DORPSBELANGEN KOUDUM (DBK)
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
op woensdag 27 oktober 2021

om 20.00 uur

Aanwezig bestuur:

Durk Grouwstra (voorzitter), Ria Bootsma (penningmeester), Teunis
Vonk (secretaris), Nienke Dijkstra (alg. lid), Klaas Damstra (alg. lid),
Saskia Faber (alg. lid), Janna Stellingwerf (alg. lid).

Afwezig bestuur:

-

Afwezig:

Gemeente (wethouder/dorpencoördinator), konden niet.

1

Opening en vaststelling agenda
* Durk opent de vergadering en heet een ieder (22 leden) welkom. Vraagt of de vergadering
in de Fries kan, niemand stemt tegen. Durk stelt alle leden van het bestuur voor.
* Agenda kan blijven zoals die is.

2

Mededelingen + inventarisatie rondvraag
* Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur of vanuit de zaal.
* Er word een inventarisatie gedaan voor de rondvraag (agendapunt 7).

3

Notulen Algemene ledenvergadering 14 maart 2019
* Het zijn notulen van lang geleden. Geen opmerkingen over de notulen, goedgekeurd.
* De maatregelen / lockdown's door het corona virus gooiden telkens roet in het eten wat
betreft het kunnen organiseren van een ALV in 2020, ook in het voorjaar 2021 waren er
hierdoor nog strubbelingen. Een optie was een digitale vergadering, maar een fysieke
vergadering had sterk onze voorkeur om een ieder in de gelegenheid te stellen aanwezig te
zijn. Vanavond kon dit dan eindelijk, vergadering is toegankelijk voor alle leden.

4

Diverse verslagen

a)

Jaarverslagen 2019/2020
* We behandelen de jaarverslagen van 2019 en 2020 in één keer. Teunis geeft aan dat de
verslagen vooraf online al te vinden waren, dit stond ook in de agenda vermeld. Teunis geeft
aan dat er ook nog exemplaren uitgeprint klaarliggen. Teunis leest wat hoofdpunten uit de

verslagen voor. Durk vraagt of er vragen zijn. Deze zijn er niet vanuit de zaal, jaarverslagen
worden vastgesteld.
b)

Financieel verslag
* Ria tovert het financieel verslag op de beamer tevoorschijn. Ria licht de verschillende
bedragen toe die vermeld staan. Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Ria krijgt de
complimenten!

c)

Verslag kascommissie
Ulco Seinstra krijgt het woord:
* Kascontrole 2019: Ulco Seinstra en Ackelyn Schipper hebben in 2020 de kascontrole
gedaan, alles zag er goed uit, 2019 werd goedgekeurd.
* Kascontrole 2020: Ulco Seinstra en Ackelyn Schipper hebben vorige week de kascontrole
van 2020 gedaan, alle verslagen zagen er netjes en goed uit. Helaas bij het financieel
verslag van dorpsbelangen bleek er boekhoudtechnisch ergens een foutje
(waarschijnlijk bij de verkoop van de Koudumer vlaggen) te zitten, en hierdoor kwam
het bedrag onderaan de streep niet juist uit. Er zijn geen verschillen in kas, maar op
papier klopt er dus iets nog niet, en waar dit precies zit zoekt Ria samen met de
kascommissie nog uit voordat alles word goedgekeurd. Ze gaan er volgende week
opnieuw een avond voor zitten.
Durk bedankt Ackelyn Schipper (afwezig) voor zitting in de kascommissie, er is een bloemetje
voor haar. Ria zal deze later aan haar overhandigen. Durk vraagt wie Ackelyn haar plekje wil
invullen in de kascommissie. Theunis de Vries bied zich aan. Theunis treedt toe aan de
kascommissie en zal volgend jaar samen met Ulco Seinstra de kascontrole doen.

d)

Vragen n.a.v. de jaarverslagen van:
Bulte Nijs / Speeltuincommissie / Vrienden van Molen De Vlijt / Centrium
Durk vraagt of er nog vragen zijn over de verslagen.
Rob Goedhart: Ria gaf aan dat de Centrium Commissie financieel inmiddels zelfvoorzienend
is. Rob vraagt zich na deze opmerking af of er dan nu bij dorpsbelangen nog
een potje over is voor de Centrium Commissie. Ria geeft aan dat dit een
scherpe vraag is maar dat dit inderdaad klopt. Wanneer het nodig is kan de
Centrium Commissie in de toekomst Ria hiervoor nog benaderen.
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Voorstel tot verhoging van het postabonnement van €27,- naar €32,- en voorstel tot
verhoging van de losse nummers, die verkrijgbaar zijn bij Boekhandel Muizelaar, van €1,75
naar €2,- (reeds doorgevoerd per 1 jan 2021).

* Ria legt het voorstel uit.
Reactie van IJnte Kooistra: vinden jullie 2 euro voor een los Bulte Nijs nummer genoeg? Een
krant kost al gauw € 2,95 per los nummer. Nienke vraagt hoeveel IJnte Kooistra zou vragen

per los nummer. IJnte steld € 3,- voor, en stelt voor het direct vanavond nog in te voeren. Er
zijn meerdere aanwezigen in de zaal die hierop ja-knikken.
Reactie Wieneke Riemersma: Zou niet een verhoging naar € 3,- doen, er zijn geen
commerciële belangen, het gaat niet om een gewone nieuws krant maar om een dorps krant.
De drempel wordt ook een stuk hoger om een los nummer te kopen. Ook hierop word door
meerdere aanwezigen in de zaal ja-geknikt.
Durk stelt voor om dan deze avond in ieder geval de verhoging zoals door dorpsbelangen is
voorgesteld door te voeren. En een evt. grotere verhoging later te overwegen en in een
volgende vergadering mee te nemen. Iedereen in de zaal stemt hier mee in.
6

Bestuursverkiezing
In 2020 zijn voorzitter Bas Oosterbaan en algemeen bestuurslid Gerben Brouwer
afgetreden. Teunis Vonk (april 2019), Klaas Damstra (mei 2020) en Janna Stellingwerf
(juni 2020) zijn toegetreden tot het bestuur. Bezwaar tegen deze kandidaatstelling kon
voor einde jaar 2020 worden ingediend maar hier is geen reactie op gekomen. In april
2021 is algemeen bestuurslid Wieneke Riemersma afgetreden. Wij stellen Saskia Faber
voor als nieuw bestuurslid. We vragen de leden om hiermee akkoord te gaan.
* Er zijn geen bezwaren ingediend, en uit de zaal komt een applaus van de aanwezigen.

7

Rondvraag behandelen

*

Jelle de Jong: Geeft het aan het een gemis te vinden dat er geen speciaal fietspad bij de
Bútenskar / Dammenseweg is. Het gaat dan om het stuk vanaf 't Heidenskip naar de
Galamadammen. Jelle vind het stuk nu altijd een erg groot gevaar op de fiets. Jelle geeft ook
aan dat hij eind 2020 heeft gehoord dat er veel geld beschikbaar is vanuit de gemeente voor
nieuwe fietspaden en aangezien melkveehouder Acronius Kramer (aan de
Dammenseweg) is gestopt is het volgens Jelle de Jong het juiste moment om nu door te
kunnen pakken.
Reactie dorpsbelangen: Fietspad langs de Dammenseweg is al tijden een terugkerend
agendapunt op de agenda maar word door de gemeente niet opgepakt i.v.m. de praktisch
bijna onmogelijke realisatie hiervan, dit vooral ook i.v.m de vele bomen en daarnaast sloten
langs de Dammenseweg. Aanleg kost normaal al een miljoen per km aldus de gemeente.
Als dorpsbelangen bestuur hebben we vorige maand in het bestuurlijk overleg een nieuw
voorstel gedaan. We hebben de wethouder/dorpencoördinator gemotiveerd om voor elkaar
te krijgen om landbouwverkeer over de provinciale weg te mogen laten rijden in de toekomst
vanaf kruispunt (hopelijk in de toekomst rotonde/ovotonde) bij Pitch en Putt t/m rotonde
Galamadammen. Dit zou een hoop overlast van groot verkeer op de
Bútenskar/Dammenseweg besparen, wat ook fijn is voor toeristen op de Kuilart. Gemeente
was voorzichtig enthousiast over het idee, maar gaf direct aan dat dit lastig is omdat het over
een provinciale weg gaat, gemeente gaat het voorleggen bij de provincie.

Reactie Jelle de Jong: Jelle vind het idee goed maar vraagt zich af wat de provincie ervan
vind.
Reactie IJnte Kooistra: IJnte stelt voor om zelf als dorpsbelangen ook contact te zoeken met
de provincie, dit advies wil hij in ieder geval meegeven. IJnte denkt dat het via de
gemeente niet gaat lukken. Durk neemt het advies op zich.

*

Jelle de Jong: maakt zich zorgen over de woningbouw in Koudum en noemt als voorbeeld
de Oostenveldsweg, alles is gesloopt en er komt maar niets voor terug. Jelle stelt voor een
apparte werkgroep voor woningbouw in Koudum op te zetten, om dit wat meer bij te kunnen
houden, een werkgroep die zich alleen hierop toespitst.
Reactie dorpsbelangen: Durk geeft aan dat dorpsbelangen hier wel bovenop zit maar dat het
vooral bij WoonFriesland staakt. Het lijkt hem geen goed plan om er nog een extra
werkgroep bij te maken hiervoor. Durk geeft aan dat dit punt later op de avond nog uitleg
krijgt bij het doornemen van de dorpsvisie.

*

Maurits Hettinga: Klimaatverandering is een veelbesproken punt en ook in Koudum
merken we het sterk tijdens regenbuien. In het tunneltje bij de Zijl is met regelmaat veel
wateroverlast, het water blijft er soms wel 2 dagen staan.
Reactie dorpsbelangen: Durk geeft aan dat we alle wateroverlast plekken/straten in kaart
hebben en dat we het de vorige maand met het bestuurlijk overleg hebben ingebracht bij de
gemeente. De gemeente gaf aan dat ze momenteel vooral druk zijn in Woudsend gezien de
wateroverlast problemen die daar waren eind deze zomer en het landelijke nieuws haalden.
Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat ook in Koudum kelders onder water stonden en
in sommige huizen zelfs de beneden verdieping, dus dat het probleem ook erg serieus was in
Koudum en we er niets aan hebben dat we worden afgescheept met de mededeling dat ze zo
druk in Woudsend zijn.
Gemeente neemt het mee en aan ons dorpelingen is het van groot belang dat we zoveel
mogelijk MOR-meldingen doen wanneer er overlast is. Hoe meer meldingen er komen, hoe
meer prioriteit het krijgt bij de gemeente. Elke vorm van overlast dus graag melden.

*

Jaap Bijker: Heeft gehoord dat een deel van Koudum vanaf 2030 van het aardgas afmoet, of
dorpsbelangen hier meer van weet.
Reactie dorpsbelangen: Durk geeft aan dat we inderdaad als dorpbelangen dit ook hebben
meegekregen. Het gaat om 238 woningen in het Morraplan gebied. Het komt voort uit het
landelijke klimaatakkoord, en wij kunnen daar als dorpsbelangen verder niets mee. Er is
online hierover een Transitievisie Warmte te vinden bij gemeente op de website, deze is voor
iedereen in te zien.
Reactie Jelle de Jong: We gebruiken nu boeren-gas...! Zijn we zo goed bezig..

Reactie dorpsbelangen: Durk geeft nog aan dat dit punt is doorgespeeld naar Duurzaam
Koudum, maar geeft ook aan dat Duurzaam Koudum niet verantwoordelijk mag worden
gehouden. Het is een project van de gemeente.

*

IJnte Kooistra: Er moet meer aandacht voor de jeugd komen, hoe staat het met
ontwikkelingen, punt moet opnieuw worden besproken.
Reactie dorpsbelangen: Durk geeft aan dat hierover ook gesprekken zijn gevoerd met de
gemeente. Alles heeft stilgestaan in de corana-tijd. We willen als bestuur graag nieuw leven
blazen in de jeugdsoos en zijn op zoek naar enthousiaste leiders om dit in samenwerking
met de gemeente op te pakken.

*

Rob Goedhart: Afgelopen week heeft heel Koudum een brief ontvangen van Vermillion over
boringen naar aardgas en aardwarmte. Wat moeten we hiervan verwachten?
Reactie dorpsbelangen: We weten dat de gemeente negatief staat in elke vorm van winnen
van aardgas in de gemeente. Zij zullen er alles aan doen om dit te voorkomen. Wel is het
goed om hier bovenop te blijven zitten. Volgende week donderdag 4 november is er een
informatiemarkt van Vermillion in de Klink, Durk adviseert de aanwezigen in de zaal om hier
naar toe te gaan, van te voren wel even aanmelden zoals word verzocht.
Reactie Aly Brandenburg: Is eerder vanavond in Balk naar de informatiemarkt van Vermillion
geweest, geeft aan dat het alleen gaat om metingen/onderzoeken, en dat er niet word
geboord. Alie adviseert om zelf ook naar de informatiemarkt te gaan omdat deze zeer
verhelderend is.

*

Rob Goedhart: Over de Bulte Nijs, er zit een lange tijd tussen het aanleveren van de kopij en
het daadwerkelijke verspreiden. Kan het drukken niet digitaler/gemakkelijker en dus sneller
worden gemaakt? Is er geen handigere manier dan nu?
Reactie dorpsbelangen: Ria geeft aan, dat Bulte Nijs volledig door vrijwilligers word gemaakt.
(Rob meende dat er 1 betaalde kracht achter zat, maar dit is dus niet het geval.) Ook is het
vooral het drukken wat veel tijd neemt, een week. Als we het echt met spoed willen kan het
wel, maar dan word het een spoedopdracht en dit kost veel extra geld. En dat is de Bulte Nijs
qua kosten het niet waard.

*

IJnte Kooistra: Gerben Brouwer heeft alle wegwijzeringsbordjes schoongemaakt na zijn
aftreden uit dorpsbelangen bestuur. IJnte kijkt achterom naar Bas Oosterbaan en vraagt
luidop: kan deze traditie worden voortgezet? Ieder bestuurslid die aftreed even langs alle
bordjes? Ze zijn zo opgeknapt!
Ook Wieneke Riemersma word vervolgens aangekeken en er word in de hele zaal om het
voorstel gelachen. Reactie dorpsbelangen is niet gegeven.

PAUZE
9

Team Promotie Koudum; door Willeke van der Wal

*

Punt 9 is eerst aan de beurt en daarna zal Durk punt 8 doen.

Willeke van der Wal geeft een presentatie met dia's over het Promotieteam van Koudum.
Promotieteam Koudum valt onder OVK.
Willeke vertelt over waar we haar van kennen.
Willeke is voorzitter van promotieteam Koudum sinds 2019.
Willeke vertelt over: winterfair, zomermarkten, promotieacties Koudum, winter kryst jûn.
Ook krijgen we meer te horen over: ontstaan van het team, wie zitten er in het team, wat is
het doel van het team.
We krijgen een impressie van de winterfair van 2019, en de zomermarkten van 2021.
Willeke eindigt met: Wat hebben we nodig? Vrijwilligers erbij! Meld je aan! Er is al een leuke
ploeg vrijwilligers die standaard helpen, maar vele handen maken licht werk!

*

Willeke krijgt een bos bloemen als bedankje dat ze onze spreker van de avond wilde zijn!
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Dorpsvisie Koudum 2025, wat waren de ideeën en wat is hiervan inmiddels gerealiseerd?

*

Er is door Durk een powerpoint presentatie gemaakt, deze word getoond:
Dorpsvisie Koudum 2025 is gemaakt in 2011, we zijn nu 10 jaar verder. Durk wil nog bezig
met het opfrissen van de dorpsvisie maar eerst wil hij met alle aanwezigen terugkijken naar
alle punten die erin staan. Wat is er gelukt en wat (nog) niet? Durk heeft overal al
vinkjes/kruisjes bijgezet en bij een aantal punten een vraagteken. Alle punten worden één
voor één met de aanwezigen in de zaal doorgenomen.

*

Het punt wonen (Oostenveldseweg + Jacob v.d. Wayenstraat) komt ook aan de orde zoals
eerder op de avond is aangegeven tijdens de rondvraag. Hierover kon Durk vertellen dat er al
tijden slecht contact is te krijgen met verhuurbedrijf WoonFriesland. En als er dan contact
was, was het erg oppervlakkig. WoonFriesland noemt zich een sociale verhuurder, maar wij
merken er weinig van als bestuur. We hebben uiteindelijk in augustus een brief gestuurd als
dorpsbelangen en deze brief hebben ook de wethouder en dorpencoördinator, ook zij vinden
het zeer spijtig dat het zo moeizaam verloopt. Na deze brief is er contact met ons
opgenomen, er schijnt een nieuw contactpersoon te zijn aangesteld en deze zou zo spoedig
mogelijk een afspraak met ons maken werd ons gemeld. Maar we zijn nu deze avond 3
weken verder, en hebben nog niets gehoord. Dus we zullen hier wéér achteraan gaan.

*

Durk eindigd met de dia:

Foar wat hjoed net lukt, is er moarn wer in dei.
Door naar 2035: Wa helpt mei?
*

Durk vraagt of er vragen of opmerkingen zijn.

*

Jelle de Jong: Opmerking: Jelle geeft aan dat als hij om zich heen kijkt er een best groot
aantal grote huizen is in Koudum, soms met maar 1 bewoner, er moeten volgens Jelle meer
kleinere/gelijkvloers woningen komen voor ouderen, meer appartementen, dan kunnen
gezinnen doorstromen naar de grotere huizen. Jelle hoopt dat de appartementen bij De
Welle vooral voor ouderen worden.

*

IJnte Kooistra: Vraag: Hoe zit het met huisartsenpost, zij hebben tijden geleden al
aangegeven een andere geschikte locatie te zoeken.
Reactie dorpsbelangen: Durk begrijpt de vraag maar geeft aan dat dorpbelangen tot zoverre
wel op de hoogte is maar dat het een particuliere zaak betreft en het niet aan dorpsbelangen
is om de aanwezigen hierover te informeren. Huisartsen zullen zelf deze informatie moeten
verspreiden als het zover is.
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Sluiting

*

Durk bedankt iedereen voor zijn/haar komst, Durk zegt dat alle aanwezigen op kosten DBK
nog een drankje mogen nuttigen. Durk sluit de vergadering om 22 uur.

Janna Stellingwerf-Hoekstra
(Notuliste van de Algemene Ledenvergadering van DBK 2021)

