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Notulen van de voorjaarsvergadering van doarpsbelang De Twa Doarpen op 19 

mei 2022. 

 

Aanwezig: 20 personen inclusief het bestuur. Geen afmeldingen. 

 

1. Voorzitter Peter Nijholt heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen. 

De notulen op de website zijn voor een paar leden moeilijk te vinden. Tip: 

nieuwste notulen bovenaan plaatsen op website. 

De BLS/AED training ging afgelopen jaar niet door. Er was te weinig 

deelname voor de begincursus. Deelnemers beginnen namelijk met het volgen 

van de Basic Life Support training. Daarbij staat ook hartmassage en 

beademing op het programma en wordt geleerd hoe de AED te gebruiken. 

Deze basistraining duurt 3 uur. De herhalingstraining ongeveer de helft. 

Minimaal aantal deelnemers is 6. We willen deze cursus dit jaar weer 

aanbieden en wordt gehouden in Us Honk. Aanmelden kan bij Henri. 

 

3. Actiepunten naar aanleiding van de najaarsvergadering. 

- Het bord bij de haven is voor een betere zichtbaarheid zo’n 40 meter voor 

de bocht verplaatst  

- Dorpsbelang wordt door de vergadering gevraagd een actieve rol te spelen 

bij de toekomstplannen voor het leegkomend schoolgebouw. Voor het 

verslag daarvan zie bij punt 6. 

 

4. Mededelingen. 

Het transformatorhok voor Wiuwert wordt geplaatst langs de 

Labadistendyk  in de berm achter de bloembak. Zo dicht mogelijk langs 

de slootkant. Er komt een haag rond het hok en de kleur wordt groen. 

De minibiebs zijn geplaatst. In Britswert bij Buorren 13 en in Wiuwert 

op de Labadistendyk tussen nummer 20 en22 ( Jonker en Hoogland) 
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5. Jaarverslagen en kascontrole. 

- Jaarverslag secretaris Doarpsbelang. Berber Eppenga leest het 

jaaroverzicht voor met daarin een overzicht van de activiteiten van het 

Doarpsbelang.  

- Jaarverslag van de penningmeester van het Doarpsbelang. Henri 

Willems geeft mondeling een toelichting op de cijfers. Aan de orde 

komen o.a de aanschaf van nieuwe AED’s, de contributie via een 

betaalverzoek per mail. Deze loopt goed. Binnenkort gaat een 

betaalherinnering uit. De financiën van de jeu de boules club valt weer 

onder doarpsbelang. Er is voor Kidskunst nog geld om te besteden. Op 

de powerpoint presentatie was het overzicht voor de leden in de zaal 

moeilijk leesbaar. Henri zegt toe het overzicht via de mail aan de leden 

te sturen. Er is een verantwoording van de cijfers vanaf 2015 tot nu. 

Saldo daarbij is positief. Bij de uitnodiging voor de vergadering een 

financieel verslag mee te sturen is een tip van Marieke Okkema. 

- Jaarverslag en financieel verslag van het sporthokje Op ‘e Trije. 

Door het beperkte gebruik van het sporthokje in het coronajaar geven de 

financiën een vertekend beeld: de opbrengsten vielen tegen en de 

energiekosten vielen mee.  

Coba vertelt dat er een oplossing wordt gezocht voor de gevelplaten aan 

de voorkant. Klaversma komt met een offerte. Coba vraagt versterking 

voor de commissie met technische mensen om voorkomende klusjes te 

doen.  

- Kascontrole van doarpsbelang en het sporthokje. 

De kascommissie (Erwin en Grietje) heeft de boeken gecontroleerd en in 

orde bevonden. Pieter Teunis Hoogland vervangt één van beide leden. 

Voorzitter bedankt de commissie voor hun inzet. 

- Stichting Wynmole. 

Financieel verslag en jaarverslag. Johan Bonekamp ligt het financieel 

verslag toe. Er is financiële ruimte om een bijdrage aan te vragen bij de 

stichting. De doelstelling bij de aanvraag wordt verruimd: ook voor 

immateriële zaken kan subsidie aangevraagd worden.  

- Hendrik de Boer geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van 

de molen sinds 2017 en de recente plannen. De huidige Lagerwey wordt 
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gerenoveerd en vervangen door een driewieker. Er is een 

onderhoudscontract afgesloten en de stroom kan geleverd worden aan 

het netwerk. 

Bijkomstig voordeel is dat de inkomsten uit de antennes verzekerd 

blijven. Als bestuur gaat de stichting verder met het maken van plannen 

om duurzame energie te produceren. Nu weer met een draaiende 

windturbine. 

- De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 

De voorzitter bedankt Jan Theunis en Jan Frits, Peter Nijholt neemt de 

plaats van Jan Frits in. 

                     

6. Informatie over het bestuurlijk overleg met gemeente SWF.  

Toekomst schoolgebouw: de gemeente is gebonden aan het Didamarrest: bij 

verkooptransacties kan gemeente het gebouw niet aan één gegadigde 

aanbieden. Er volgt een openbare biedingsprocedure. Gemeente wil graag 

ideeën uit het dorp voor een nieuwe invulling met een maatschappelijke 

invulling. Dorpsbelang heeft op verschillende manieren inwoners gevraagd 

naar hun wensen. Daarbij werd de wens voor huisvesting voor jongeren ( 

starters) en ouderen veelal genoemd. Dorpsbelang blijft in gesprek met de 

gemeente. 

De wens tot het realiseren van een landbouwweg naar Bessens is ook 

besproken. In het verleden is tijdens de ruilverkaveling een strook grond door 

de toenmalige gemeente aangekocht. Ons werd geadviseerd een brief naar het 

college te sturen met het verzoek tot realisatie daarvan. We peilen het 

draagvlak door middel van een handtekeningenactie  We vragen inwoners ( 

werkgroep) mee te denken. In het overleg benadrukte wethouder Bauke Dam 

de moeilijke financiële positie van de gemeente. Uit de vergadering kwam de 

suggestie om als doarpsbelang met het kerkbestuur te praten. Is de firma 

Becono betonverharding een optie? 

De wens om ‘Wiuwert oan it Wetter’ te realiseren door middel van het 

bereikbaar maken van de kern van het dorp voor kleine vaartuigen kwam ook 

aan de orde. De gemeente zal niet meewerken aan het realiseren van dit plan: 

het heeft geen toeristische meerwaarde en het plan past niet in het waterbeleid 

van de gemeente. De werkgroep kan voor informatie en tips terecht bij de 

gemeente terecht. 
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Pauze 

 

7. Informatie over fusieschool Wiuwert-Britswert en Boazum. 

Inwoners zijn over de voortgang van de fusie op de hoogte gehouden 

doormiddel van informatiebulletins. Doarpsbelang heeft deelgenomen aan 

werkgroepen om mee te denken over concept en vervoer naar de fusieschool in 

Boazum. Er is een goedbezochte informatieavond in Us Honk gehouden. Naast 

het presenteren van de onderwijsvisie kwam ook het vervoer aan de orde.  

 

8. Ondernemersfonds. 

De vergadering gaat akkoord met de financiële afronding van het bestede geld 

aan Libben yn ‘e tún en het voorschot voor de verbouwing van Us Honk. 

Afrekening daarvan volgt in 2023. 

 

9. Hans Bos vertelt over het plan van Grieneko om bij de bewoners in de dorpen  

de centrale verwarming waterzijdig in te regelen. Je kunt dan 10 tot 20% gas 

besparen. Daarvoor vraagt hij enthousiaste bewoners die na een cursus van één 

dagdeel bij ROC Friese Poort aan de slag kunnen om deze klus te klaren. 

Graag aanmelden bij Hans of via website van Grieneko. Het is de bedoeling 

om voor de zomervakantie aan de slag te gaan.  

 

10. Bestuurswisseling. 

Berber Eppenga neemt afscheid van het bestuur en wordt door voorzitter 

bedankt. Eline biedt een pot met kleurrijke bloemen aan. Er is nog geen 

opvolger gevonden. 

 

11. Rondvraag. 

Pieter Teunis vraagt aandacht voor de maaiploeg van Wiuwert. Er is behoefte 

aan helpers die het initiatief nemen: het maaien zal regelmatig opgepakt 

moeten worden. Hij stelt zich beschikbaar als klusjesman bij het sporthokje. 

Ook Peter meldt zich aan. 

Geart vraagt aandacht  voor een nieuw zwemtrapje bij Kromwal. Moet 

aanmelding bij Wetterskip of Marrekrite? Wordt uitgezocht. Een bijdrage 

aanvragen bij Wynmole? Verder vraagt hij aandacht voor de steeds 

terugkerende klacht over hondenstront op de sportvelden. Eigenaren 
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aanspreken, vlaggetjes met naam eigenaar zetten bij uitwerpselen wordt 

geadviseerd. 

Klaas Postma vraagt  wie de boot/kano eigenaren zijn bij de haven in Britswert 

die al geruime tijd ‘op het droge’ liggen. Dorpsbelang gaat in gesprek met 

eigenaren. Coba vraagt of de uitnodiging voor de ledenvergadering niet alleen 

via mail maar ook via een papieren uitnodiging verstuurd kunnen worden. Je 

hebt dan een betere ‘reminder’. Henri zegt toe om in ieder geval via de mail 

een reminder te sturen. 

Coba vraagt ook om de kledingruilbeurs, met veel succes georganiseerd tijdens 

het project Ho net yn ‘e Kliko’, in de herfst te herhalen.  

Henk de Vries vraagt aandacht voor de toenemende plantengroei in de 

Aldfeart. Doarpsbelang antwoordt dat Wetterskip alleen in actie komt als de 

doorstroming in gevaar komt. 

Wouter van der Wal vraagt aandacht voor de slechte staat van de bestrating bij 

zijn huis. Geadviseerd wordt om BAM te bellen. Verder vraagt hij zich af of de 

garagesale van vorig jaar een vervolg krijgt. Gewezen wordt op de 

rommelmarkt bij Us Honk die eens in de twee jaar wordt gehouden en door 

corona toen niet plaatsvond. 

 

12. Sluiting. 

Voorzitter Peter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

-  

 

 

 


