Notulen ledenvergadering Plaatselijk belang Harich-Ruigahuizen
28 januari 2013 20.00 uur Ons Gebouw te Harich
Aanwezig: 57 leden waarvan de bestuursleden mw. A. v/d Velde, dhr. H. Spijker, dhr. J. Wierda, dhr. R.
Zuiderbaan, mw. J. Mulder, dhr. S. Sikkes, mw. J. Tuinier.
Afwezig met kennisgeving: fam. Bolmeijer, dhr. Dalmolen, mw. Posthumus, dhr. D. Tuinier, mw. H. van
Dijk, dhr. E. Schotanus, mw. Tichelaar (Christen Unie), dhr. J. Ringnalda, J. Brinkman.
Opening
Voorzitter opent opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle leden, erelid dhr. A. Volbeda, dhr. K.
Knobbe, dorpscoördinator gemeente De Friese Meren, en alle afgevaardigden van de politieke partijen
van onze nieuwe gemeente De Friese Meren van harte welkom. Voorzitter houdt een uiteenzetting over
de rol van PB door de jaren heen in een veranderende maatschappij. In de nieuwe gemeente De Friese
Meren zal de rol van PB opnieuw anders zijn.
Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter vertelt namens Jan Brinkman over Mijn Gaasterland (duurzame energie, duurzaam
samenleven). Op 16 april is er in Ons Gebouw een bijeenkomst over duurzame energie, om te
inventariseren of er belangstelling is voor collectief inkopen groene energie en collectief aanschaffen
zonnepanelen. Allen van harte uitgenodigd.
Notulen ledenvergadering
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Bespreken jaarverslag
Voorzitter deelt mee dat de woonvisie 2011-2015 dit jaar is vastgesteld door de gemeente. Onze
zienswijze, die we in mei 2012 ingediend hebben, is ontvankelijk verklaard. Wij vinden het wenselijk dat
het verlengen van It Heech met woningbouw tot aan de Stinsenwei genoteerd wordt in die woonvisie. De
gemeente heeft dit niet overgenomen. Voor de periode tot 2020 is het niet mogelijk om nog woningen te
bouwen in Harich. De enige mogelijkheid om dit toch te realiseren is met een architectonisch woningplan
te komen bij de gemeente en die kan dit dan weer indienen bij de provincie.
Dorpsplein: het plein is klaar. We zijn erg tevreden over het resultaat. Uiteindelijk is ook de entree van
Ons Gebouw meegenomen. Dit vormt nu een mooi geheel met het plein. In januari volgt de financiële
afwikkeling, we verwachten een paar honderd euro over te houden. Zaterdag 19 januari hebben we de
uitslag gekregen van de wedstrijd Kern met Pit: we zijn derde geworden. Dit heeft geen extra prijs
opgeleverd, maar wel hebben we 1000 euro verdiend omdat we het project binnen een jaar hebben
afgesloten!
Harichsterdyk: het ligt nog steeds in de planning om van deze weg een 60 km-weg te maken en er
fietssuggestiestroken op aan te brengen. I.v.m. slecht weer in het najaar hebben ze dit nog niet gedaan.
In het voorjaar wordt hiermee gestart.
Jaarverslag penningmeester
Dhr. H. Spijker geeft uitleg over het financieel overzicht van 2012. Omdat we dit jaar het dorpsplein
aangelegd hebben, zijn er gelden ontvangen (van o.a. Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Ons
Gebouw, subsidie) maar uiteraard ook veel kosten gemaakt. Uiteindelijk sluiten we dit jaar af met zo’n
€1500,- in de plus.
Verslag kascommissie
Dhr. H. Boersma en dhr. Wind hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
De penningmeester wordt decharge verleend en samen met de kascommissie bedankt. Dhr. Boersma is
aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door mw. G. de Vries uit Harich.
Bestuursverkiezing
Mw. Jenny Mulder verlaat na zes jaar het bestuur. Na een terugblik en welgemeende dankwoorden krijgt
ze een bos bloemen en een flesje wijn aangeboden.
Dhr. Wybren de Boer wordt door de leden met instemming gekozen. Hij krijgt de gelegenheid iets over
zichzelf te vertellen. Wybren vindt het een eer om op de dag dat koningin Beatrix het stokje overdraagt
aan haar zoon, dat Wybren het stokje over mag nemen van Maxima (Jenny). De leden kiezen Wybren de
Boer per acclamatie.
Snel realiseerbare wensen ‘laaghangend fruit’
Er zit nog een bedrag van 4700 euro in de pot, we hebben er het advies bij gekregen om dit dit jaar op te
maken omdat het nog niet duidelijk is of en hoe dit vorm gaat krijgen in de nieuwe gemeente.

Op het wensenlijstje van Harich staan de jeu de boulesbaan, de picknickbank kruising Trophornsterweg/
Keamerlanswei, een blikvanger bij het schelpenpad richting Keamerlanswei en Warrensterwei. Voor
Ruigahuizen staan eendenkorven op het wensenlijstje.
Dhr. Gersjes geeft aan dat er nog wel een aantal bankjes bij kunnen, bijvoorbeeld op de Ruchhusterwei.
Voorzitter geeft aan dat men misschien ook een bijdrage kan krijgen voor de tweejaarlijkse dorpsfeesten
van Ruigahuizen. De gelden mogen dan echter niet consumptief worden gebruikt.
Dhr. Bram de Smit stelt voor om fruitbomen te planten op het veldje bij de Keamerlanswei, zodat men ook
letterlijk laaghangend fruit kan plukken.
Dhr. M. de Vries stelt voor om een fietstunnel onder de provinciale weg richting Ruigahuizen te
realiseren.
Dhr. B. Albada stelt voor om nog een picknickbank te plaatsen bij de kruising Bokkeleane/Lykwei.
Rondvraag
Dhr. B. Albada vraagt of er over nagedacht kan worden om van de Bokkeleane een voorrangskruising te
maken.
Ook vraagt hij zich af wat er gebeurt met de gebouwen van de campus Wyldemerk? Voorzitter geeft aan
dat er mogelijk sprake is van een doorstart, met andere financiers. De groep jeugd zou dan wat jonger
worden dan eerder het geval was. Dhr. J. Volbeda (FNP) geeft aan dat de recente ontwikkeling is dat een
doorstart niet mogelijk is. De gebouwen mogen er maar 5 jaar staan, dit verliep dus afgelopen oktober.
De gebouwen zouden dan verplaatst moeten worden, dit is financieel onhaalbaar. De eigenaar van de
gebouwen is failliet, de curator behartigt nu de belangen. Dit geeft nog steeds geen duidelijkheid.
Mw. Oenema vraagt zich af wanneer de dorpsfeesten georganiseerd worden. In februari komen we hier
op terug.
Dhr. Gersjes geeft aan dat een fietstunnel bij Ruigahuizen een oplossing kan zijn om de verkeerveiligheid
te vergroten, maar dat het ook voor ouderen een hele klim kan zijn. Is het ook mogelijk om er een rotonde
aan te leggen? Dhr. De Smit vult aan dat er jaren geleden voor koeien snel tunnels gemaakt konden
worden, maar dat het jammer is dat dat voor de fietsers tot op heden nog niet gedaan wordt.
Dhr. M. de Vries vraagt zich af hoe het kan dat het Tsjerkepaedsje toch nog zo snel opgeknapt kon
worden. Voorzitter geeft aan dat ze met T. Beukens contact gehad heeft, hij is met een groep vrijwilligers
aan de slag geweest.
Ondertussen gaan lijsten rond waarop men ideeën kan invullen voor sprekers voor op de
ledenvergadering en activiteiten voor op ons vernieuwde dorpsplein.
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. Henk van der Veer uit Sneek over
zijn belevenissen in het onderwijs en de stad Sneek, afgewisseld met voordrachten uit eigen werk.

