De handtekening is nodig i.v.m. de privacy 
wetgeving. 
Vraag: wat als een lid geen emailadres heeft?. Deze leden krijgen een schriftelijk verzoek 
om de contributie te betalen. 
De leden gaan akkoord met de nieuwe wijze van contributie-inning.  

 
4. Financiële verslagen van Dorpsbelang, Sporthokje, de St. Wynturbine, Us Honk en de 

kascontroles 
Penningmeester Djoeke Klomp geeft de toelichting bij het verslag van het Dorpsbelang. Een vraag 
is hoe het komt met de inkomsten uit het oude papier nu de prijzen zijn gekelderd. Het bestuur zal 
uitzoeken of wij leveringsplicht hebben bij Omrin of dat wij ook elders voor een betere prijs te 
verkopen. Geert Kuipers zal bij een recyclebedrijf vragen naar de mogelijkheden. 
 
Hilda Altenburg, de penningmeester van sporthokje “Op ‘e Trije’ is niet aanwezig, daarom doet 
Djoeke ook hier de toelichting. In 2019 is er winst gemaakt, maar dit zal in 2020 niet meer lukken. 
De inkomsten zijn door gebrek aan activiteiten veel minder. 
De kascommissie bestaande uit Romke Lemstra en Hans Bos hebben beide jaarverslagen 
goedgekeurd. Romke verlaat de commissie en Henri Willems meldt zich aan als nieuw lid. 
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Johan Bonekamp geeft de toelichting op het financiële verslag van de Wynturbine. De windturbine 
staat stil maar in 2019 zijn er wel inkomsten van de antennes en de Rabocertificaten. In 2020 
betaalt de Rabobank geen rente voor de certificaten. De inkomsten zullen dan ook lager zijn.  
Het bestuur van de Stichting Wynturbine oriënteert zich op de vervanging van de stilstaande 
Lagerweij.  
De kascommissie bestaande uit Jan Lek en Gerard Hylkema hebben het financiële verslag 
goedgekeurd. Jan Lek verlaat de commissie en Jan Frits Nauta neemt zijn plaats in. 
 
Jan Teunis van Berkum, penningmeester van Us Honk is niet aanwezig. Djoeke geeft daarom ook 
hier de toelichting. Het saldo is afgenomen. Dit komt door de renovatie van de zaal en de serre. 
Komend jaar zal meer tijd worden besteed aan het verwerven van subsidies. Us Honk is deelnemer 
bij het collectieve zonnedak bij Klaas en Janet van Dijk. De participaties zijn betaald maar er staan 
nog geen inkomsten tegenover. Us Honk heeft in 2020 € 500,- ontvangen van Grieneko als 
ondersteuning in de Coronatijdperk. 
 
Pieter Teunis verleend decharge en bedankt alle leden van de kascommissies en de 
penningmeesters voor de gedane werkzaamheden.    
 
Pauze 
 
5. Het nieuwe cultuurfonds “De Hellingstichting” 
Tineke Ponne is niet aanwezig daarom geeft Johan de toelichting. In de jaren tachtig was Siep 
Hellinga, kunstverzamelaar, op zoek naar een geschikte expositieruimte om de schilderijen van 
Boele Bregman te exposeren. Hij kan terecht in de kerk van Britswert. Er wordt een stichting 
opgericht die allerlei activiteiten organiseert en hiervoor op diverse manieren geld inzamelt. Na 
tien jaar vertrekt Siep Hellinga met de schilderijen naar elders. De stichting blijft op papier bestaan 
en er staat nog geld op de bankrekeningen. Tineke Ponne was de laatste secretaris. In 2019 komt 
Tineke naar het bestuur van het Dorpsbelang om te overleggen over de bestemming van het geld. 
Wij stellen voor om er een fonds mee op te richten om plaatselijke culturele initiatieven te 
ondersteunen. Het Dorpsbelang houdt het geld onder beheer en is verantwoordelijk voor de 
bestedingen. 
De leden gaan akkoord met het voorstel. 
Een wens van Tineke is om een deel van het geld te besteden om de kerk in het licht te zetten bij 
bijzondere gelegenheden. De Plaatselijke Commissie van de St. Joris-Tsjerke is bezig om dit uit te 
voeren. 
Tineke Ponne wordt bedankt voor haar initiatief voor het cultuurfonds en het vertrouwen in het 
bestuur van het dorpsbelang. 
 
6. Speeltuin Britswert 
Zaterdag 26 september is de speeltuin geopend. Een geslaagd project waar nu al door de jeugd 
veel gebruik van wordt gemaakt. Met behulp van acties en subsidies, o.a. het Ondernemersfonds 
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konden de kosten worden betaald. De leden van het dorpsbelang zijn ingenomen met het 
resultaat. 
Een vraag: waarom zijn niet al de oude attributen opnieuw gebeitst? De banken zijn van hardhout, 
beitsen is niet nodig en het dak met de éénhoorn moet nog worden gedaan. 
Pieter Teunis vertelt dat de toestellen eigendom zijn van het dorpsbelang en de gemeente de 
keuringen verzorgt. 
 
7. Collectieve zonnedak bij Klaas en Janet door Yde de Boer 
De zonnepanelen leveren sinds kort stroom aan het net. De aansluiting heeft langer geduurd dan 
eerst was voorzien. Liander heeft hierom maar 50 % van de aansluitkosten in rekening gebracht. 
Door verhuizing van een coöperatielid zijn er 8 panelen vrij gekomen en beschikbaar voor een 
dorpsgenoot. 
Romke Lemstra was bestuurslid van Grieneko maar door zijn verhuizing is hij hier mee gestopt. 
Hans Bos is kandidaat-bestuurslid en wordt dan de contactpersoon tussen onze dorpen en 
Grieneko. Klaas van Dijk en Yde denken nog na over de officiële opening maar door de 
coronamaatregelen zal dit in aangepaste vorm moeten. 
Yde vertelt ook over het lidmaatschap van energieleverancier Energie Van Ons. Voor ieder afnemer 
van stroom en gas ontvangt Grieneko € 60,- Dit dan worden besteed aan duurzame projecten in 
Wiuwert en Britswert. 
De voorzitter bedankt Yde voor de duidelijke uitleg. 
 
8. Brug over de Easterwierrumer Ald Feart 
Het project van de verhoging van de brug vordert gestaag. Er is een offerte van de firma Knol uit 
Akkrum, er zijn subsidies aangevraagd, er is een aanvraag ingediend bij het Ondernemersfonds, 
Simon Romkes b.v. heeft de sterkteberekeningen gemaakt en de aanvraag voor de 
Omgevingsvergunning ligt bij de gemeente. Het is even afwachten tot de vergunning wordt 
verleend en dan kan de opdracht om de brug te vernieuwen worden gegeven. Wij hopen dat voor 
volgend vaarseizoen alles klaar is. 
Er komt de vraag waarom de brug niet hoger wordt dan de doorvaarthoogte van ruim 1 meter. 
Het verhogen van de brug tot een meter is financieel voor ons op te brengen. Verder verhoging 
brengen meer kosten met zich mee. De doorvaart onder de Froonackerdyk is ook 1 meter hoog is. 
Bij navraag bij de provincie hebben we te horen gekregen dat de provincie geen plannen heeft om 
deze in de toekomst te verhogen. 
De kosten voor de nieuwe brug worden gedeeld tussen de eigenaar en het dorpsbelang. Het 
gedeelte van het dorpsbelang is via subsidies, fondsen en de bijdrage uit het Ondernemersfonds 
verkregen. 
De aanwezige leden zijn positief en hopen volgend jaar zonder belemmeringen een dagje te 
kunnen varen. 
 
9. “Libben yn de tún” en de aanvraag bij het Ondernemersfonds 
Vanuit het bestuur is het plan opgevat om de biodiversiteit in de dorpen te bevorderen. Berber 
heeft het initiatief genomen om een commissie op te richten. De commissie bestaat nu uit vier 
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leden: Janet van Dijk, Wiepie Nauta, Hinke Bouma en Berber Eppenga. Als naam voor het project 
is gekozen: “Libben yn de tún”. Er zijn een aantal ideeën naar voren gekomen maar andere ideeën 
zijn welkom. 

- Stinzeplanten rond de terp yn Britswert 
- Het planten van bomen door de inwoners in eigen tuin 
- Stukjes groen minder vaak maaien 
- Bonte berm, bijvoorbeeld bij de Swannepôle. 
- Het plaatsen van vogelhokjes en bijenhotels 
- Voorlichting over biodiversiteit 
- De bloemenberm bij Kromwâl, waar de bewoners het initiatief al hebben genomen. 
Voor de uitvoering zijn de geschatte kosten ruim € 4.000,- Het bestuur stelt voor om hiervoor 
het geld van het Ondernemersfonds van 2019 en 2020 te gebruiken. 
De leden gaan hiermee akkoord. 

 
10.     Vrijblijvend stagelopen bij het bestuur van het Dorpsbelang 
Het bestuur heeft volgend jaar dringend nieuwe leden nodig. Het kan gebeuren dat vier van de vijf 
bestuurders dan het bestuur verlaten. Om belangstellenden de kans te geven om te kijken wat het 
bestuur inhoud kunnen ze een poosje meelopen.  
 
11.      Rondvraag: 
Marius Kastelijn wijst op de slechte staat van de tegelpaden bij de Labadistendyk. Pieter Teunis 
antwoordt dat eigenlijk de hele Labadistendyk vernieuwd moet worden. Het bestuur gaat in 
overleg met de gemeente. 
 
Een aantal vragen gaan over de bevaarbaarheid van de Easterwierrumer Aldfeart en het haventje 
bij Britswert. De vaart en de haven groeien dicht met planten en wier. Varen wordt een probleem. 
Het maaien met de maaiboot is niet voldoende, het wier wordt hierdoor niet verwijderd. Het 
bestuur zal kijken wat hieraan te doen is en contact opnemen met het  
Wetterskip. 
 
Hans Jonker vraagt naar de mogelijkheid voor een ligplaats in het haventje bij Britswert. 
Momenteel zijn alle plaatsen bezet. Is er een reglement? Het bestuur zal hierna informeren. 
 
Het bestuur van het sporthokje en het bestuur van het dorpsbelang doen beide een aanvraag bij 
NL-doet. Coba de Vries vraagt of er overleg mogelijk is om elkaar niet dwars te zitten. Dit kan, 
volgende keer even contact met elkaar opnemen. 
 
Om half elf sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een wel thuis. 
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