Notulen ledenvergadering Plaatselijk belang Harich-Ruigahuizen
30 januari 2012 20.00 uur Ons Gebouw te Harich
Aanwezig: 66 leden waarvan de bestuursleden mw. A. v/d Velde, dhr. H. Spijker, mw. G. Oenema, dhr.
R. Zuiderbaan, mw. J. Mulder, dhr. S. Sikkes, mw. H. van Dijk.
Afwezig met kennisgeving: fam. Pitlo, fam. Bolmeijer, dhr. T v/d Velde, mw. F. Draaijer, dhr. B. Albada,
fam. P. de Kroon.
Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet alle leden, erelid dhr. A. Volbeda, dhr. K. Knobbe,
contactfunctionaris gemeente Gaasterlân-Sleat, en alle gemeenteraadsleden van harte welkom.
Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter komt met het verheugende bericht dat het dorpsplein opgeknapt zal worden. De Stichting
Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer heeft tot onze vreugde €15.000 subsidie toegezegd voor dit project.
Tevens is bij plattelandsprojecten subsidie aangevraagd. Door onze deelname bij Kern met Pit kunnen
we ook nog €1000 verdienen als we dit project dit jaar kunnen afronden. Voorzitter benadrukt nog eens
dat het opknappen van het plein alleen mogelijk is met hulp van vrijwilligers. De tekening en de
projectomschrijving zijn na de vergadering te aanschouwen.
Notulen ledenvergadering
Dhr. Draaijer merkt op dat dhr. Bleeker, zoals genoemd in het jaarverslag, geen minister is maar
staatsecretaris. Dit wordt gecorrigeerd.
Natuurlijk is dhr. Draaijer erg blij met de vernieuwde wegdek van Westerein maar vindt toch dat de
gemeente een steekje heeft laten liggen in de voorgaande jaren. Hij is erg blij dat de FNP hier het
voortouw in heeft genomen. Voorzitter benadrukt dat het te danken is aan het optreden van meerdere
partijen.
Mw. Meinesz vraagt of de AED ook te gebruiken is door iemand die niet is aangemeld. Dit kunnen we
bevestigen.
Mw. de Vries vraagt of ze zich wel heeft aangemeld voor burgernet. Dit is wel het geval. Mw. H. van Dijk
legt uit dat er afgelopen week nog een brief is binnengekomen omtrent het burgernet. Binnenkort wordt
dit aan alle AED bedieners toegestuurd.
Bespreken jaarverslag
Dhr. D. Tuinier merkt op dat de verkeersremmende maatregel in Ruigahuizen, zoals beschreven in het
jaarverslag verkeerd benoemd is. Het moet zijn een verkeerssturende maatregel. Dit wordt aangepast.
Voorzitter verteld dat de website erg mooi is geworden en dat het zeker de moeite waard is deze te
bezoeken.
Het Tsjerkepaed is op bepaalde plekken slecht begaanbaar. Voorzitter stelt voor om met hulp van
vrijwilligers dit aan te pakken, aangezien dit bij Staatsbosbeheer geen prioriteit heeft. Dhr. A. Volbeda is
van mening dat Staatsbosbeheer zich verplicht moet voelen dit op te knappen.
Op 16 maart organiseren we de tweejaarlijkse winteravond. De uitnodiging is gemaakt door Willemina de
Jong, oud Harichster. Voorzitter vertelt dat dansschool Adema uit Leeuwarden dansworkshops gaat
geven. Er is voor een ieder wat wils. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.
Na de vergadering is er gelegenheid om zich op te geven als vrijwilliger voor het opknappen van het plein
en het Tsjerkepaed.
Jaarverslag penningmeester
Dhr. H. Spijker geeft uitleg over het financieel overzicht van 2011.
Er waren vele activiteiten dit jaar, dus ook meer uitgaven. Ondanks het tekort op de jaarrekening 2011,
hebben we nog een ruim positief banksaldo.
Verslag kascommissie
Dhr. B. Albada en dhr. H. Boersma hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
De penningmeester wordt decharge verleend en samen met de kascommissie bedankt. Dhr. Albada is
aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. Wind, Ruigahuizen.
Bestuursverkiezing
Mw. Griet Oenema en mw. Hieke van Dijk verlaten na zes jaar het bestuur. Na een terugblik en
welgemeende dankwoorden krijgen de dames een bos bloemen en een flesje wijn aangeboden.
Dhr. Roel Zuiderbaan is herkiesbaar en middels applaus wordt hij door de leden voor de komende drie
jaar herkozen.
Dhr. Jouke Wierda en mw. Josien Tuinier worden door de leden met instemming gekozen.
Beiden krijgen de gelegenheid iets over hun zelf te vertellen.

Snel realiseerbare wensen ‘laaghangend fruit’
Op het wensenlijstje van Harich staat een dorpsvlag. De leden laten middels hand op steken blijken dat
er weinig animo is voor een dorpsvlag.
Dhr. J. Bruinsma stelt voor om een afvalbak te plaatsen bij de picknickbank op de kruising
Westerein/Lykwei. Dhr. K. Knobbe, contactfunctionaris gemeente, legt uit dat de investering geen
probleem is maar dat uit onderzoek is gebleken dat dit nog meer afval aantrekt. Daarom worden er geen
afvalbakken meer geplaatst.
Mochten er struiken worden geplant rondom het plein dan ziet dhr. A. Volbeda graag besdragende
exemplaren. Dit is aantrekkelijk voor de vogels.
Dhr. Sipko Sikkes verteld dat een ‘blote voetenpad’ een natuurlijke speelplaats is en alleen toegankelijk
voor kinderen. Staatsbosbeheer heeft zich echter teruggetrokken uit dit project. Zij willen niet
aansprakelijk gesteld worden bij schades en ongelukjes. Ook richt Staatsbosbeheer zich meer op
Elfbergen. Zij genieten de voorkeur bij soortgelijke projecten.
Dhr. Gersjes merkt op dat hij onlangs nog heeft gesproken met Staatbosbeheer en er is uitgesproken dat
het hun aandacht blijft houden.
Er is een bloembak besteld en deze wordt bij het kombord Ruigahuizen geplaatst.
Rondvraag
Mw. J. de Vries wil graag dat de reflectorpalen bij de stobben op de Harichsterdijk beter worden
aangegeven. Dhr. K. Knobbe zal hier voor zorg dragen en licht toe dat een maal per jaar een frees wordt
ingehuurd om alle stobben uit de gemeente uit te frezen. Dit gebeurt meestal in maart.
Dhr. D. de Vries is benieuwd welke twee woningen/gebouwen in Harich een monumentale status hebben
gekregen. Deze vraag blijft onbeantwoord. Wel merkt mw. A. Meinesz op dat er veel bezwaren zijn omdat
er maar € 60.000 per jaar aan subsidie beschikbaar is voor deze monumenten.
Dhr. B. de Smit geeft aan erg tevreden te zijn met de gemeente. Zijn boerderij Idske Poppe Sathe is
prachtig gerenoveerd, met minimale subsidie en ook is hij erg blij met de resistente iepen die onlangs
zijn geplaatst langs de Lorbuorren. Tevens laat dhr. Smit een boekje zien uit de bibliotheek, dat een
stukje historie bevat over Harich en Ruigahuizen. We zullen dit op de website plaatsen.
Dhr. R. Falkena wenst een betere ontsluiting voor de ruiters. Dit betreft het laatste gedeelte van het
Tsjerkepaed. Er is een goede ruiterroute in Gaasterland maar dit stukje Harich is destijds vergeten, met
als gevolg dat het regelmatig voorkomt dat de ruiters verdwalen.
Dhr. M. de Vries geeft aan dat er een lijst met belangstellenden, voor de woningbouw in Harich, moet zijn.
Dit is ons niet bekend. Dhr. J. Wierda meldt dat deze lijst bij de gemeente ligt.
Voorzitter verklaart dat er nu opnieuw wordt geïnventariseerd, de vorige lijst is naar alle waarschijnlijkheid
gedateerd. Dhr. H. v/d Goot wil graag weten waar de woningen gebouwd worden en op welke termijn dit
gaat plaats vinden. Dit is nog niet bekend. Het moet eerst duidelijk worden hoeveel belangstelling er voor
dit project is.
Sluiting
Voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.
Na de pauze kunnen we luisteren naar de prachtige verhalen van dhr. Age Veldboom uit Oudega (S). Hij
vertelt smakelijk over het oude schippersleven, over skûtsjesilen en over schaatsen en ondersteunt dit
met oude materialen en met zijn accordeon.

