Notulen ledenvergadering Plaatselijk belang Harich-Ruigahuizen
27 januari 2014 20.00 uur Ons Gebouw te Harich
Aanwezig: leden waaronder de bestuursleden mw. A. v/d Velde, dhr. H. Spijker, dhr. J. Wierda, dhr. W.
de Boer, dhr. S. Sikkes, mw. J. Tuinier.
Afwezig met kennisgeving: fam. A. Bergsma, dhr. R. Zuiderbaan, dhr. K. Wind, fam. D. de Vries.
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 staat stil bij het ongeluk dat
deze week gebeurd is op de hoek van Lykwei en Westerein, dat het leven heeft gekost aan Sijmen
Langeraap. Afke spreekt namens iedereen ons medeleven uit.
Mededelingen en ingekomen stukken
Afke benoemt dat we inmiddels een kandidaat hebben uit Ruigahuizen: Joop Andela.
AED: de vrijwilligers uit deze omgeving hebben aangegeven dat ze op non-actief zijn gesteld. Ze hebben
vorig jaar geen herhalingscursus gevolgd, dus zouden ze niet meer ingeschreven staan als AEDbediener. Dit is teruggedraaid: de vrijwilligers zijn nog steeds actief en de herhalingscursus is verplicht
tweejaarlijks. Wel lobbyt het ziekenhuis om te bereiken dat er elk jaar een herhalingscursus zal zijn.
Josien heeft een brief van de gemeente gekregen over de Himmeldei 2014. Het gaat erom dat we met z’n
allen het zwerfafval opruimen in ons dorp, en wel op zaterdag 29 maart a.s. Hier doen we aan mee. We
laten een briefje rond gaan tijdens de vergadering. Vrijwilligers kunnen zich hierop melden.
Mijn Gaasterland: op 3 januari is de Energie Coöperatie Gaasterland opgericht, die o.a. gezamenlijk
energie en zonnepanelen in gaat kopen.
Notulen ledenvergadering
Voorzitter komt terug op de vraag van dhr. Bram de Smit: hij vroeg vorig jaar of er fruitbomen geplaatst
konden worden in het dorp. We krijgen 3 fruitbomen aangeboden van Mijn Gaasterland, n.a.v. de
wedstrijd Mijn Droom, welke gewonnen is door dhr. Folkertsma. Deze 3 bomen, te weten een appel,
pruim, peer. komen op het speelveldje.
Campus de Wyldemerk: er is nog weinig veranderd t.o.v. vorig jaar. De curator wil de gebouwen wel
verkopen, maar kan ze niet kwijt. Slopen is duurder dan verkopen. De gemeente kan niet handhaven,
heeft er weinig invloed op.
Fietstunnel Ruigahuizen: Durk de Vries heeft een ingekomen stuk geplaatst in Harich Nieuws waarin hij
zijn verbazing uit over de aanleg van een dassentunnel. Waarom dan geen fietstunnel? Voorzitter geeft
aan dat dit bij de provincie ligt. Een fietstunnel is ook niet onze eerste inzet i.v.m. de helling. Deze is
moeilijk te nemen voor ouderen. PB gaat in ieder geval voor de aanleg van een middenberm, zodat men
in het midden kan stoppen om uit te kijken.
Bespreken jaarverslag
Sipko vertelt over de Pluk van de Petteflet-prijs. In Ruigahuizen zijn ze druk bezig met de natuur langs de
Jan Jurjenssingel: heide geplant en bomen weggehaald. Hiermee hebben ze 500 euro gewonnen!
Hiervan hebben de buurtbewoners 4 schapen gekocht. Inmiddels zijn het er nog 3, ze houden de heide
mooi kort.
Josien vertelt even over de totstandkoming van de nieuwe website.
Afke vertelt over de groter wordende rol van de PB’s. Op woensdag 29 januari wordt het nieuwe dorpen-,
stads- en wijkenbeleid in de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staat dat het initiatief voor het in stand
houden en vergroten van de fysieke, sociale en economische leefbaarheid voortaan bij de PB’s en de
burgers ligt. De gemeente wil hiertoe burgerkracht stimuleren. Burgers moeten met z’n allen de
schouders eronder zetten.
Aansluitend hierop krijgen we in 2015 te maken met de kanteling van de zorg. Taken op het gebied van
zorg, werk en jeugd verschuiven naar de gemeenten. Op hun beurt schuiven die het deels weer door
naar de PBs en de burgers. Zorg door de overheid wordt zorg voor elkaar. De toegang tot de
verzorgingstehuizen wordt beperkt en men rekent op meer burenhulp. PB is niet blij met deze
ontwikkelingen en heeft bij de gemeente een zienswijze ingediend. Wij vrezen voor een te zware
belasting van vrijwilligers en knelpunten in de zorg.
Jaarverslag penningmeester
Dhr. H. Spijker geeft uitleg over het financieel overzicht van 2013. We hebben een positief saldo gedraaid
dit jaar.
Verslag kascommissie
Dhr. Wind en mw. G. de Vries hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Beiden zijn
verhinderd op deze ledenvergadering. Afke leest hun verklaring, dat ze de kas akkoord verklaren, voor.

De penningmeester wordt décharge verleend en samen met de kascommissie bedankt. Dhr. Wind is
aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door Sietse Veldman uit Harich.
Bestuursverkiezing
Mw. Afke van der Velde en dhr. Sipko Sikkes verlaten na respectievelijk zes en drie jaar het bestuur. Na
een terugblik en welgemeende dankwoorden krijgen ze een heerlijke broodmand van de bakker
aangeboden.
Mw. Caroline Dahmen en dhr. Joop Andela worden door de leden per acclamatie gekozen. Zij krijgen de
gelegenheid iets over zichzelf te vertellen.
Dhr. Jouke Wierda wordt door de leden aangenomen als voorzitter.
Henk Spijker is ook aftredend maar wel herkiesbaar en wordt dan ook door de leden herkozen.
Snel realiseerbare wensen ‘laaghangend fruit’
Gerealiseerd in Harich: picknickbankjes kruising Trophornsterweg/Keamerlanswei, Bokkeleane, website
(www.harich.nl), bankjes voor de nog aan te leggen jeu de boulesbaan.
Jeu de boulesbaan: Wybren en Josien lichten dit project toe d.m.v. een fotopresentatie en een maquette.
Gerealiseerd in Ruigahuizen: eendenkorven, picknickbank, 2 bloemenbakken bij de komborden, website
(www.ruigahuizen.nl).
Voorzitter vertelt dat laaghangend fruit ophoudt, dit wordt Bewonersbudget. Het bedrag blijft de eerste
twee jaar ongeveer gelijk, daarna zal het minder worden. Dit is jammer, wij gebruiken dit geld altijd goed
voor de leefbaarheid. In 2013 is de pot leeg gegaan, dit moest ook want anders ging het geld naar de
gemeente.
Zijn er nog wensen voor het komende Bewonersbudget?
Mw. S. Veltman vraagt of er i.p.v. de struikjes bij hen op de buurt ook gras kan komen. Het wordt nu
slecht onderhouden en het onkruid staat erg hoog.
Mw. Tedde Posthuma denkt aan een nieuw speeltoestel voor de kleine kinderen op het Van der Feldje.
Dhr. Auke Volbeda zou graag meer vruchtbomen zien in het dorp.
Voor Ruigahuizen zijn er nog geen concrete wensen.
Rondvraag
Mw. Amsing vraagt zich af of de streekmarkt elk jaar ook terug kan komen. We vinden dat een goed idee,
we nemen dit mee.
Dhr. Meine de Vries vraagt zich af of de website in plaats van Harich Nieuws komt? Nee, we willen het
gras natuurlijk niet voor de voeten van Harich Nieuws wegmaaien. We proberen zoveel mogelijk te
overleggen met Harich Nieuws.
Dhr. Durk Tuinier geeft aan dat de verkeerssituatie op de Lutswal wel weer ingebracht kan worden bij de
gemeenteraad. Men heeft destijds 3 maanden plezier gehad van de belijning die ze zelf aangebracht
hebben (als oudjaarsstunt).
Voorzitter geeft aan dat er op Westerein en Lijkwei een splitlaag moet met belijning. Het is in het donker
slecht te zien waar de weg is. Afke roept de gemeente bij deze op hier iets aan te doen.
Dhr. De Smit vraagt zich af of de duikers bij de dammen tijdens het hekelen ook weer schoongespoten
worden. Kan PB hier iets in betekenen? We gaan er achteraan.
Tot slot geeft Afke de voorzittershamer over aan Jouke. Afke wenst Jouke een goede tijd en veel geduld
toe ;-) .
Sluiting
Aftredend voorzitter Afke van der Velde sluit om 21.15 uur de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
Na de pauze kunnen we luisteren naar Piet Paulusma. Hij vertelt over de opwarming van de aarde en
welke gevolgen dit heeft voor ons. Hierna gaat hij in op vragen uit de zaal. Een zeer geslaagde,
interactieve avond!
Plaatselijk Belang Harich – Ruigahuizen
Josien Tuinier

