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     PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT 

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor 
het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat op 

dinsdag 28 maart 2017 

 
Locatie: Dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum om 20.00 uur 
 
Aanwezig:  Eric de Beij       (Voorzitter) 
   Jaap Heideveld     (Penningmeester) 

Geartsje de Vries   (Algemeen bestuurslid) 
Peter Wiersma   (Algemeen bestuurslid)  
Koosje Siderius-Van den Brug  (Secretaris en notuliste) 

    
   Er waren 40 leden aanwezig  
 
Afwezig m.k.a.: Fam. Bolt 
   Mevr. J. Schroor 
   Mevr. J. Jelles 
   Dhr. W. v.d. Meulen  

Dhr. Anne Meijer  
Fam. Stelwagen 

 

 
1) Opening  

Eric de Beij (voorzitter) opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen van 
harte welkom bij de 72e algemene ledenvereniging van de Vereniging voor het 
Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.  
Met een speciaal woord van welkom aan de leden van de kascommissie en  onze 
regiomanager van de gemeente, de heer E. Kort.  
Mevr. M. Jager-Wöltgens, lid van het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Fryslân, 
komt iets later in de vergadering om na de pauze een lezing te geven over de 
werkzaamheden van It Wetterskip. 
 

2) Vaststellen agenda 
De voorzitter vraagt of er nog mensen zijn die een ander agendapunt willen toevoegen. 
Dit is niet aan de orde. 
 

3) Mededelingen van het bestuur 
- De datum van het theetuinconcert 2017 is bekend. Ditmaal wordt het een 

waterconcert en zal worden gehouden op woensdagavond 5 juli 2017. Via huis en 
huis bezorging en de website www.pbdewilgen.nl worden alle leden hiervan op de 
hoogte gebracht. 

- Het boek: “Uit de geschiedenis van Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstvallaat” wordt 
weer bijgedrukt. Deze boeken en de Wylgster vlaggen kunnen besteld worden bij 
het Plaatselijk Belang. 

-  Onder de binnen de bebouwde kom borden zal z.s.m. ons dorpswapen worden    
geplaatst. Dit is bekostigd vanuit het buurtbudget. 

- De AED die bij garage Paulusma geplaatst is wordt naar een andere locatie 
verhuisd. Er is nog niet bekend welke locatie dit gaat worden. 

http://www.pbdewilgen.nl/
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-  Onze vlaggenmast is door vandalisten weggehaald en vernield maar inmiddels wel 
weer terecht. We zullen de vlaggenmast zo spoedig mogelijk laten repareren zodat 
de kerstverlichting dit jaar weer in de vlaggenmast zal branden. 

 
Voorts vertelt de voorzitter een huishoudelijke mededeling dat na de vergadering  
2 consumpties voor rekening van PB zijn. 
 

4) Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 12 april 2016 
Naar aanleiding van: 
Pagina 4, agendapunt 8: De voorzitter merkt op dat het aanschaffen van trimtoestellen, 
voorgesteld door de heer A. van der Goot, een zeer duur idee was. Dit omdat de 
trimtoestellen hufterproof moeten zijn. Het idee blijft bestaan maar is nu te kostbaar. 
 
Pagina 6, agendapunt 4: Verder deelt de voorzitter mee dat de duim als snelheids-
remmende maatregel weer geplaatst wordt in de hooitijd. De gemeente wil geen 
bloembakken of verkeersdrempels plaatsen. 
 
Het verslag van de ledenvergadering van dinsdag 12 april 2016 van de Vereniging voor 
het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat wordt ongewijzigd 
vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris Koosje Siderius-van den Brug voor 
haar werkzaamheden aan de notulen en verslagen. 

  
5) Jaarverslag 2016-2017 

De heer E. Kort, regiomanager van de gemeente Smallingerland, schuift aan bij de 
vergadering. 

 De voorzitter licht het jaarverslag toe. 
 

- Mutaties 2016-2017 in het Bestuur: 
Op 12 april 2016 is in de algemene ledenvergadering Jelle Westra afgetreden als 
algemeen bestuurslid. Jelle is niet vervangen door een ander bestuurslid. 
 

- Aantal bestuursvergaderingen: 
In 2016-2017 zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest en 1 algemene ledenvergadering. 
Tussentijdse bestuurszaken werden via de mail afgehandeld. 
Ook werd er een programma georganiseerd voor een bezoek aan PB door burgemeester 
Tj. van Bekkum, wethouder Marja Krans, wethouder Jos v.d. Horst en regio-manager van 
de gemeente Smallingerland Erik Kort. 
 
De onderwerpen die in 2016-2017 werden besproken waren: 

  Dorpsfeest 

  Nieuwjaarsreceptie  

  Zomeravond concert (dit wordt een waterconcert in 2017) 

  Werving nieuwe leden en ledenadministratie  

  Buurtbudget / wijkbudget 

  Algehele verkeersveiligheid in ons gebied 

  Overleg instanties waaronder PB Boornbergum-Kortehemmen, PB de Veenhoop, 
    Fryske Gea, Marrekrite, enz. 

  AED trainingen, onderhoud en Hartslag nu 

  Fietsroute langs oude monumenten, officiële opening en beurs Smelne’s Erfskip 

 Mountainbike- en ruiterroutes 

  Wandelknooppunten netwerk 

  Regelmatig overleg met regio-manager Erik Kort van de gemeente Smallingerland 

  Overleg cultuur-historische organisaties Smallingerland (Smelne’s Erfskip) 

  Samenwerking Smalle Eester Belang 
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  Vlaggenmast en publicatiebord 

  Kerstversiering 

  Gemeentelijk onderhoud 

  Financieel overzicht 

  Website 

  Glasvezel buitengebied  
Mevrouw G. de Vries licht dit toe en vertelt dat er € 50 miljoen is vrijgemaakt door de 
provincie voor de “witte gebieden” (De Sanding behoort niet tot dit gebied). Het is de 
bedoeling dat heel Friesland glasvezel/internet krijgt. De provincie werkt met Kabel 
Noord samen om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. 

  Bezorgroutes 

  Subsidies 

  Waterfront 

  Vlaggen 

  Dorpswapen 

  Film 1967 
 De voorzitter vertelt dat er 50 jaar geleden een film is gemaakt over de bewoners in 

onze regio. Het PB is van plan om deze film te vertonen aan alle bewoners via een 
filmavond of het uitdelen van de film op een USB-stick. Het idee is om voor het 
nageslacht ook zo’n film te maken van de bewoners van nu. 
De heer Krijgsman haakt hierop in dat er ook een film bestaat over de 4 jaargetijden in 
De Sanding.  
De heer Liebert deelt mee dat de film “De Trom” ook gaat over ons gebied. 

  Lief en leed commissie 
 
Berichtgeving: 
Via de website: www.pbdewilgen.nl en via huis aan huis berichtgeving van het Bestuur  
worden alle leden op de hoogte gehouden. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 
De uitnodiging van de nieuwjaarsreceptie werd huis aan huis verspreid en op de website  
vermeld. De receptie vond plaats in de ondernemerssociëteit en werd goed bezocht.  
 
Bestuursleden: 
Eric de Beij: Voorzitter/verkoop boeken en vlaggen  
Jaap Heideveld: Penningmeester 
Koosje Siderius-van den Brug: Secretaris 
Geartsje de Vries: Algemeen bestuurslid 
Peter Wiersma: Algemeen bestuurslid en website-beheerder 

 
Na het toelichten van het jaarverslag door de voorzitter Eric de Beij wordt het 
jaarverslag 2016-2017 van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, 
Smalle Ee en Buitenstvallaat ongewijzigd vastgesteld. 

 
6) Financieel jaarverslag 2016–2017 

De penningmeester de heer Jaap Heideveld geeft uitleg over het financieel jaarverslag 
en geeft een uitgebreide toelichting. Hij deelt het verslag uit. 
 
Niemand heeft vragen over de begroting met dank aan de heer J. Heideveld. 
 
 
 
 
 

http://www.pbdewilgen.nl/
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7) Verslag kascommissie 
De heer A. van der Goot en mevr. A. v.d. Berg hebben namens de kascommissie geen 
op- en/of aanmerkingen. Het werk is zorgvuldig en uitstekend uitgevoerd en ze geven 
de penningmeester, de heer J. Heideveld, een compliment hiervoor. 
Hij heeft echter nog één advies voor de penningmeester dat hij het gebruik van zijn 
computers tot één computer beperkt. 
Aan het Bestuur en de penningmeester in het bijzonder wordt decharge verleend. 
 
De heer A. van der Goot treedt af als kascommissie lid en wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden de afgelopen 2 jaar.  
De heer L. Schurer is bereid zijn plaats in de kascommissie over te nemen waarvoor 
dank. 
 
De voorzitter legt uit waarom het PB zo’n hoog vermogen heeft. Hij vertelt hierbij dat 
we als Plaatselijk Belang een luxe riante positie hebben. Hij is van mening dat het geld 
voor iedereen profijt moet opbrengen zoals het aanschaffen van een AED en het 
onderhoud hiervan want dat is voor iedereen van belang. 
 
Mevrouw M. Jager-Wöltgens van het Wetterskip, onze spreekster van vanavond,  
treedt de zaal binnen. 
 

8) Buurtbudget 
 Je kan 2 x aanspraak maken op het buurtbudget. 
 De voorwaarden waaraan het moet voldoen zijn: 

 Het plan moet iets verbeteren in uw directe woonomgeving; 

 De bedachte voorziening moet openbaar, dus voor iedereen toegankelijk zijn; 

 Zoveel mogelijk bewoners van een dorp of wijk moeten er plezier van kunnen 
hebben; 

 Het plan moet uitvoerbaar zijn binnen enkele maanden tot hooguit een jaar; 

 U bent zelf betrokken bij de uitvoering; 

 De buurt draagt zelf een deel financieel bij, bijvoorbeeld door fondswerving; 

 Het plan mag niet tegen gemeentelijk beleid ingaan; 

 Het plan mag ook niet onder lopende projecten of procedures vallen; 

 Het mag geen plan zijn waarover de gemeente al eerder een besluit heeft 
genomen. 

 
Voor 1 oktober kan er nog aanspraak worden gemaakt op het buurtbudget. De 
voorzitter roept iedereen op om ideeën aan te dragen. 
 
De heer R. Beintema wil het buurtbudget besteden aan een vlaggenmast die 
hufterproof is. Dit kan nog voor 1 april aangevraagd worden van het buurtbudget.  
 
De heer L. Schurer oppert het idee om van het buurtbudget een kademuur te plaatsen 
zoals het indertijd bij het haventje in De Wilgen was. De voorzitter wil dit eerst met het 
bestuur van de VES overleggen. De heer A. van der Goot vindt dit een heel mooi idee 
om zo een stukje historie weer te laten herleven. 
 
De voorzitter zal deze ideeën meenemen naar de eerstvolgende bestuursvergadering. 
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  9) Bestuurswisseling 

Helaas treedt Peter Wiersma af als website beheerder/fotograaf en algemeen 
bestuurslid na 10 jaar in het Bestuur te hebben gezeten.  
De voorzitter bedankt hem voor zijn altijd plezierige inbreng en betrokkenheid in het 
bestuur. Dit is al met een presentje bezegeld. 
Oebele Veenstra stelt zich beschikbaar als zijn opvolger. De heer Veenstra is reeds 
actief in de dorpsfeestcommissie. De heer Veenstra stelt zich aan de vergadering voor 
en vertelt iets over zichzelf.  
Met instemming van de leden van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, 
Smalle Ee en Buitenstvallaat wordt de heer O. Veenstra benoemd tot algemeen 
bestuurslid van deze Vereniging. 
 

10) Rondvraag 
Tijdens de rondvraag zijn de onderstaande vragen gesteld of opmerkingen geplaatst: 
 
1) De heer A. v.d. Paauw: Hij vraagt zich af of het mogelijk is om het onverharde dijkje 

in de Sanding ook te voorzien van schelpen. Dit zal bij de gemeente en bij De VES 
worden neergelegd. Ook met het Wetterskip zal het moeten worden besproken. 
 

2) De heer L. Schurer: Onze folder van de fiets- en wandelroute langs 20 monumenten 
en cultuurhistorische plaatsen in zuidwest Smallingerland is opgenomen in de 
folderlijn van het toeristisch netwerk. 
 

3) De heer C. van Hooijdonk: Merkt op dat de ophaalbrug in De Sanding verfloos is. 
Regio-manager de heer E. Kort vertelt dat de brug binnenkort weer geschilderd en 
onderhouden gaat worden. Ook komen er voorzieningen dat kinderen niet meer in 
de brug kunnen klimmen. 
Verder haakt de voorzitter hierop in met de opmerking dat er door de politie 
gehandhaafd zal worden. 
De heer A. Krijgsman geeft een toelichting over het gehele gebeuren omtrent de 
ophaalbrug. Er is een bijeenkomst geweest tussen de gemeente, burgemeester, de 
VES en de bewoners rondom het gebied van de ophaalbrug. 
Er is nu besloten dat er bij de brug niet meer gezwommen mag worden. Dit geldt 
ook voor de andere vaste brug in De Sanding. Er is een nieuw bord geplaatst bij de 
ophaalbrug. Volgens de heer J. Heideveld is het nieuwe bord niet hufterproof. 
Er zullen anti-klimijzers worden geplaatst bij de bruggen. We moeten nu afwachten 
hoe dit aanslaat. Wanneer er weer kinderen de tuinen van de bewoners betreden 
of bij geluidsoverlast dan kan er een telefoonnummer worden gebeld. Binnen 10 
minuten zal de politie dan komen. 
Onder de vaste ophaalbrug zijn tegels in het water gegooid.  
De heer C. van Hooijdonk vindt dat praten met de jeugd helpt. 
 

4) De heer C. Veninga: Hij woont hier sinds 2015 maar vindt de auto’s van garage 
Paulusma geen gezicht en hij is van mening dat hier sprake is van bodemvervuiling. 
De voorzitter licht toe dat hierover al veel gesprekken zijn gevoerd met de 
gemeente en de heer R. Paulusma zelf. De gemeente is van mening dat dit geen 
sloopauto’s zijn maar auto’s die nog op de weg kunnen rijden. En deze auto’s mag 
je als garagehandelaar wel houden.  
De voorzitter deelt mee dat de fam. Paulusma gewaardeerde leden zijn en hij vindt 
dit ook wel enigszins horen bij een dorp. Al deelt hij de mening van de gemeente 
niet altijd. Ook de gemeente vindt dit een moeilijke kwestie. 
De heer Renkema die hiertegenover woont heeft zelfs geluidsoverlast van de 
zuipkeet. Ze kunnen er soms niet van slapen. Misschien zijn laurierstruiken een 
oplossing tussen familie Renkema en garage Paulusma. 
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5) De heer O. Veenstra: De Rabobank heeft te kennen gegeven dat zij als activiteit 
iets nieuws willen organiseren. Niet een golftoernooi met telkens dezelfde klanten 
maar ze willen voor De Wilgen en omstreken eens een eigen golftoernooi 
sponsoren. Hun voorstel is een klein toernooi voor gevorderden (9 holes) en een 
golfclinic voor beginners, afgesloten door een borreltje met wat hapjes. Dit zal 
gehouden worden op 15 september 2017. 
De heer G. Evink heeft dit destijds ook al eerder georganiseerd in samenwerking 
met de Rabobank vertelt de heer A. v.d. Goot. Omdat niemand van de 
aanwezigen bezwaar maakt, gaat de heer Veenstra dit terugkoppelen aan zijn 
contactpersoon. De organisatie is nu aan de Rabobank. 
  

6) De heer J. Lipjes: Hij maakt zich grote zorgen over de wildgroei in De Sanding en 
omstreken. De heer Krijgsman licht toe dat er door bezuiniging “het groen” in De 
Sanding veel minder onderhouden wordt. Er is veel houtopslag. Daarentegen deelt 
hij mee dat er elk jaar een inspectie plaatsvindt in uitstekend overleg tussen De 
VES en de gemeente. Er is afgesproken met de gemeente dat er meer 
zelfredzaamheid van de bewoners wordt ingeroepen. Er is laatst door bewoners 
zelf gesnoeid langs het schelpenpad aan het Nachtlân in overleg met de VES.  
Ook de bossen van Staatsbosbeheer zijn sterk verwaarloosd. Overal is houtopslag. 
Het lijkt wel een bomenkerkhof. Er komt geen licht meer door, door alle dode 
takken/bomen die verspreid liggen op de bodem en in de bomen zelf. 
 
De heer Degener haakt hierop in met de opmerking dat er te weinig kennis is van 
de bomen in het algemeen. Op de Kleasterkampen bijvoorbeeld staan bomen die 
levensgevaarlijk zijn.  
 
Regio-manager Erik Kort deelt mee dat er extensief beheer plaatsvindt. 
 
Besloten wordt dat we iemand van de groenvoorziening van de gemeente 
uitnodigen voor een jaarvergadering. 
Wanneer iemand zich niet “veilig” voelt door bomen die een gevaarlijke situatie 
kunnen opleveren, kan dit melden aan het Plaatselijk Belang. 
 

7) De heer J. Wouda: Vroeger mocht er niet in polderdijken van het Waterschap 
worden gegraven. Mogen de mountainbikers dit wel doen? 
Verder heeft de heer Wouda gehoord dat de gemeente bezig is met een 
“recreatieproject”. Ze benaderen alle grondeigenaren in deze omgeving of ze hun 
grond willen verkopen. Het gaat om 900 hectare. Dit strekt zich uit tot aan de 
Veenhoop. 
Ook de heer S. Bosma is benaderd en hij vertelt dat de gemeente hier 45 miljoen 
aan over zal houden. 
Regio-manager Erik Kort heeft hier niets over gehoord en zal navraag doen bij de 
gemeente. Ook het PB zal navraag doen. 
 

11) Sluiting 
De voorzitter E. de Beij sluit de vergadering om 21.15 uur en geeft het woord aan 
mevrouw M. Jager-Wöltgens, lid van het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Fryslân, 
die een presentatie gaat geven over de werkzaamheden van het Wetterskip. 


