Notulen Ledenvergadering 26 januari 2009
Opening
Voorzitter Jack Bergsma opent de vergadering en heet alle leden, ereleden, nieuwe leden en
afgevaardigden van de fractiepartijen van harte welkom.
Wij kregen afmeldingen van dhr. W. Hoornstra, mw. F. de Haan, fam. Bolmeijer, dhr. F. v/d
Bos, dhr. J. Geertsma, dhr. M. de Vries, Sierd Oenema, Jan Oenema en dhr. B. Eppenga.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen ledenvergadering 2008
Mw. Akkerman merkt op dat de drukte op de Wilhelminastraat de reden is dat ze zich
onveilig voelt. Op de Harichsterstikke is het nog goed te doen.
Jaarverslag
Dhr. Pitlo, voorzitter van de stichting Bas Backer, merkt op dat hij niet op de hoogte is van
een overleg met gemeente en Plaatselijk Belang over de groen-strook tussen Harich en
Eigen Haard. Voorzitter geeft aan dat er is afgesproken dat de gemeente dit zou regelen.
Mw. Amsing wil graag informatie betreffende de AED’s. Dhr. F. Veltman (CDA) legt uit dat de
gemeente een samenwerkingsverband met het Antonius Ziekenhuis aangaat en deze
regelen de aanschaf, de cursussen en het onderhoud te zijner tijd.
Mw. Steenbeek zegt dat er nog steeds stankoverlast is in de v.d. Felzstraat en wil graag
weten hoe Aquario is te bereiken. Het nummer is op de gemeentesite te vinden en het staat
af en toe in Harich nieuws.
Voorzitter vertelt dat er aan de website wordt gewerkt door Jelmer Draaijer.
Hij is op zoek naar foto’s. Het bestuur heeft hierover contact gehad met Frans Mulder. Frans
neemt contact op met Jelmer.
Dhr. Draaijer vraagt naar de voortgang van de insteekhavens langs Westerein. Dhr Knobbe
legt uit dat dit plan behoort tot het GVVP. Deze uitwerking laat nog op zich wachten.
Dhr. Draaijer vraagt wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan Westerein. Volgens hem is
de weg in slechte staat. Dhr Knobbe zal hier aandacht aan besteden.
Jaarverslag Penningmeester
Jappie Ringnalda geeft uitleg over het financieel overzicht van 2008.
Het jaar 2008 is afgesloten met een positief saldo.
Verslag Kascommissie
Dhr. J. Geertsma en dhr. S. Bangma hebben het financiële plaatje goedgekeurd.
Johannes Geertsma is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door Peter v/d Goot uit
Ruigahuizen.
Bestuursverkiezing
Griet Oenema en Hieke van Dijk worden herkozen voor de komende drie jaar.
Het bestuur draagt Afke van der Velde voor als nieuwe voorzitster en Roel Zuiderbaan als
nieuw bestuurslid. Ze worden door de leden met instemming gekozen.
Jack Bergsma beëindigt zijn loopbaan als voorzitter. Hij is erg waardevol geweest voor het
Plaatselijk Belang. Jack krijgt een bloemetje en een lekker “flesje” aangeboden.
Contributieverhoging
De contributie wordt verhoogd naar € 5,-. De leden gaan hiermee akkoord.
Dorpsfeesten
De dorpsfeesten van 2009 zijn op 12 en 13 juni.
Het bestuur stelt voor om een aparte feestcommissie op te richten.

Mw. S. Veltman stelt voor om vanuit elke buurt 1 bewoner af te vaardigen.
Het bestuur zal dit voorstel verder uitwerken.
Reflecterende huisnummers
Het bestuur wil in het buitengebied reflecterende huisnummers en stelt voor deze
gezamenlijk in te kopen.
Mw. Piersma (FNP) wijst ons erop dat de jeugd van de CSG hier ook mee aan de slag is
geweest, in het kader van het politieke jongerenproject Eigen Wijs.
Dit was niet het winnende project, maar de gemeente wil het wel uitwerken en dan voor de
gehele gemeente, wat neer komt op 500 huisnummers. Dit item komt op de agenda van het
overleg dat PB heeft met B&W op 2 februari a.s.
Snel realiseerbare wensen, minimaal te besteden € 1000,Plaatselijk Belang heeft € 1000,- te besteden voor beide dorpen. Het geld mag ook
opgespaard worden. De volgende ideeën komen naar voren: een bladerenbak in de Van der
Felzstraat (mw. Steenbeek), een ondergrondse glascontainer, reflecterende huisnummers
(bestuur), plantenbakken aan de lantaarnpalen (dhr. Volbeda)
Rondvraag
Dhr Roelevink wil graag dat de betonplaten op het trottoir, aan het begin van de
Wilhelminastraat, weer op z’n plek komen. De voetgangers moeten nu een stukje over de
drukke Wilhelminastraat lopen. Wij zullen contact opnemen met de gemeente.
Dhr. Draaijer vraagt of het klopt dat elk dorpsbelang voor de oud en nieuw viering € 1000,heeft gekregen van de gemeente. Dit is niet zo. Er was subsidie mogelijk voor bijvoorbeeld
een feestavond voor de jeugd. Ruigahuizen heeft hier wel gebruik van gemaakt.
Dhr. Draaijer is ook van mening dat de jeugd bedankt moet worden voor hun keurige gedrag
rond de jaarwisseling. Alles is netjes verlopen. Dhr. Pitlo vindt dat een bedankje niet nodig is.
Het is een normale gang van zaken dat er niets vernield wordt.
Meine Draaijer vindt dat ze zelf alles moesten regelen voor het vreugdevuur. Hij had meer
medewerking gewild. Voorzitter merkt op dat hij samen met Meine alles heeft doorgesproken
en dat er afspraken zijn gemaakt.
Dhr. Knobbe meent dat er één verkeersbord is gesneuveld, waarschijnlijk door vuurwerk.
Binnenkort volgt nog een evaluatie over de oud en nieuw viering.
Dhr. Bruinsma wil graag dat de bermen op Westerein worden opgeknapt. Voorzitter legt uit
dat door het natte weer de herstelwerkzaamheden vertraging hebben opgelopen. Maar zodra
het weer het toelaat, wordt er weer begonnen.
Klaas van Dijk vraagt of er naar aanleiding van zijn praatje over de brandweer tijdens de
ledenvergadering van 2008, ook mensen zijn die een brandmelder/ brandblusser hebben
aangeschaft. Er zijn weinig positieve reacties. Dhr. van Dijk benadrukt dat het toch erg
belangrijk is, om hierin actie te ondernemen.
Sluiting
Voorzitter Jack Bergsma sluit om 20.45 de vergadering, geeft de voorzittershamer door aan
Afke van der Velde en wenst haar veel succes.
Na de pauze konden we genieten van de verhalen van onze weerman uit Workum, dhr.
Klaas Ybema. Het weer houdt ons immers altijd bezig!
Van zijn boeiende verhalen en anekdotes hebben wij erg genoten.
Bestuur Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen
Afke van der Velde, Klaas van Dijk, Griet Oenema, Roel Zuiderbaan, Jappie Ringnalda,
Jenny Mulder, Hieke van Dijk

