Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen
Datum: 24 januari 2011
Aanwezig: 74 leden waarvan de bestuursleden mw. A. v/d velde, dhr. K. van Dijk, dhr. R.
Zuiderbaan, mw. G. Oenema, mw. J. Mulder, dhr. J. Ringnalda, mw. H. van Dijk.
Afwezig met kennisgeving: dhr. Pitlo, dhr. D. Tuinier, fam. Witteveen, dhr. H. van Dijk, dhr. T.
van der Velde, mw. R. van Dijk, dhr. J. Bergsma, dhr. D. de Vries, dhr. K. Knobbe
Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet alle leden, erelid dhr. A. Volbeda en de gemeenteraadsleden
van harte welkom.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn twee verheugende mededelingen.
De website van plaatselijk belang is online. De site is ontwikkeld door Jelmer Draaijer.
Het adres is www.harich-ruigahuizen.nl. Ideeën, opmerkingen zijn welkom.
Het convenant, waarin het college ons toezegt dat er geen bebouwing komt op de groenstrook tussen
de dorpsrand van Harich en industrieterrein Eigen Haard is ontvangen.
De leden maken middels applaus duidelijk dat ze erg blij zijn met dit bericht.
Notulen ledenvergadering 2010
Geen opmerkingen
Bespreken jaarverslag
Dhr. Wessels vindt het feit dat Plaatselijk Belang zich niet verantwoordelijk voelt voor de handhaving
van de orde wel kort door de bocht.
Voorzitter vertelt dat de regels omtrent de jaarwisseling bekend zijn gemaakt via de media dus een
ieder is op de hoogte. Plaatselijk Belang wil niet “klikken”. Iedere burger is daarentegen vrij om te
doen wat ze wil. Dhr. Draaijer complimenteert Plaatselijk Belang echter met onze mening omtrent
deze kwestie.
Dhr. Smit vraagt waarom theatergroep Sult niet is genoemd in het jaarverslag .Er is eenmaal overleg
geweest met Sult, verder is Plaatselijk Belang er niet bij betrokken geweest. Mw. Posthuma vindt toch
dat het toegevoegd mag worden aan het jaarverslag. Het is toch een uniek gebeuren voor ons dorp.
Met deze toevoeging wordt het jaarverslag goedgekeurd.
Jaarverslag penningmeester
Dhr. J. Ringnalda geeft uitleg over het financieel overzicht van 2010.
Het jaar is 2010 is afgesloten met een positief resultaat.
Verslag kascommissie
Dhr. B. Albada en dhr. P v/d Goot hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Hierna wordt de penningmeester decharge verleend en samen met de kascommissie bedankt. Dhr.
v/d Goot is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. H. Boersma.
Bestuursverkiezing
Dhr. Klaas van Dijk en dhr. Jappie Ringnalda verlaten na zes jaar het bestuur en worden bedankt voor
hun inzet. Beide heren krijgen een bloemetje en een lekker flesje aangeboden.
Mw. Afke v/d Velde is herkiesbaar en wordt middels een applaus door de leden herkozen.
Dhr. Henk Spijker en dhr. Sipko Sikkes worden door de leden met instemming gekozen.
Beide heren krijgen de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen.
Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement hebben zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen
amendementen binnengekomen.
Door veel voorwerk te doen kunnen we nu tegen een lagere prijs de statuten notarieel vastleggen.
Middels een hoofdelijke stemming,door hand opsteken, gaan alle aanwezigen, in totaal 74, leden
akkoord met de voorgelegde statuten en het huishoudelijk reglement en met de vastlegging van de
statuten bij de notaris.
Het huishoudelijk reglement hoeft niet notarieel te worden vastgelegd.

Snel realiseerbare wensen
Een aantal inwoners van Ruigahuizen zien graag een eigen dorplokaaltje. Plaatselijk Belang stelt voor
om een tegemoetkoming te geven in de kosten van het grazen van de schapen. Dit is nodig voor het
onderhoud van de heidestrook langs de Jan Jurjensingel. Dhr. Gersjes geeft aan dat zij nog in
onderhandeling zijn met Staatsbosbeheer. Zij gaan naar alle waarschijnlijkheid de onkosten betalen.
Mocht het nodig zijn dan wil dhr. Gersjes graag van het aanbod gebruik maken. De heide die vorig
jaar is gezaaid gedijt goed.
Wenselijk is ook om extra parkeerplaatsen bij de begraafplaats in Ruigahuizen aan te leggen,meldt
dhr. Gersjes. Nu wordt de weg, met name voor het landbouwverkeer volledig belemmerd tijdens een
begrafenis. Voorstel is om rondom de begraafplaats kunstofgrastegels te plaatsen met daaronder een
laag zand. Dan kunnen de auto’s hier parkeren en geeft het geen overlast voor het overige verkeer.
Mw. Smit lijkt een zwaluwtil wenselijk langs de Jan Jurjensingel.
De inwoners van Harich wensen een jeu de boulesbaan, bloembakken bij de kombordjes,
een blikvanger langs het schelpenpaadje richting Keamerlanswei en Warrensterwei.
Dhr. Roelevink merkt op dat het misschien een idee is om een stukje te schrijven in de dorpskrantjes
om, met name de jeugd, er op te wijzen dat afval niet thuis hoort in de bermen.
Dhr. Bangma vraagt hoe de naam laaghangend fruit is ontstaan. Dhr. Jan Volbeda, de initiatiefnemer
in dit geheel, legt uit dat fruit dat laag hangt makkelijk is te pakken. Dus het gaat om kleine problemen
die gemakkelijk op te lossen zijn.
Rondvraag
Dhr. Bouke Albada wil Plaatselijk Belang bedanken voor het plaatsen van de mooie bankjes bij de
ingang van de kerk. Er wordt volop gebruik van gemaakt.
Mw. Griet Oenema laat ons weten dat de dorpsfeesten dit jaar tegelijk vallen met het
Pinksterweekeinde, namelijk van 9 tot en met 12 juni 2011. Een andere datum is helaas niet mogelijk
omdat we de tent, die gebruikt wordt bij het jaarlijkse midzomerfeest, nodig hebben.
Dhr. Marten van Rijs, dhr. Johannes Bruinsma, dhr. Jouke Wierda en dhr. Jelle Draaijer laten hun
ongenoegen blijken over de erbarmelijke staat van de Lykwei en Westerein. Volgens dhr. Draaijer is
hier al 30 jaar geen onderhoud verricht. De klinkers komen op bepaalde plekken door het asfalt.
Mw. Steenbeek ziet graag dat de bomen langs de Van der Feltzstraat opgesnoeid worden.
Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.
Na de pauze houdt dhr. Henk Mous een enerverend betoog over zijn werk als beginnende politieagent
in Amsterdam in de jaren tachtig, zijn rechtenstudie en zijn werk als officier van justitie nu in
Leeuwarden. Wij hebben er volop van genoten.

