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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 19 april 2022 
 

 
Locatie: Dorpshuis ’t Bynt , Westerbuorren 1, Boornbergum, aanvangstijd 20.00 uur 

 
Aanwezig:  Eric de Beij       (Voorzitter) 
   Jaap Heideveld     (Penningmeester) 

Oebele Veenstra   (Algemeen bestuurslid) 
Koosje Siderius-van den Brug  (Secretaris) 
Jacqueline Tamminga-Weijer (Algemeen bestuurslid en notulist)  

 
   Er waren 68 leden aanwezig  
 
M.k. afwezig:  Fam. Degener    Mevr. Veenstra 
   Mevr. De Vries en dhr. Tangenberg Dhr. Avezaat 
   Fam. Bolt    Dhr. Mulder 
   Dhr. Minnesma   Dhr. Scholte 
   Dhr. Boelens    Mevr. Aldaraaj 
   Dhr. Cremer    Dhr. Abels 

Dhr. Horst    Plaatselijk Belang De Feanhoop 
 
 

 
 
1) Opening  

Eric de Beij (voorzitter) opent de vergadering om 20 uur en heet de aanwezigen van harte 
welkom bij de 76e algemene ledenvereniging van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang 
De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.  
De voorzitter geeft aan blij te zijn dat de vergadering weer fysiek kan en is blij met de grote 
opkomst.  
Een speciaal woord van welkom aan de beheerder het medewerkers van ’t Bynt, 
bestuursleden van de VES, Plaatselijk Belang Goëngahuizen en Boornbergum. 
Extra welkom ook aan mevrouw Henny Betten die een kort toelichting geeft op haar 
gezondheid. 
 
 

2) Vaststellen agenda 
De voorzitter vraagt of er nog mensen zijn die opmerkingen hebben hierover of een ander 
agendapunt willen toevoegen. Dit is niet aan de orde. 
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3) Mededelingen van het bestuur 
1. In het kader van het project Stroomopwaarts: in Zuidoost-Friesland organiseren vijf 

musea exposities met het doel om deze regio te (her)ontdekken. Museum Dr888 
heeft gekozen om in haar tentoonstelling het verhaal te vertellen over de vorming 
van Smallingerland vanaf de plaggenhutten tot de jaren twintig van de vorige eeuw. 
De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met Smelne’s Erfskip en 
verenigingen uit de dorpen van Smallingerland. 
 

2. De walbeschoeiing van Smalle Ee wordt in 2025 vervangen 
 

3. Vlaggen zijn weer te bestellen via de website  
 
 
4) Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 augustus 2021 

Tekstueel en naar aanleiding van: Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.  
Het verslag van de ledenvergadering van dinsdag 24 augustus van de Vereniging voor het 
Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat, wordt vastgesteld en 
goedgekeurd.  

  
5) Jaarverslag 2019-2021 

 De voorzitter licht het jaarverslag toe.  
 

- Aantal bestuursvergaderingen: 
In 2020-2021 zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest.  
We hebben in de problematiek rondom de gasboringen wederom vele besprekingen (via teams 
vanwege het coronavirus) gevoerd met diverse instanties en zijn naar de Raad van State in  
Den Haag gegaan. Verder zijn er nog meerdere overlegmomenten met de gemeente 
Smallingerland, landschapsbeheer, it Fryske Gea, It Wetterskip, Feilich op ‘e dyk, grote 
clubactie van de Rabobank, de wijkagent, handhaving, kennismaking met nieuwe college B en 
W , bewoners Buitenstvallaat en projectontwikkelaars, overleg VES en met onze diverse 
commissies waaronder energietransitie, Doarpen yn ’t Grien, Bloeizone en het project 
insectenhotels. 

 
De onderwerpen die in 2021-2022 werden besproken waren: 

•  Nieuwjaarsreceptie (helaas in 2022 niet doorgegaan) 

•  Waterconcert (helaas uiteindelijk moeten afblazen t.g.v coronavirus) 

•  Dorpsfeest “De roaring twenties” gaat door in 2022. Als gevolg hiervan is besloten om het  
waterconcert te verplaatsen naar 2023. 

•  Werving nieuwe leden en ledenadministratie  

•  E-mailadressen bestand opgezet en uitgebreid 

•  Het beheren van het buurtbudget / wijkbudget  

•  Initiatief genomen om met een groep bewoners mee te doen aan het project “Skjin Wetter” 

•  Bijwonen aan de woonvisie bijeenkomsten  

•  Algehele verkeersveiligheid in ons gebied 

•  Overleg andere PB’s waaronder PB Boornbergum-Kortehemmen, PB de Veenhoop en 
Goëngahuizen 

•  AED trainingen, onderhoud en Hartslag Nu. De voorzitter belicht in het bijzonder de speciale 
inbreng van de niet aanwezig coördinator Margreet Westra.  

•  Onderhoud en controle van de borden van de fietsroute en uitgeven van de route boekjes 

•  Regelmatig overleg met regiomanager Erik Kort van de gemeente Smallingerland 

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

•  Vlaggenmast en publicatiebord 

•  Kerstversiering 

•  Kerstbroden huis aan huis bezorgd 

•  Vogelhuisjes, eendenkorven, insectenhotels aan leden overhandigd vanuit buurtbudget 
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•  Gemeentelijk onderhoud 

•  Financieel overzicht 

•  Website onderhouden 

•  Glasvezel buitengebied  

•  Bezorgroutes 

•  Subsidies 

•  Waterfront 

•  Vlaggen 

•  Dorpswapen 

•  Lief en leed commissie 

•  Werkgroepen oprichten Doarpen yn ’t Grien, Energietransitie en Bloeizone 

•  Project “insectenhotels” in samenwerking met scholengemeenschap It Liudger 

•  Dorpsfeest, dit jaar 2020 als thema: “Roaring Twenties” helaas geannuleerd 

•  Buurtpreventie apps geïnstalleerd op Nachtlân, Broekfinne, Drachtster Heawei/Hoptunen. 

•  Enquête (woonwensbehoefte in kleine dorpen in Smallingerland) 

•  Nieuwsbrieven uitgegeven 

•  Bijeenkomsten bezocht en online vergaderingen gevolgd m.b.t. de toekomst van de  

•  Hegewarren en de nieuwe vaarweg 

•  Bloembollen 

•  Werken aan een voetpad langs de Drachtster Heawei voor veiligheid 

•  Problemen met openbaar groen 

•  Kamer van Koophandel inschrijving bestuursleden geüpdatet, UBO inschrijving en  

•  werken aan de WBTR wet 

•  Budget in eigen beheer van dorp op verzoek van gemeente Smallingerland 

•  Open monumentendagen Smelne’s Erfskip en tentoonstelling “Stroomopwaarts” 

•  Ons laten inlichten voor plannen Imbova 

•  Aandacht voor onze verenigingen in ons dorp zoals de Watersportvereniging Drachten-
Veenhoop, Toneelvereniging De Wilgen, Roeivereniging De Dragt en Kanovereniging  

• De Frosken 
 
Berichtgeving door het bestuur: 
Via de website: www.pbdewilgen.nl, huis-aan-huis berichtgeving, informatiebord en 
mededelingen via de emailadressen werden alle leden op de hoogte gehouden. 

 
            Bestuursleden: 

•  Eric de Beij: Voorzitter/verkoop vlaggen  

•  Jaap Heideveld: Penningmeester 

•  Koosje Siderius-van den Brug: Secretaris en verkoop boeken 

•  Jacqueline Tamminga-Weijer: Algemeen bestuurslid 

•  Oebele Veenstra: Algemeen bestuurslid en aanspreekpunt anti-nieuw-gas acties. 
 

Na het toelichten van het jaarverslag door de voorzitter Eric de Beij wordt het jaarverslag 2020-
2021 van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat 
ongewijzigd vastgesteld. 

 
6) Financieel jaarverslag 2021–2022 

De penningmeester van PB, de heer J. Heideveld, geeft de stand van zaken over de financiën 
van het Plaatselijk Belang weer. Opvallende zaken hierin zijn de subsidie van Doarpen yn ’t 
Grien en het voorschot voor de Energie Transitie Coöperatie. Het overzicht geeft wellicht een 
vertekend beeld, dit wordt veroorzaakt door het subsidiebedrag.  
Op de vraag of er nog meer subsidie wordt verwacht, geeft de voorzitter aan dat dit inderdaad 
aannemelijk. 
 
De penningmeester wordt ook dit jaar weer bedankt voor het beheer van de financiën en het 
uiteenzetten van de begroting. 
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7) Verslag kascommissie en begroting 

De voorzitter deelt mee dat mevrouw S. Abma verhinderd is op deze vergadering te 
verschijnen. Mevrouw Veenstra en mevrouw Naumann hebben recentelijk wel de boeken 
van onze penningmeester gecontroleerd. Namens de kascommissie geen op- en/of 
aanmerkingen. Het werk is zorgvuldig en uitstekend uitgevoerd. De complimenten zijn voor 
de penningmeester J. Heideveld. 
Aan het bestuur en de penningmeester in het bijzonder wordt decharge verleend. 
Mevrouw S. Abma treedt af als lid kascommissie en wordt bedankt voor haar 
werkzaamheden de afgelopen 2 jaar. De heer H. de Roos is bereid haar plaats in de 
kascommissie over te nemen, waarvoor dank. 
 

8) Buurtbudget 
Als Plaatselijk Belang kunnen we 2x per jaar hierop aanspraak maken. 
Voor 1 april en 1 oktober kan aanspraak gemaakt worden op het buurtbudget. De voorzitter 
roept iedereen op om ideeën aan te dragen. Het idee moet voor iedereen toegankelijk zijn. 
Vorig jaar hebben we budget gekregen voor vogelkastjes, insectenhotels en eendenkorven.  
 
 

9) Uitspraak Raad van State inz. Gaswinning 
Oebele Veenstra belicht de stand van zaken. Er zijn met andere dorpsbelangen procedures 
uitgevoerd bij de rechtbank en mede namens 50 leden van onze vereniging. Bij 
gelegenheid van deze ALV verantwoordt hij zijn acties: ze hebben op de door De Wilgen 
e.o. ingebrachte onderdelen niet geleid tot een uitstel/stopzetting van de nieuwe winning. 
Omdat dit lid van onze vereniging ook een van de appellanten was, heeft hij de heer Chris 
Moes gevraagd ter vergadering de uitspraak Raad van State meer op detail toe te lichten: 
De hoofdlijn van de uitspraak is dat een deel van de bezwaren niet thuis hoort in de 
procedure. Die komen bij de vergunning voor bovengrondse installaties aan de orde. De 
bezwaren tegen de ondergrondse activiteiten zijn op inhoud verworpen, behalve het risico 
voor de geluidswal/ vuilstort. 
 

10) Update Doarpen yn ‘t Grien 
Landschapsbeheer heeft in overleg met de gemeente een plan gemaakt. Voorzitter van 
deze commissie Wietze Woudstra licht dit toe, doel biodiversiteit en ontwikkeling van 
natuur. Een oproep wordt gedaan voor hulp aan het bouwen van een groot insectenhotel. 
Oproep aan inwoners om planten en oude boomsoorten te kopen, kan tot 70% korting 
opleveren, gezamenlijke aanschaf in november 2022. 
Gemeente heeft, volgens hun maatstaven, het gebied naast de Broekfinne als enige locatie 
aangewezen voor natuurontwikkeling in het kader van DYG. Hierop wordt door één lid 
zorgen geuit over het uitzicht. Volgens de voorzitter is dit niet nodig omdat de locatie te ver 
verwijderd is van de weg. 

 
11) Update Bloeizone 

Mevrouw Els van Gammeren licht de Bloeizone toe. Het doel hiervan is een gezonde 
leefomgeving creëren die uitgroeit tot een goede leefstijl die helpt dat iedereen op een 
gezonde manier oud kan worden met ‘Mienskip’ als kern. Ze heeft een toelichting gegeven 
op de goed bezochte bijeenkomst van 22 maart in het gebouw van de WSV. Vanuit de 
input van deze bijeenkomst wordt een aantal initiatieven gestart. Hiervoor zijn alle inwoners 
van harte uitgenodigd: 

• 25 april – Beweeggroep 

• 9 mei –    Ontspannen 

• 16 mei –  Dorpstuinen 
De voorzitter roept aanvullend op tot het vormen van een Jeu de Boules-team Broekfinne 
en team Nachtlân. Er is een team Smalle Ee. 
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12) Rondvraag 
Door de volle agenda en de uitgenodigde sprekers, is voorgesteld de rondvraag na de pauze en na 
de sprekers te houden zodat alle vragen die er zijn wel de aandacht kunnen krijgen. 

 
Naam: Vraag: 

De heer R. Beintema Informeert of het schelpenfietspand Smalle Ee naar de Veenhoop 
ook verbreed kan worden. Hij vindt het te smal. Het is moeilijk als 
fietser om daar andere fietsers of wandelaars te passeren. 
De voorzitter antwoordt dat dit vraagstuk bij Dorpsbelang de 
Veenhoop moet worden neergelegd. 

De heer S. Smit Vraagt of de gemeente een rol kan spelen in subsidiëring om het 
buitenwater schoon te maken van zwerfafval. Skjin Wetter is een 
schoonmaakactie die in 6 Friese gemeenten wordt gehouden om 
het zwerfafval op en rond het water op te ruimen. 

 Verder vraagt hij om de weg naar het strandje in Smalle Ee te 
voorzien van bloembakken om de snelheid daar te beperken. De 
voorzitter deelt mee dat dit voorstel eerder is geopperd aan de 
gemeente maar dat de gemeente hier niet aan wil meewerken. 
Naar aanleiding van deze vraag komt ook de snelheid op de 
Drachtster Heawei weer aan bod. 

 
Erik Kort, regiomanager van de gemeente Smallingerland die 
aanwezig is, antwoordt dat hier een rol is weggelegd voor de 
afdeling Verkeersveiligheid. 

De heer J. Zandberg Informeert het bestuur dat je het zand wat nu uit het meer bij 
Oudega gebaggerd wordt, kan kopen. Hij is hiervoor benaderd en 
de heer Zandberg vraagt of dit misschien iets is voor het project 
“Doarpen yn it Grien”.  

De heer S. Bosma Heeft de intentie om een kleine windmolen te kopen bij zijn 
boerderij op de Drachtster Heawei. Hij heeft geïnformeerd bij de 
gemeente maar de gemeente is nog niet toe aan windmolens. 

De heer J. Mast Is teleurgesteld dat het Plaatselijk Belang, de inwoners van 
Buitenstvallaat (tevens leden van het Plaatselijk Belang) niet 
steunt tegen de plannen om woningen te bouwen op het terrein 
Buitenstvallaat. Hij vertelt dat Buitenstvallaat unaniem tegen 
stemt en een advocaat in de arm heeft genomen om tegen deze 
plannen te ageren. 
De voorzitter antwoordt dat het Plaatselijk Belang alle PB leden 
wil steunen maar dat 4 of 5 mensen de brief aan de advocaat niet 
heeft ondertekend dus niet hiervoor zijn. Dus dit betekent: niet 
unaniem. 
Ook beweert de heer J. Mast, omdat er een bestuurder 
persoonlijke connecties heeft met de projectontwikkelaars, het 
bestuur zich hierdoor heeft laten beïnvloeden. De voorzitter deelt 
mee dat dit onjuist is en vertelt de vergadering dat een bestuurslid 
de heer H. v.d. Werff met redenen en voorbeelden omkleed heeft 
geïnformeerd over de reden waarom het Plaatselijk Belang hen 
niet lijkt te kunnen steunen. De reden is dat niet alle bewoners 
van Buitenstvallaat tegen het bouwen van nieuwe woningen zijn. 
De heer Mast stelt hierop dat de “nieuwe inwoners” op het terrein 
van Buitenstvallaat niet bij het oude dorp Buitenstvallaat horen.  
Mevrouw. B. Wijtsma en S. Loonstra (nieuwe bewoners binnen 
postcodegebied Buitenstvallaat) kunnen zich hier niet in vinden 
en er ontstaat een discussie. Ook vertellen zij dat ze nooit zijn 
benaderd om een brief naar een advocaat te ondertekenen. 
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De voorzitter vindt dat dit onderwerp een vervolg moet krijgen na 
de vergadering en dat dit niet “uitgevochten” moet worden tijdens 
de vergadering. Hij zegt toe de leden uit Buitenstvallaat op korte 
termijn te zullen uitnodigen voor een vergadering. 
 
De heer R. Bakker sprak over het belang van samenwerking 
omdat we allen in dezelfde situatie kunnen belanden. In dit kader  
vindt hij dat alle leden recht hebben om te horen wat er in 
Buitenstvallaat speelt.  
NB. Op initiatief van Plaatselijk belang wordt op 18 mei met 
de betrokken bewoners gesproken 

 De voorzitter deelt mee dat al deze vragen in de rondvraag 
doorgestuurd worden naar onze regiomanager van de gemeente 
Smallingerland Erik Kort. Deze verdeelt deze vragen weer naar 
de betreffende afdelingen voor een terugkoppeling aan ons. 

 
 
 
 

Na de pauze heeft mevrouw Hoogeboom een interessant en inspirerend betoog gehouden over de 
oprichting en activiteiten van de Bloeizone Bakkeveen en vragen vanuit het publiek hierover 
beantwoord. 
 
Vervolgens hebben Richard Zwarts en Wiebe Abma van de Energie Transitie Coöperatie (ETC) de 
laatste stand van zaken gedeeld.  

• Op 11 mei is er een bijeenkomst over warmte vanaf 18 uur in het gebouw van de WSV. 
Hierbij zullen 44 personen aanwezig zijn. 

➔ Nb. Er wordt een tweede bijeenkomst gepland omdat deze bijeenkomst al vol zit. 

• Op de site van ETC wordt zoveel mogelijk informatie en inspiratie gedeeld. 

• Een eerste concrete actie kan worden gemeld. Ze zijn bezig met zonnedaken voor de 
gebouwen van de roei-, kano- en watersportvereniging. 
 

 
Na de sprekers en de rondvraag sluit voorzitter E. de Beij de vergadering om ca. 22.30 uur. 

 
 
 
 
 


