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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 24 augustus 2021 
 

 
Locatie: Op het buitenterrein van de WSV, Gaasterdjip 5 in De Wilgen om 19.00 uur 

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

Oebele Veenstra   (Algemeen bestuurslid) 
Zahraa Al-daraaj   (Algemeen bestuurslid)  
Koosje Siderius-van den Brug  (Secretaris en notuliste) 

    
   Er waren 62 leden aanwezig  
 
M.k. afwezig:  Mevr. M. v.d. Burg  Dhr. F. v.d. Burg 
   Mevr. J. Oude Munnik Dhr. H. Horst 
   Mevr. J. Plantinga  Dhr. R. v.d. Linden 
   Mevr. T. Ris   Dhr. J. v.d. Meulen 
   Fam. Degener   Dhr. T. van Nood 
   Fam. Shan Chen  Dhr. A. Riemersma 

    Dhr. J. Wijma 
Dhr. E. Kort (=regiomanager gemeente     
Smallingerland) 

 
 

 
 
1) Opening  

Eric de Beij (voorzitter) opent de vergadering om 19.10 uur en heet de aanwezigen van harte 
welkom bij de 75e algemene ledenvereniging van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang 
De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat. De voorzitter deelt de corona maatregelen en de 
huishoudelijke regels mee. Met reden is gekozen voor een vergadering in de buitenlucht.  
Statutair zijn we als PB verplicht om elk jaar een ALV te houden maar dit hebben we om 
dezelfde reden een jaar overgeslagen. Hij hoopt dat hier begrip voor is. Niemand ageert. 
Verder informeert hij de aanwezige leden dat de gemeente Smallingerland om 20.30 uur 
aantreedt om de plannen te ontvouwen over het mogelijke trottoir langs de Drachtster 
Heawei. 
Een speciaal woord van welkom aan onze gastheer van de WSV, de heer J. Boelens, en 
bestuursleden van de VES. 
 
 

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 
- De voorzitter vertelt over de verschillende  activiteiten en gebeurtenissen die zich in deze 

afgelopen verslagperiode hebben afgespeeld.  
 

1. AED’s: In twee nieuwe AED’s is geïnvesteerd. De AED en de kast waarin deze AED 
hangt bij het woonhuis op de Drachtster Heawei 27/a in De Wilgen is vernieuwd. 
Ook is de AED op de zijkant van  het woonhuis op de Kleasterkampen 6 in Smalle 
Ee vervangen. De AED aan de zijkant van het Lianderhokje bij de Jeu de Boulesveld 
in de Sanding, daarvan zijn de stickers vervangen.  
Margreet Westra is onze AED onderhoudsexpert en geeft reanimatie trainingen. 
Daar zijn we als bestuur haar heel dankbaar voor. 
 

2. Het dorpsfeest: De feestcommissie heeft voor het tweede jaar achtereen het 
dorpsfeest moeten uitstellen vanwege het coronavirus. We hopen dat dit volgend 
jaar wel kan doorgaan.  
 

3. Nieuwe commissie “Doarpen yn ’t Grien”: 
Via nieuwsbrieven worden leden op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen 
waaronder dit project waarvan de subsidie rond is. 
Bewoners kunnen aan de slag gaan met hun leefomgeving “het groen waarin ze 
wonen”, werken en recreëren, singels herstellen, nieuwe wandelpaden met groen 
en bijvoorbeeld “boerenerven” aanpakken. Een vijftal mensen hebben zich hiervoor 
aangemeld. Het eerste te behandelen thema is: Kuierjen.  
In deze commissie is Wietse Woudstra de voorzitter en de commissie bestaat nog 
uit een aantal andere enthousiaste leden. 
 

4. Bloeizone (Blue zone): Wij zijn als PB De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat 
hiervoor als enige dorp in Smallingerland geselecteerd. We krijgen voor dit project 
subsidie. Deze “Bloeizone” sluit mooi aan bij het project Doarpen yn ’t Grien.  
Het is de bedoeling dat er vanuit het dorp initiatieven worden opgezet die passen bij 
het Blue zone principe. Er zijn in de wereld een aantal regio’s waar mensen ouder 
en gezonder worden dan in andere regio’s. Ook in Friesland hebben we een paar 
van die plaatsen.  
Onderwerpen die in bloeizones binnen onze gemeenschap belangrijk zijn, is meer 
bewegen, meer sociale contacten onderhouden, gezonder eten (moestuin/pluktuin), 
minder stress, gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en  leven volgens principes die 
gezond voor ons zijn.  
Via een enquête willen we onderzoeken of de leden hierin geloven. Binnenkort zal 
dit bij de leden worden aangekaart. Gevraagd wordt de enquête in te vullen.  
Mevrouw Els van Gammeren is de coördinator hiervoor. 

 
5. Keukenschort: De bestuursleden van het PB hebben anoniem als cadeau allemaal 

een prachtig keukenschort mogen ontvangen met ieders naam erop geborduurd. 
Hierbij zat een kaart ingesloten met daarop een bedankje wat het PB voor onze 
dorpen betekent en nog steeds doet.  
De voorzitter toont aan de leden het keukenschort en bedankt namens alle leden 
degene die dit initiatief heeft genomen. Dit wordt zeer gewaardeerd.  

 
6.  Kunstwerk Smalle Ee: 

Dit betreft een stenen kruis, welke naar verluidt aan het voormalige klooster heeft 
gehangen.  
Verder herinnert een gedenktegel, beide aangeboden door het Karmelklooster in 
Drachten, aan de ontmanteling van het klooster.  
De bedoeling is om dit kruis te plaatsen in de gemeentelijke berm voor de 
Kloosterheuvel. 
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4) Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 3 april 2019 
Tekstueel en naar aanleiding van: Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.  
Het verslag van de ledenvergadering van woensdag 3 april 2019 van de Vereniging voor het 
Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat, wordt vastgesteld en 
goedgekeurd. De voorzitter bedankt secretaris Koosje Siderius-van den Brug voor haar 
werkzaamheden aan de notulen en verslagen. 

  
5) Jaarverslag 2019-2021 

 De voorzitter licht het jaarverslag toe. Omdat er in 2020 geen ALV is geweest in verband met 
het coronavirus, omvat het jaarverslag nu de jaren 2019, 2020 en een gedeelte van 2021. 
Onze vereniging telt 288 leden. Wederom is ons ledenaantal gestegen. 
 

- Mutaties in het Bestuur: 
Op 3 april 2019 is in de algemene ledenvergadering Zahraa Al-daraaj aangetreden als 
algemeen bestuurslid. Door andere bestuurswerkzaamheden (waaronder gemeentelijke 
politiek) gaat ze het bestuur verlaten en draagt haar bestuursfunctie over aan Jaqueline 
Tamminga-Weijer. De overige bestuursleden blijven zitten. Er is een rooster van aftreden 
gemaakt. 
 

- Aantal bestuursvergaderingen: 
In 2020-2021 zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest. Veel van deze vergaderingen zijn via 
teams gevoerd vanwege het coronavirus. 
We hebben in de problematiek rondom de gasboringen wederom veel besprekingen gevoerd  
met diverse instanties. 
Verder nog meerdere overlegmomenten met de gemeente Smallingerland, landschapsbeheer 
Fryslân, 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 en Blue Zone. 

 
De onderwerpen die werden besproken waren: 

•  Nieuwjaarsreceptie (helaas in 2020 niet doorgegaan) 

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

•  Werving nieuwe leden en ledenadministratie  

•  Emailadressen bestand opgezet en uitgebreid 

•  Het beheren van het buurtbudget / wijkbudget (en doen daar zinvolle dingen mee) 

•  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 

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

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

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

•  Vlaggenmast, boeken en publicatiebord 

•  Kerstversiering 

•  Kerstbroden huis aan huis bezorgd 

•  Vogelhuisjes, eendenkorven, insectenhotels aan leden overhandigd vanuit buurtbudget 

•  Gemeentelijk onderhoud 

•  Financieel overzicht 

•  Website onderhouden 

•  Glasvezel buitengebied  

•  Bezorgroutes 

•  Subsidies 
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•  Waterfront 

•  Dorpsvlaggen 

•  Dorpswapen 

•  Lief en leed commissie 

•  Werkgroepen oprichten Doarp yn’t Grien, Energietransitie en Blue Zone 

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

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

•  Enquête (woonwensbehoefte in kleine dorpen in Smallingerland) 

•  Nieuwsbrieven uitgegeven 

•  Bijeenkomsten bezocht m.b.t. de toekomst van de Hegewarren 

•  De vaarweg 

•  Bloembollen 

•  Werken aan een voetpad langs de Drachtster Heawei voor veiligheid 

•  Meewerken aan “Smallingerland European City of Sport 2020” 

•  Problemen met openbaar groen 

•  Kamer van Koophandel inschrijving bestuursleden geüpdatet 

•  Bevrijdingsvuur door dorpen (helaas niet doorgegaan) 

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

•  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, publicatiebord 
en mededelingen via de emailadressen werden alle leden op de hoogte gehouden. 
 
Na het toelichten van het jaarverslag door de voorzitter Eric de Beij wordt het jaarverslag 
2019-2021 van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en 
Buitenstvallaat ongewijzigd vastgesteld. 
 

6) Financieel jaarverslag 2019–2021 
De penningmeester van PB, de heer J. Heideveld, geeft de stand van zaken over de financiën 
van het Plaatselijk Belang weer. Helaas kan er niet met een beamer meegekeken worden. 
Het jaar 2020 is financieel gezien gunstiger gebleken dan het jaar 2019 vanwege veel 
activiteiten die niet zijn doorgegaan vanwege het coronavirus. 
 
De penningmeester wordt ook dit jaar weer bedankt voor het beheer van de financiën en het 
uiteenzetten van de begroting. 
 

7) Verslag kascommissie en begroting 
Mevrouw S. Abma deelt mee dat de heer J. Wijma verhinderd is op deze vergadering te 
verschijnen. Mevrouw Abma en de heer Wijma 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. 
De heer J. Wijma treedt af als lid kascommissie en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden 
de afgelopen 2 jaar. Mevrouw A. Naumann is bereid zijn plaats in de kascommissie over te 
nemen, waarvoor dank. 
 
 
 
 
 

about:blank
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8) Buurtbudget 
Als Plaatselijk Belang kunnen we 2 x 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. 
Ook hebben we een klein budget gekregen voor bloembollen met het oog op biodiversiteit.  
 
Mevrouw F. Huisman stelt weer bloembollen voor omdat het zo’n groot succes is bij De 
Sanding. Mevrouw H. Betten wil graag een groot insectenhotel gerealiseerd zien op 
bijvoorbeeld de locatie bij het informatiebord. Het bestuur neemt deze ideeën weer mee. 
 
 

  9) Bestuurswisseling 
Mevrouw Zahraa Al-daraaj treedt af als algemeen bestuurslid na 2,5 jaar in het bestuur te 
hebben gezeten. De voorzitter bedankt haar voor haar enthousiasme, inbreng en 
betrokkenheid in het bestuur en overhandigt haar een bloemetje en een waardebon. 
Zij bedankt alle bestuursleden en leden hiervoor en vertelt dat ze dit met veel plezier altijd 
heeft gedaan. Door andere bestuurswerkzaamheden (waaronder gemeentelijke politiek) gaat 
ze het PB verlaten. 
Omdat in het verleden is afgesproken een oneven aantal bestuursleden te willen hebben 
wegens een eventuele stemming, en de vrouwen/mannen verhouding intact wil houden, stelt 
het bestuur voor om met mevrouw Jacqueline Tamminga-Weijer deze ontstane vacature in 
te vullen. Vervolgens stelt zij 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 mevrouw Jacqueline Tamminga-Weijer benoemd tot 
algemeen bestuurslid van deze vereniging. 
 
 

10) Rondvraag 
Tijdens de rondvraag zijn de onderstaande vragen gesteld of opmerkingen geplaatst: 
 
1) De heer S. Bosma: Vindt het schandalig dat de ALV vanavond om 19.00 uur is begonnen. 

Hij is van mening dat dit een veel te vroeg tijdstip is.  
De voorzitter antwoordt dat dit éénmalig is omdat de vergadering in de buitenlucht plaats 
moest vinden. Door de RIVM maatregelen, waaronder de ALV nu plaats kon vinden, 
kregen we pas laat uitsluitsel. Er zit altijd rond een maand tussen de aankondiging en 
vergadering. We kwamen daarom uit op 5 juli, rond de bouwvak. Omdat we rekening 
moesten houden met het licht kwamen we op deze dag plus bijbehorende aanvangstijd. 
De voorzitter meldt dat hij er naar zal streven de volgende ALV vergadering op een later 
tijdstip zal laten beginnen.  
 

2) Mevrouw H. Betten: Zij vraagt zich af waarom er niet meer gecommuniceerd is over de 
brief d.d. 20 december 2020 die verstuurd is aan alle bewoners, die in de bebouwde kom 
wonen, van de Drachtster Heawei.  
Hierna ontstaat een discussie. De voorzitter geeft aan dat op wens van vele leden door 
het bestuur is onderzocht of er een mogelijkheid is voor een voetpad langs de Drachtster 
Heawei. Nadat bleek dat de bewoners niet op één lijn zaten en er veel commotie is 
ontstaan heeft het bestuur besloten het project verder te laten voor wat het is. Dat is 
medegedeeld maar niet schriftelijk bevestigd en dat had het bestuur beter wel kunnen 
doen.  
Daarna vertelt bestuurslid Oebele Veenstra de chronologie met bijbehorende stappen die 
tot nu toe gemaakt zijn over het trottoir. Hij deelt daarbij o.a. mee dat dit project begin 
vorig jaar door het bestuur “controversieel is verklaard” waarna het is “teruggegeven” aan 
de gemeente. Deze vroeg het bestuur nadien alleen nog een podium te verschaffen om 
de plannen uit te leggen en details te schetsen.  
Hierover ontstaat een discussie met mevrouw. S. v.d. Veen.  
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Kort hierna wordt mevrouw H. Betten onwel. Na reanimatie is mevrouw met een 
ambulance vervoerd naar het U.M.C.G. ziekenhuis in Groningen. 
De vergadering is hierdoor beeïndigd.  

 
 
11) Sluiting 

De voorzitter E. de Beij deelt mee dat de vergadering is afgesloten om ongeveer 21.00 uur. 
 
 

12) Berichtgeving na de vergadering 
Direct na de vergadering heeft het bestuur een mail gestuurd aan alle leden die bij de 
vergadering aanwezig waren. Gezien de schokkende afloop is aangeboden om 
slachtofferhulp te regelen en is een update gegeven over de situatie van mevrouw Betten. 
Gelukkig kunnen we achteraf vaststellen dat het naar omstandigheden goed is afgelopen.  
Speciale dank gaat uit naar de mensen die eerste hulp hebben verleend en zij hebben 
inmiddels bloemen ontvangen van het Plaatselijk Belang. 
Aangezien de rondvraag nog niet beëindigd was en er nog wel veel vragen zijn blijven liggen 
heeft het bestuur gevraagd aan de leden een email te sturen aan het PB (lees de nieuwsbrief) 
waarna we actie zullen ondernemen. De eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden 
omstreeks maart 2022. 


