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PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, 
SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT 

Nieuwsbrief 6, 3 september 2021  

Update van onze Energie Transitie Commissie 
De commissieleden hebben tijdens de zomervakantie 
absoluut niet stil gezeten: er zijn belangrijke stappen gezet 
richting een energie neutraal De Wilgen, Buitenstvallaat en 
Smalle Ee. Vol enthousiasme wil men leden van Plaatselijk 
Belang vertellen over de kennis die de afgelopen maanden 
is opgedaan, de daaruit voortvloeiende plannen, de 
inmiddels opgerichte coöperatie en de financiering daarvan. 
Daarom vraagt de commissie - ook degenen die de vorige 
keren niet deelnamen - via TEAMS deel te nemen aan de 
informatieavond op woensdag 15 september om 19.30 uur. 
Klik dan a.u.b. op https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2Q1ZGE5MmMtNDFkYy00MGZlLTk4
MzUtZDcyMjMzYzA5Zjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%2249618402-6ea3-441d-957d-
7df8773fee54%22%2c%22Oid%22%3a%22f465039f-6747-
4577-911b-886fb51c2ab8%22%7d. We hopen veel 
dorpsgenoten te informeren en te enthousiasmeren voor 
een groenere toekomst van onze dorpen. Kent u iemand die 
de vorige avonden niet aanwezig was, deel dan vooral dit 
bericht. Zodoende kunnen we dan met u en zoveel mogelijk 
anderen verder werken aan deze duurzame energie 
transitie. Wilt u a.u.b. via wilgenergie@gmail.com laten 
weten of u 15 september aanwezig bent? Dank alvast! 
 
Bloeizone  
Het bestuur van het Plaatselijk Belang is benaderd door de 
Gemeente Smallingerland met de vraag of er in de dorpen 
Buitenstvallaat, De Wilgen en Smalle Ee draagvlak is om een 
bloeizone te creëren.  Het woord 'Bloeizone' is afgeleid van 
'Blue Zones', delen van de wereld waar de meest gezonde 
mensen leven. Op de website van Plaatselijk Belang wordt 
nader toegelicht wat een bloeizone is (www.pbdewilgen.nl). 
Ook op www.doejemee.nl/bloeizone is veel informatie te 
vinden. Om inzicht te krijgen of er voldoende enthousiasme 
is bij onze dorpsbewoners en welke wensen er zijn is 
https://www.survio.com/survey/d/A7M3B5L0C6P9D9R8Z 
de link naar de enquête daartoe. Alle dorpsbewoners van 
jong tot oud zijn hierbij uitgenodigd om de enquête in te 
vullen en ingevuld terug te sturen. Ook indien u geen 
belangstelling heeft dan kunt u dat in de enquête aangeven.  
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 
Deze op 24 augustus jl. gehouden vergadering vond in 
tegenstelling tot eerdere ALV’s plaats op het buitenterrein 
van WSV Drachten-de Veenhoop. A.g.v. Corona regelgeving 
was ''binnen'' vergaderen niet toegestaan en was aanmel-
ding vooraf gewenst i.v.m. mogelijk bron- en contact-
onderzoek. Na een betrekkelijk ‘snelle’ vergadering werden 
we tijdens de rondvraag getuige van het onwel worden van 
één van onze leden. Dit heeft op ons als bestuur en 
ongetwijfeld ook op de 60 aanwezige dorps-,  buurtgenoten 
veel impact gehad. Gelukkig is door verschillende personen 
meteen hulp verleend en ook politie en ambulance waren 
snel ter plaatse. Eerder opgetreden hartproblemen zijn in 
het UMCG bij dit lid op 31-08 extra onderzocht. Achteraf 
kunnen we stellen dat alles redelijk goed is afgelopen en dat 
is een hele opluchting. Niets is belangrijker dan dit!  

Direct na het incident is uiteraard besloten de vergadering 
te beëindigen. Van het eerste deel van de vergadering zijn 
notulen gemaakt die, zoals te doen gebruikelijk, op onze 
website zullen verschijnen. Omdat onderdeel ‘rondvraag’ 
nog niet tot een einde was gekomen, verwachten wij dat 
niet-gestelde vragen zijn blijven hangen. Wij verzoeken de 
leden die nog inbreng voor de rondvraag hadden, dit te 
melden via ons contactformulier op de website. Wij zullen 
hier z.s.m. aandacht aan besteden en desgewenst later 
delen met de leden. We hebben besloten om eind maart 
2022 weer een gewone reguliere ledenvergadering te 
organiseren waarvoor u t.z.t. een uitnodiging ontvangt. De 
geplande presentatie van de Energie Transitie Commissie is 
verschoven: 15 september had men al een online meeting 
gepland. Gemeente Smallingerland zal laten weten hoe zij 
hun eveneens afgelaste presentatie nu vorm gaan geven. 
 
Door ALV deelnemer gestuurde mail aan bestuur: 
Naar aanleiding van de ALV van Plaatselijk Belang moet mij 
het een en ander van het hart. Allereerst las ik dat mevrouw 
aan het herstellen is en daarvoor in goede handen is. Dat is 
een hele opluchting. Dat er heel snel zoveel mede bewoners 
in actie kwamen om goede hulp te bieden toont de gemeen-
schapszin en zorg voor elkaar. Hartverwarmend! Uit de 
lange lijst van acties waar het bestuur van het PB zich de 
afgelopen 2 jaar vrijwillig voor heeft ingezet blijkt diezelfde 
zorg voor elkaar en voor ons allen ook weer. Wat mij 
vervolgens verbaasde is dat verschillende leden tijdens de 
rondvraag nogal stevige taal adresseerden aan het bestuur. 
Ik vond dat persoonlijk een gênante en pijnlijke situatie. Wat 
het onderwerp ook is, het blijft belangrijk om met respect 
elkaar aan te spreken en hoffelijk te blijven naar elkaar. Per 
slot is Plaatselijk Belang in het leven geroepen om het 
belang van ons allen te dienen en de bestuursleden zetten 
zich daar belangeloos voor in en gaan niet over een nacht ijs 
met beslissingen of komen gewoon afspraken na. Dat niet 
ieder afzonderlijk lid 100% tevreden gesteld kan worden 
mag duidelijk zijn. Ik wil daarom voorstellen dat in volgende 
situaties iedereen op vriendelijke wijze de ander toespreekt 
en dat we de sfeer luchtig en de onderwerpen vooral zakelijk 
houden. Een beetje humor doet vaak ook wonderen. Ik stuur 
hierbij een artikel mee dat in meerdere literatuur-uitingen 
rondgaat: 
Bijeenkomsten of een vergaderingen lijken het best geleid te 
kunnen worden met het principe van 3 poorten. Je mag alles 
zeggen wat je wilt, maar het moet door 3 poorten passen: 
- Poort 1: "Het moet er over gaan, het moet ter zake 

zijn, dwaal niet af" 
- Poort 2: "Het moet ertoe doen, we hebben het over 

belangrijke dingen"  
- Poort 3:"Het moet hoffelijk zijn, hard op de inhoud, 

zacht op de mens" 
De voorzitter bepaalt of het door de poorten past en als 
iedereen zelf deze poorten toepast, heeft de voorzitter 
daaraan weinig werk :-) Het kan behulpzaam zijn om op 
deze wijze bijeenkomsten te kaderen. 
 
(Naam van de inzender bekend bij het bestuur) 
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Update (gas)winningsplan Opeinde-Zuid/Middelburen 
Op 1 maart jl. is namens dorpsbelangen, een stichting, maar 
ook namens 50 leden van onze vereniging bij de Raad van 
State (RvS) een Voorlopige Voorziening ingediend om de 
door Vermilion aangevraagde boring van een sidetrack te 
verbieden. Eén van de rond tien bezwaren (de verbuizing 
van de put in Nijega - welke doorboord wordt - lekt) was 
daartoe de aanleiding. Ons bezwaar is enkele weken later 
helaas afgewezen en tussen medio april en eind juni heeft 
Vermilion de boring toch verricht. Simultaan is bij dienst 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een zogenaamd 
Handhavingsverzoek ingediend met dezelfde aanleiding. 
Enkele weken na de uitspraak van de RvS meldde ook SodM 
geen gevaren te zien. Omdat diens motivatie aanleiding gaf 
voor bezwaar zijdens de dorpsbelangen is een hoorzitting 
aangevraagd. Momenteel is het wachten op de uitspraak 
van deze commissie. De behandeling van de bodem 
procedure voor de 9 andere bezwaren is door de RvS nog 
steeds niet ingepland. 
Los hiervan hebben de dorpsbelangen nog een zienswijzen 
ingeleverd bij de rechtbank Noord-Nederland m.b.t. het 
optrekken van wateropslagtanks, de verlenging van de 
winningsduur en de verhoging van de productie. Ook 
hiertoe is nog niet opgeroepen ter zitting te verschijnen. 
We roepen bij u in herinnering dat de achtergrond van de 
procedures is dat we bodemdaling en aardbevingen en 
vervuiling van de ondergrond in ons leefgebied willen 
voorkomen. Het is een zaak van lange adem, de kans op 
succesvol procederen is gezien de Mijnbouwwet niet groot, 
maar samen met andere dorpsbelangen doen we ons best! 
 
AED 
Plaatselijk Belang heeft 3 AED’s in het beheer. U weet ze 
inmiddels te vinden. Zo nee, de informatie daarover vindt u 
op website: www.pbdewilgen.nl. Meerdere buurtgenoten 
kunnen een AED bedienen en de meesten ervan zijn 
aangemeld bij hartslag.nu en kunnen worden ingezet via 
alarmnummer 112. Twee AED’s zijn vervangen voor nieuwe 
en één kast is vervangen. Alle drie de AED’s worden 
regelmatig onderhouden door onze dorpsgenote Margreet 
Westra. Wij zijn haar hier uiteraard zeer erkentelijk voor. 
Margreet heeft aangegeven binnenkort te starten met 
nieuwe reanimatie cursussen afhankelijk of dit veilig 
gegeven kan worden i.v.m. Covid maatregelen. 
Waarschijnlijk zullen deze cursussen voor beginners en 
gevorderden eind september, begin oktober gegeven 
worden in It Bynt in Boornbergum. Bent u hiervoor 
geïnteresseerd dan kunt u nu al een mailtje sturen naar 
margreetwestra@ziggo.nl. 
Hier zijn wel kosten aan verbonden die u zelf dient te 
betalen. Er is een maximum aan het aantal deelnemers. 
Mocht er meer bekend zijn over deze cursussen dan wordt 
u hierover via de mail op de hoogte gehouden. 
 
Monument bij Kloosterheuvel 
Dit betreft een stenen kruis en gedenktegel aangeboden 
door het Karmelklooster in Drachten. Dit monument is op 
dinsdag 31 augustus 2021 inmiddels gelegd in de 
gemeentelijke berm voor de Kloosterheuvel in Smalle Ee. 
 
Doarpen Yn’t Grien (DYG) 
Landschapsbeheer Fryslân heeft onze DYG commissie t.b.v. 
een nieuw wandelpad. Zodoende kan de commissie voldoen 
aan deze opdracht uit ons projectplan. Daarnaast is  

geadviseerd eerst afspraken met grondeigenaren te maken 
voor aankoop van stroken land van enkele meters breed 
meteen duidelijk hoeveel geld aan aankoop van grond 
besteed moet worden en blijkt daaruit welk budget resteert 
voor de andere project doelen, t.w. een toegankelijker 
landschap, beter dorpsgroen en groenaanplant op 
(boeren)erven en educatie rond erven en biodiversiteit. 
Spijtig genoeg is het het afgelopen halfjaar niet gelukt om 
grond aan te kopen, waardoor we de volgorde van 
verwezenlijken van de doelen moeten veranderen. Hoe 
jammer ook, maar de DYG respecteert natuurlijk de keuze 
van de grondeigenaren. 
 
(Toch geen) dorpsfeest 2021 (i.p.v. 2020) 
Iedereen keek ernaar uit, de datum was gepland, 28/29 
augustus 2021 zou het gebeuren. DORPSFEEST!  
Met de door het OMT/RIVM voorgestelde, door de regering 
overgenomen, maatregelen probeerde de feestcommissie 
zo goed en zo kwaad mogelijk een Corona vrij feest op te 
tuigen. De locatie (kop van het Gaastereiland) leende zich 
ertoe de toegangscontrole (vaccinatiebewijs of PCR test die 
de gemeente eiste) af te dwingen. De commissie oordeelde 
echter weloverwogen het risico niet te willen nemen. 
Dorpsfeest Blauwhuis heeft nadien de commissie erin 
gesterkt een goed besluit te hebben genomen. De 
feestcommissie zet nu in op zomer 2022. Of de “roaring 
twenties” dan nog steeds het thema is, dat verneemt u t.z.t. 
 
Buurtbudget 
Eens per jaar mag uw bestuur bij de gemeente het 
zogenaamde buurtbudget aanvragen. Onze penningmeester 
Jaap Heideveld zal dit eind september doen. We zijn 
daarvoor op zoek naar ideeën vanuit onze leden t.a.v. 
besteding van deze subsidie. Tijdens de rondvraag van de 
ALV kregen we een suggestie, terwijl ook in 2019 nog een 
idee ‘op de plank’ ligt. Mocht u nog ideeën hebben dan kunt 
u deze mailen voor 20 september a.s. naar 
pbdewilgen@gmail.com o.v.v. buurtbudget. 
 
WhatsApp groep buurtpreventie 
Nieuwe bewoners kunnen ook in hun WhatsApp groep 
opgenomen worden. Stuur dan een mailtje naar 
pbdedwilgen@gmail.com o.v.v. WhatsApp buurtpreventie 
en wij reageren dan z.s.m.  
In verband met een bestuurswisseling, is het beheer van de 
groepsapp Broekfinne overgedragen van mevrouw Zahraa 
Al-daraaj naar mevrouw Jacqueline Tamminga-Weijer. 
 
Rabo Club Support 
Ook dit jaar gaat penningmeester Jaap Heideveld van 
Plaatselijk Belang De Wilgen, Buitenstvallaat en Smalle Ee 
onze vereniging inschrijven voor deze actie. Mocht u 
toevallig – ook al is het maar met één rekening -  klant zijn 
van de Rabobank, word dan a.u.b. ook lid van de Rabobank, 
zodat u kunt aangeven welke maatschappelijke initiatieven 
uw 5 stemmen krijgt. Elke stem wordt vertaald naar een 
financiële bijdrage en van de totaal te vergeven 5 stemmen, 
kunt u maximaal 2 stemmen per deelnemende organisatie 
geven. Lid worden is gratis én u kunt een lidmaatschap heel 
makkelijk aanvragen: klik simpel op: 
https://www.rabobank.nl/leden/lid-worden 
Zodra de stemming opengesteld wordt, vergeet a.u.b. uw 
vereniging van Plaatselijk Belang niet aan te kruisen! 
 

 


