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08.06.2019  
 

Doarpsbelang “De Twa Doarpen” 
 
Notulen van de online voorjaarsvergadering op 27 mei 2021 
 
Aanwezig: 30 leden incl. het bestuur. Er zijn 2 afmeldingen: familie Jonker en Lize Cnossen. 
 
1. Opening 
Pieter Teunis heet alle bezoekers van harte welkom. Een aantal leden heeft moeite om in te 
loggen bij de vergadering. Dit wordt zoveel mogelijk met onderling overleg opgelost en een aantal 
leden gaat op bezoek bij een wel ingelogd lid. 
 
2. Notulen van de najaarsvergadering op 8 oktober 2020 
Deze worden zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. 
 
3. Actiepunten naar aanleiding van de najaarsvergadering 
- overleg met de gemeente over de bestrating in Wiuwert en Britswert 
In de nieuwbouw van Wiuwert is de laatste kavel verkocht. Zodra dit huis is gebouwd zal de gemeente aan 
de slag met de bestrating. 
De bestrating van de Labadistendyk wordt steeds bijgewerkt. Het gevolg hiervan is wel dat het groot 
onderhoud ook steeds wordt opgeschoven. 
In Britswert is de gemeente volop bezig met de bestrating. Door het natte weer heeft het wat vertraging 
opgelopen. 
- Hoe verder met de oud papier-inzameling 
De kosten voor het inzamelen van het oud papier zijn hoger dan de opbrengsten. Het bestuur stelt voor om 
per 1 juli te stoppen met de inzameling. Iedere inwoner krijgt dan een blauwe container aangeboden. Het is 
bij het bestuur nog niet bekend hoe vaak de container wordt geleegd. Als compensatie voor het wegvallen 
van de inkomsten uit het oud papier wordt de subsidie gedurende de jaren 2021, 2022 en 2023 afgebouwd. 
In deze tijd kan het Doarpsbelang op zoek naar alternatieve inkomsten. De leden gaan akkoord. 
- Bevaarbaarheid van de Easterwierrumer Aldfeart en het haventje in Britswert 
De Easterwierrumer Aldfeart en de Jaanfeart zijn aangewezen als kanoroute. Er wordt geen onderhoud 
gepleegd om het bevaarbaar te houden. Wetterskip Fryslân gaat pas over tot onderhoud als de waterafvoer 
in het geding komt. Het bestuur van het Doarpsbelang heeft een prijsindicatie aangevraagd voor het 
inzetten van een maaiboot. Als het nodig mocht blijken dan is dit een optie. 
De bevaarbaarheid van het traject van de Frjentsjerter Feart naar het haventje in Britswert is wel een taak 
van het Wetterskip.   
- verdeling van de ligplaatsen in het haventje in Britswert 
Het haventje is eigendom van de gemeente en iedereen is vrij om er een boot neer te leggen. In onderling 
overleg is dit ook steeds gelukt. De gemeente is bezig met het aanpassen van het beleid, maar het is nog 
niet bekend wanneer dat klaar zal zijn. 
 
4. Mededelingen en vragen van het Doarpsbelang 
- Verslag laatste boomplantdag 
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Na dertig jaar komt er een eind aan de traditie van de geboortebomen. 21 november zijn er 22 bomen 
geplant voor 32 kinderen. Er is geen plek meer voor nieuwe bomen. In overleg met de gemeente is besloten 
om er mee te stoppen. In het Rabbelrûske staat een verslag van deze dag.  
-Contributie-inning 
Dit najaar is het bestuur begonnen met het innen van de contributie via een online-betaalverzoek. Dit is heel 
goed verlopen. Er wordt beter betaald en de penningmeester heeft er veel minder werk aan.  
- Lantaarnpalen in Britswert 
Dit jaar nog worden de nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Het zijn groene, sierlijke palen met helder licht. Er 
komt een extra paal ter hoogte van de speeltuin en een paal bij Kromwâl wordt verplaatst. Geert Kuipers 
waarschuwt dat de nieuwe paal bij de speeltuin niet te dicht bij de stoeprand moet worden geplaatst. Pieter 
Teunis vraagt om zelf te overleggen met het personeel dat er mee bezig is. 
- Laadpalen 
De gemeente inventariseert of er belangstelling is voor openbare laadpalen in Wiuwert en Britswert. Jan 
Teunis van Berkum geeft aan dat het voor de bezoekers van de mummiekelder goed van pas kan komen. De 
paal zou dan op de Swannepôle moeten staan. 
Voor Britswert is op dit moment nog geen concrete belangstelling, nader onderzoek volgt. Geert Kuipers 
geeft aan elektrische auto’s gevaarlijk te vinden. 
-Vrijwilligers voor de maaiploeg in Wiuwert 
Eén keer per maand maait een groepje vrijwilligers delen op de Swannepôlle en de randen van de terp, daar 
waar de gemeente niet maait. Als er genoeg mensen zijn dan is dit in een uur klaar. De groep vrijwilligers 
wordt door verhuizingen langzaam kleiner. Zijn er nog mensen die mee willen helpen? Aanmelden kan bij 
Hendrik de Boer of bij het Doarpsbelang. 
-Nieuwe deelnemers AED-training 
Komend najaar is er weer een AED-training. Er kunnen 10 mensen aan deelnemen en er is nog plaats voor 
nieuwe aanmeldingen. Er zijn 5 mensen die zich direct bij Djoeke Klomp opgeven. Zodra er meer informatie 
over de training bekend is, krijgen de deelnemers hierover bericht. 
  
5. Jaarverslagen en Kascontrole 
- Jaarverslag secretaris Doarpsbelang 
Johan Bonekamp leest het jaaroverzicht voor met daarin een overzicht van de activiteiten van het 
Doarpsbelang. 
- Jaarverslag van de penningmeester van het Doarpsbelang 
Djoeke geeft een toelichting op het financiële verslag. Het geld van de Jeu de Boules is niet meer in het 
beheer bij het Doarpsbelang en staat daarom ook niet meer in het overzicht. Er is geld gereserveerd voor 
het onderhoud van de speeltuin. Er is een vraag of gereserveerd geld ook beter zichtbaar op de balans kan 
worden weergegeven. Djoeke geeft aan dat dit wel mogelijk is en volgend jaar zal het verder worden 
opgesplitst.  
- Jaarverslag en financieel verslag van het Sporthokje 
Hilda Altenburg geeft de toelichting. Het sporthokje is vorig jaar nauwelijks gebruikt. Bij de gebruikers is 
daarom maar de helft van de normale huur in rekening gebracht. De beperkingen hebben tot gevolg gehad 
dat er verlies is geleden.  
- Kascontrole Doarpsbelang en Sporthokje door Henri Willems en Hans Bos. 
Beide financiële jaarverslagen zijn goedgekeurd en daarmee wordt decharge verleend aan het bestuur. 
Henri Willems is kandidaat voor het bestuur van het Doarpsbelang en Hans Bos heeft twee jaar de 
kascontrole uitgevoerd, daarom worden er twee nieuwe leden voor de kascontrole gevraagd. Grietje Bakker 
en Erwin Kauffmann melden zich aan. 
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6. Het Ondernemersfonds SWF 
- De aanvraag van Us Honk 
Een hele groep vrijwilligers is bezig met verbouw van de serre van het dorpshuis. Het café in Wiuwert is 
gesloten. De verenigingen die daar onderdak hadden, kunnen straks terecht in Us Honk. Voor het nieuwe 
seizoen in september moet de hele verbouwing klaar zijn.  
Het bestuur stelt voor om het geld van het Ondernemersfonds SWF van 2021 te gebruiken voor deze 
verbouwing. Al de aanwezige dorpsbewoners stemmen in met dit voorstel. 
 
- De verantwoording van het bestede geld voor de brug bij Swaenwert 
In april is de nieuwe brug geplaatst door de firma Knol. Het hele project is daarmee afgerond. Zodra de 
coronaregels het toelaten komt er een feestelijke opening. Met Gerard en Sharmila zijn alle kosten 
verrekend. Al de uitgaven die het Doarpsbelang heeft gedaan, zijn betaald vanuit de subsidies en fondsen. 
De vraag aan de dorpsbewoners is of deze in kunnen stemmen met de wijze waarop het geld is besteed. 
Alle aanwezigen zijn tevreden met de gang van zaken. 
 

Pauze 
 
7. Libben yn de tún 
Het doel van de commissie is om meer biodiversiteit te krijgen en de dorpen een fleuriger aanblik te geven. 
De focus ligt hierbij op de particuliere tuinen. Als er genoeg mensen meedoen dan komen er prachtige 
verbindingen tot stand. 
De plannen van de commissie zijn: 
- informatieavond en de mogelijkheid bieden voor een persoonlijk advies. 
- het beschikbaar stellen van planten en struiken. 
- het beschikbaar stellen van insectenhotels. 
- het planten van stinzeplanten bij de kerk in Britswert 
- het opknappen van de Swannepôle zodat het ook praktischer is in onderhoud. 
- het maken van vogelhokjes op de basisschool. 
Nieuwe ideeën zijn van harte welkom. 
De commissie bestaat uit Hinke Bouma, Berber Eppenga en Wiepy Nauta. Pieter Coehoorn meldt zich na de 
oproep van Berber aan als nieuw commissielid. 
 
Geert Kuiper vertelt dat de gemeente de afgevlakte bulten van de speeltuin niet maait. Dit was wel de 
verwachting bij de vernieuwing van de speeltuin. Het Doarpsbelang neemt dit mee in het overleg met de 
gemeente. 
Pieter Teunis vraagt of er een bijenhotel bij de school kan worden geplaatst. Als er plek is dan kan dit. 
  
8. Informatie van Grieneko door Hans Bos 
Hans Bos is niet aanwezig, daarom vervalt dit punt. 
 
9. Ontwikkelingen rondom de basisschool De Pikeloer door Eric Teppema 
De voortgang van de nieuwe streekschool voor de dorpen Wiuwert – Britswert, Boazum en Easterwierrum 
gaat heel langzaam. Het hele traject van plannen maken tot de nieuwe school in gebruik kan worden 
genomen kost zo’n 8 jaar. Ondertussen nemen de leerlingenaantallen af. Wiuwert – Britswert zakt de 
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komende jaren onder de opheffingsnorm. Om de toekomst in eigen hand te houden hebben de MR’s en de 
Doarpsbelangen van Boazum en Wiuwert – Britswert gesprekken gevoerd. Het voorlopige plan is om te 
fuseren en na de zomervakantie in 2022 als fusieschool in Boazum verder te gaan. De ouders en 
leerkrachten zijn geïnformeerd en er worden werkgroepen samengesteld om alles in goede banen te leiden. 
Easterwierrum is op dit moment op zoek naar een andere oplossing om de school te behouden. 
De bouw van een nieuwe streekschool blijft wel op de agenda staan. 
Jan Lek vraagt of de bouw van starterswoningen in Wiuwert voor extra leerlingen kan zorgen. Eric 
antwoordt dat hierover is nagedacht in de prognoses en het niet de doorslag geeft. 
Berber vraagt hoe de leerlingprognoses er precies uit zien. Eric antwoordt dat het leerlingaantal in 2022 
onder de 23 leerlingen zakt en daarna verder daalt. 
Jan Teunis vraagt of er wordt nagedacht wat er met het schoolgebouw gaat gebeuren. Het gebouw is 
eigendom van de gemeente. In de hele besluitvorming wordt dit meegenomen. Het Doarpsbelang zal hierbij 
worden betrokken. 
 
 
10. Financieel verslag en jaarverslag van de St. Wynturbine door Erwin Kauffmann 
De molen staat al een paar jaar stil en de inkomsten zijn afkomstig van de antennes. De provincie geeft de 
mogelijkheid om de molen op te schalen tot een tiphoogte van 100 meter. Ondanks deze verruiming slagen 
wij er niet in om een nieuwe molen te kunnen plaatsen. De redenen hiervoor zijn onder andere: de huidige 
subsidies zijn gebaseerd op veel grotere molens met een betere rentabiliteit en de huidige plek is niet 
geschikt voor een veel grotere molen. 
De Stichting Wynturbine bekijkt momenteel of ze kunnen participeren in een windpark. De Feriening Fryske 
Doarpsmûnen ( FFD) is hiervoor in overleg met diverse partijen. 
Het bestuur van de Stichting heeft de criteria om subsidie te verlenen verruimd. Ook niet-materiele 
duurzame projecten komen nu in aanmerking. 
Bij de toelichting was een opmerking over de certificaten van de Rabobank. De certificaten zijn 
koersgevoelig. Is het risico dat de Stichting Wynturbine neemt niet te groot? Het bestuur van de Stichting zal 
er naar kijken. 
Kascontrole is uitgevoerd door Gerard Hylkema en Jan Frits Nauta. Ze gaan akkoord met het financiële 
jaarverslag. 
Gerard wordt bedankt voor twee jaar kascontrole en Jan Teunis van Berkum neemt zijn plaats over. 
 
11. Bestuurswisselingen 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Djoeke Klomp, Hendrik de Boer en Johan Bonekamp. 
Pieter Teunis en Berber bedanken de vertrekkende bestuursleden voor de prettige samenwerking en het 
vele werk dat is uitgevoerd.  
Kandidaten: Henri Willems, Hendrik Posthumus en Eline Koornstra 
De nieuwe kandidaten stellen zich kort voor. De leden gaan unaniem akkoord met de aanstelling van de 
nieuwe bestuursleden. 
Henri Willems wordt de nieuwe penningmeester en Berber de nieuwe secretaris. 
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12. Rondvraag 
 
Jan Lek komt met het idee van een openbare bibliotheekkast. Het Doarpsbelang zal met de 
suggestie aan de slag.  
 
Geert Kuiper meldt dat de kabelbaan in de speeltuin steeds doorzakt. Waarschijnlijk is de 
fundering niet stevig genoeg. Het Doarpsbelang zal met de gemeente of de leverancier 
overleggen. 
 
Er zijn diverse klachten over hondenpoep op straat, de berm en op het sportterrein. Pieter Teunis 
geeft aan dat het Doarpsbelang hier niet verantwoordelijk voor is. Spreek elkaar aan, dat helpt het 
best.  
Hendrikje van der Mark zal nadenken over een stukje in het Rabbelrûske.  
 
Pieter Teunis sluit de vergadering, bedankt iedereen hartelijk voor de inbreng en hoopt weer op 
een fysieke ledenvergadering in November. Hij beloofd daarbij twee “rondjes” van het 
Doarpsbelang  
 


