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DORPSBELANGEN KOUDUM (DBK) 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
op donderdag 14 maart 2019 

 
 
Afwezig met kennisgeving: Alderina de Jager, Lammert Fopma, Huub Bleckman, VVD-fractie, Andries 

Hoekema en Durk Grouwstra 
 
 
1. Opening/vaststellen agenda 
Opening 
Bas Oosterbaan, voorzitter van DBK, opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.  
 
 
 
 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt getoond en ter plaatse vastgesteld.  
 
2. Mededelingen en inventarisatie rondvraag: 
* Er wordt een inventarisatie gedaan voor de vragenronde onder agendapunt 7: Rondvraag 
behandelen. 
* Er zijn geen mededelingen.  

 
 

 
3. Notulen ALV 14 maart 2019 
De notulen worden per pagina doorgenomen en vastgesteld. De opmerking wordt gemaakt dat er een 
foutieve naam staat vermeld op pagina 2. De kascontrole is niet gedaan door A. Schippers, maar door A. 
Schipper. De naam wordt aangepast in de notulen en daarna worden de notulen goedgekeurd. 
 
De heer Durk Venema vraagt naar status van het pad bij de Molen(buurt). Voorzitter antwoordt dat 
deze zaak bij de gemeente ligt en dat de wethouder Maarten Offinga eerder contact met Venema heeft 
opgenomen. Venema vindt dat DBK niet correct heeft gehandeld, gelet op deze zaak. Wethouder 
Offinga geeft aan hierop terug te komen. 
 
De heer Bert Eschweiler vraagt hoe het is met de politiepost in Koudum. De wethouder geeft aan hier 
op terug te komen, later op de avond. 

 
 
 
 

4. Jaarverslag DBK 2019 
a) Jaarverslag 2018 
Joke van der Kooi (secretaris DBK) neemt het woord en licht het jaarverslag van 2018 toe. Zij belicht 
enkele hoofdpunten; 

- It Beantsje fan it jier: Uilke de Vries 
- Herinrichting van het kerkplein 
- Stichting Trochgean 
- Ontwikkelingen De Finke en De Kas 
- Vergaderingen en bijeenkomsten welke DBK heeft bijgewoond 
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- Plattegrondborden 
 

Tevens bedankt zij alle vrijwilligers, die actief zijn in/voor Koudum. Immers dankzij deze vrijwilligers 
kunnen we het dorp leefbaar houden! 
 
Ulfert de Jong geeft zijn ongenoegen aan over “het verloop” t.a.v. stichting Trochgean. Voorzitter 
DBK meldt dat dit nu een afgedane zaak is. En dat hier niet meer inhoudelijk op in wordt gegaan.  
 
Verder wordt de melding gedaan dat wanneer DBK een bericht verstuurd aan meerdere personen 
dit niet in cc moet gebeuren, maar in bcc, dit gelet op de AVG.  
 

 
 

 
 
b/c Financieel verslag/verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 
Ria Bootsma (beoogt penningmeester DBK) licht het financiële verslag van 2018 toe en geeft daarna het 
woord aan Ynte Kooistra. De heer Kooistra heeft samen met Ackelyn Schippers zitting gehad in de 
kascommissie. Kooistra geeft aan dat kascommissie eigenlijk geen goede omschrijving is. Immers alle 
financiële handelingen gaan via de bank. Hij geeft Andries Hoekema zijn complimenten voor het 
overzichtelijke financiële verslag en bedankt ook Ria voor haar inzet. Vorig jaar is geadviseerd om de 
rekening voor de kunstroute op te heffen, dit gelet op de bankkosten. Kooistra geeft dit advies 
nogmaals. Tevens is wat aan reserves is gereserveerd een mooi bedrag. Ynte Kooistra neemt afscheid 
van de kascommissie. Bas Oosterbaan bedankt hem voor zijn inzet en overhandigt hem een bloemetje. 
Oosterbaan geeft tevens aan dat er weer een nieuw kascommissie lid moet komen. Belangstellenden 
kunnen zich na de vergadering bij de voorzitter van DBK melden. 
 
 
 
 
 
 
d. Vragen/mededelingen n.a.v. de jaarverslagen van: 
-Bulte Nijs; Dita Meijering ligt het verslag toe. Wouter van der Molen is enthousiast begonnen als lid 
van de redactie van Bulte Nijs. Er worden 2 nieuwe rubrieken toegevoegd aan Bulte Nijs. Eén van deze 
rubrieken zal gaan over familie of ander nieuws voor/door Koudumers.  
-Speeltuincommissie: Ook Dita Meijering ligt dit verslag toe. Er zijn allemaal ontwikkelingen. Op 
zaterdag 17 maart zal er een bijenwerkdag zijn in het park. Het park zal in juni (opnieuw) worden 
geopend.  
-Vrienden van de Vlijt: Maurits Hettinga geeft aan dat de molen eigendom is van de molenstichting. Ze 
willen graag meer activiteiten gaan organiseren, om zo meer mensen naar de molen te trekken. Opzet 
is ook om meel te gaan maken. 
-Centriumcommissie: Verschillende activiteiten dit jaar georganiseerd. “At the watergate” was een 
groot succes. Insteek voor het volgende seizoen zal van de commissie zijn: “we gaan weer vol op aan de 
slag”. 
 
 
 
 
 
Kunstroute: deze commissie is eerder opgeheven, omdat de kunst welke langs/in de route stond, werd 
gestolen. Kunstenaar wilden daarom geen kunst meer beschikbaar stellen.  Er staat nog een rekening 
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van de kunstroute open, met daarop een bedrag. De commissie schenkt dit geld niet aan 
Dorpsbelangen, maar is op zoek naar een passend kunst-cadeau voor Koudum.  
 

 
 

 
 
5. Voorstel contributieverhoging lidmaatschap Dorpsbelangen;  
De leden gaan akkoord met een contributieverhoging van € 1,50. De contributie zal dan € 16,50 gaan 
bedragen. Ook wordt voorgesteld om de advertentiekosten te verhogen. Voor kleine advertenties zal € 
37,50 in rekening worden gebracht en voor grote advertenties € 70,00 per keer. De leden stemmen 
hiermee in. 
 
 
 
 
 
6. Bestuursverkiezing 
Joke van der Kooij heeft haar termijn erop zitten en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Voorzitter DBK 
bedankt haar voor haar zeer goede inzet, betrokkenheid en enthousiasme en overhandigd haar een 
bloemetje. 
Andries Hoekema (huidige penningmeester DBK) heeft al eerder afscheid genomen van DBK, maar 
heeft zich dit jaar nog wel ingezet voor de financiën. Ria Bootsma wordt voorgesteld om Andries te 
gaan vervangen. De leden stemmen hiermee in. 
Theunis de Vries heeft een half jaar zitting gehad in DBK, maar kreeg (onverwachts) zitting in de 
gemeenteraad. Oosterbaan bedankt Theunis voor zijn (korte) inzet en stelt Durk Grouwstra als nieuwe 
kandidaat voor. Ook hier stemmen de leden mee in. 
 
 
 
7.Rondvraag behandelen 
-Ulfert de Jong: wil graag een antwoord op eerder verzoek om alle ingekomen stukken te verzamelen 
op een lijst en deze tijdens de ALV te behandelen/inzichtelijk te maken. DBK antwoordt dat er 
maandelijks tientallen stukken binnen komen en dat het gelet hierop, niet raadzaam en zinvol is, om 
deze op een lijst te plaatsen. Bovendien maakt DBK elk kwartaal een overzicht waarop alle zaken die in 
behandeling zijn/ of zijn uitgevoerd. Dit overzicht wordt gepubliceerd op www.koudum.nl. 
-Walter van Berkum informeert naar de status van de vergunning voor het mestvergistingsbedrijf van 
de familie Stokman. Hij maakt zich enigszins zorgen over eventuele overlast, grootte bedrijf etc. 
Wethouder geeft aan dat de vergunning eerder is verleend voor de periode van tien jaar. Deze periode 
verloopt binnenkort. Stokman heeft eerder een brief gehad dat bovengenoemde periode binnenkort 
verstrijkt en dat de vergunning, wanneer er geen activiteiten zijn, van rechtswege wordt ingetrokken.  
-Rob Goedhart: vraagt hoe er een structurele subsidie kan worden verkregen van de gemeente voor het 
Centrium. Wethouder antwoordt dat de gemeente zeer terughoudend is bij het geven van structurele 
subsidie. Gemeente wordt  (vooral)enthousiast van vernieuwende concepten en de gedachte 
hierachter is: “wat is het verdienmodel”. Maarten Offinga geeft als tip, informeer eens bij het 
ondernemersfonds of andere vormen van crowdfunding. 
-Rob Goedhart geeft aan dat er verkiezingsborden op diverse kruisingen te vinden zijn, dit terwijl het 
beleid toch is dat verkiezingsborden minimaal 40 meter van een kruising geplaatst moeten zijn. Het 
CDA kom je nu op elke kruising tegen, aldus Goedhart. Offinga zal een actie uitzetten om deze borden 
te verplaatsen. 
-Ulfert de Jong: ziet graag een rotonde op de weg bij Pitch en Putt: wethouder geeft aan hier op terug 
te komen tijdens zijn presentatie later op de avond. 

http://www.koudum.nl/
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-Bert Eschweiler vraagt hoe het komt met de waterplanten in het gebied It Sân nabij de Kuilart, nu er 
afgesloten damwanden zijn geplaatst. Wethouder geeft aan dat dit een zaak is van het Wetterskip, 
maar zoekt dit uit. 
-Bert Eschweiler: er stond een bord van bouwbedrijf Heeringa op de nog leegstaande bouwkavels in het 
Morraplan. Zijn deze kavels verkocht? Heeft de gemeente geen zicht op, wat de status hiervan is omdat 
dit projectmatig wordt verkocht en niet door de gemeente.  
 
-Ynte Kooistra: wil graag nog even terug komen op de vraag/opmerking m.b.t. Stichting Trochgean. De 
heer Kooistra heeft zelf eerder zitting gehad in deze stichting. Hij betreurt de gang van zaken hoe 
nieuwe bestuursleden het uiteindelijke doel van de stichting uit het oog hebben verloren. 
-Ynte Kooistra meldt ook dat hij een melding heeft gedaan naar de gemeente over onderhoud 
lantaarnpalen. Hij heeft geen correct antwoord van de gemeente ontvangen. Maarten Offinga betreurt 
dit en geeft aan dat dit een punt van aandacht is. Gemeente wil ook graag een goed onderhoud, maar 
sommige zaken zijn ook echt een burgerplicht. Hij zegt toe dat de lantaarnpalen voor de zomer weer er 
weer netjes “bij staan”. 
 
-Rein Munniksma: wil graag uitbreiding van het bedrijventerrein en geeft aan dat veel bedrijven niet 
handelen volgens vergunning. Offinga antwoordt dat aanleg van bedrijventerrein de 
verantwoordelijkheid is van de provincie Zij bepalen uiteindelijk waar en hoeveel bedrijfskavels er 
kunnen komen. In het verleden bleken er veel bedrijventerreinen braak te liggen. Provincie is daarom 
kritisch t.o.v. uitbreiding. De provincie heeft daarom vastgesteld dat de overige bedrijven terreinen 
eerst moeten zijn volgebouwd, alvorens te starten met een nieuw uitbreidingsplan. Offinga geeft ook 
aan dat inwoners meestal niet blij zijn met uitbreiding, wanneer dit in hun achtertuin gebeurd.  
-Rein Munniksma: wil graag een aantal starterswoningen ontwikkelen. Hij vraagt zich af wat de visie van 
de gemeente hierop is. Offinga geeft aan dat hij niet bekend is met deze plannen, maar dat hij graag in 
gesprek wil met Munniksma. Belangrijk om de grondpositie hierbij niet uit het oog te verliezen en te 
letten op het woon-contigent. Bij afstemming moet worden gelet op resultaten van de woonvisie. De 
gemeente heeft van de provincie ruimte gekregen om, waar mogelijk, extra te gaan bouwen. Mocht er 
behoefte zijn aan nieuwe woonplekken. 
 
-Roel Faber: pleit voor rollatorvriendelijke wandelpaden. Wethouder antwoordt dat sommige paden 
worden opgeknapt. Roel Faber meldt ook dat de ontwikkelingen in het park als positief te ervaren zijn. 
 
-Sake de Boer: geeft ook aan dat sommige (fiets)paden van erge slechte kwaliteit zijn. Hij neemt als 
voorbeeld het Poelspaed. Wethouder geeft aan dat dit ook besproken met DBK in het twee jaarlijkse 
overleg tussen beiden. Dit geldt ook voor de eventuele plaatsing van een hekwerk nabij kruising 
Klink/garage Kemker, wat ook zeker een punt van aandacht is.  
 
-Thea Schotanus: wat is de status van ontwikkeling van de Beeldentuin, grond de Welle? Maarten 
Offinga geeft aan dat hij tijdens de presentatie hierop terug komt. 
 
-Piet Zonderland wil graag een update van de dorpsvisie. Bas Oosterbaan geeft aan dit op de agenda bij 
DBK te zetten. 
 
 
 
 
 
 
8. stand van zaken ontwikkeling Koudum Jelle Zijlstra: 
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Jelle Zijlstra vertelt over de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe sportschool in Koudum. Hij is gestart met 
de ontwikkelingen n.a.v. (uitkomsten onderzoek) sportdorp Koudum. Zijlstra vertelt over de inrichting 
van de school en de diverse sportactiviteiten welke hier plaats gaan vinden. Aan het eind van de 
presentatie wordt de naam van de sportschool onthult: de sportschool krijgt de naam Sport34 met 
daarbij een passend logo. De zaal ontvangt de naam met een luid applaus. De verwachting is dat in juni 
de sportschool kan worden geopend. Zijlstra ontvangt uit handen van Oosterbaan een bloemetje als 
dank voor zijn presentatie en wenst hem veel succes met de sportschool.  
 
 
 
 
 
9. In petear mei Maarten Offinga; 
Maarten Offinga geeft aan dat hij prijs stelt op een open dialoog met de aanwezigen. Koudum staat in 
de top 10 op nummer 6, dit gelet op het aantal inwoners per dorp. Verder vertelt hij over de financiële 
huishouding van de gemeente en onderstreept hij het belang van de MOR melding door burgers. De 
aanleg van nieuwe fietspaden/voetpaden zal in het vervolg niet meer plaatsvinden op eigen initiatief 
van de gemeente. Hij komt terug op de vraag van de heer de Jong. De provincie is eigenaar van de grote 
weg nabij Pitch en Putt, de gemeente kan hier dus geen oordeel over vellen. Verzoeken moeten worden 
ingediend bij de provincie. Een fijne ontwikkeling is dat het politiebureau vooralsnog open blijft in 
Koudum. De status Finke: Talant heeft aangegeven te willen stoppen met “hun aandeel” in de Kas. Er is 
volgens hen te weinig animo om woonplekken te realiseren in Koudum, voor mensen met en 
geestelijke/lichamelijke beperking. Maar er is een kans aanwezig dat er op dit moment toch 16 plekken 
van de 24 plekken, kunnen worden ingevuld. Er is nog geen definitief besluit genomen. Oosterbaan 
bedankt Offinga voor zijn prettige en zeer informatieve presentatie en overhandigt hem een bloemetje. 
Offinga geeft aan dat hij volgend jaar graag weer van de partij is.  
 
 
 
 
10. Sluiting 
Bas bedankt iedereen voor zijn/haar komst en wenst iedereen wel thuis. Elke aanwezige kan op kosten 
van DBK één drankje nuttigen aan de bar. Hij sluit de vergadering rond de klok van elf uur.  
 
 
 
  

        
 
 
 

 
 
Wieneke Riemersma-Seinstra 
Notuliste-Algemeen Lid DBK 

 


