Notulen
ledenvergadering
Plaatselijk
belang
HarichRuigahuizen, 25 januari 2016 om 20.00 uur Ons Gebouw te Harich
Aanwezig: 75 leden waaronder de bestuursleden dhr. J. Wierda, , dhr. H. Spijker, dhr. W. de Boer,
mw. C. Dahmen, dhr. J. Andela, mw. M. de Gier en mw. J. Tuinier.
Afwezig met kennisgeving: S. Holtrop (Christen Unie), mw. A. vd Velde, fam. Wunderink, L. Keizer,
F. Wessels, A. Bergsma en P. vd Goot.
Opening
Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle leden, dhr. K. Knobbe, dorpencoördinator
van de gemeente De Friese Meren, dhr. D. Durksz, contactwethouder van de gemeente De Friese
Meren, H. Bolding (wijkbeheerder) en alle afgevaardigden van de politieke partijen van harte welkom.
Voorzitter vertelt dat hij elke keer weer geniet van zo’n zaal vol mensen. Hij heeft eens op andere
websites gekeken, bij andere PB’s. Op hun vergaderingen komen soms 30, 35 mensen…We zijn erg
blij met alweer zo’n zaal vol mensen, geweldig!
Voorzitter vertelt dat we een extra punt op de agenda hebben: ‘Glasvezel in Harich en Ruigahuizen’.
Dit wordt punt 8.
Mededelingen en ingekomen stukken
 We doen dit jaar weer mee aan NL Doet (12 maart). We gaan bij de jeu de boulesbaan een
windscherm aanleggen. Dit windscherm kan geopend en gesloten worden, zodat het netjes
blijft en niemand er last van heeft.
 Er is al vaker gevraagd om een boek te schrijven over Harich en Ruigahuizen. Dit willen we dit
jaar oppakken. Zijn er ok ideeën wie we daarvoor kunnen vragen? Dit hoeven niet per sé
mensen uit eigen dorp te zijn. We willen dan misschien ook iets van een ideeënavond
beleggen t.z.t. Een ideeënlijst gaat rond.
 De nieuwe folder PB ligt ter inzage op de tafels, deze wordt vanaf heden uitgedeeld aan de
nieuwe bewoners.
Notulen ledenvergadering 2015
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Voorzitter noemt nog even dat de hondenpoepcontainer is besteld, deze wordt geplaatst in de buurt
van de glascontainer. Als de hondenbezitters en om willen denken dat de container op tijd bij de weg
komt…!
Ook wordt gemeld dat de bermen op Westerein, als het weer goed is, nog weer worden geëgaliseerd.
Bespreken jaarverslag
Josien Tuinier vertelt dat er een verkeerd jaartal op het jaarverslag staat: er staat nog 2014 maar het
is het verslag van 2015. Voorzitter loopt er even vlug doorheen. We hadden dit jaar geen grote
projecten, maar verder wel veel andere leuke dingen op de agenda!
Jaarverslag penningmeester
Dhr. H. Spijker geeft uitleg over het financieel overzicht van 2015. We hebben een positief saldo
gedraaid dit jaar.
Verslag kascommissie
Dhr. S. Veldman en dhr. A. Bergsma hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De
penningmeester wordt décharge verleend en samen met de kascommissie bedankt. Dhr. S. Veldman
is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. Jelle Draaijer.
Bestuursverkiezing
Mw. Caroline Dahmen verlaat dit jaar het bestuur. Na een terugblik en welgemeende dankwoorden
(ze heeft nog nooit één vergadering gemist!) krijgt zij een heerlijke broodmand van de bakker
aangeboden.
Dhr. Sipke Westra wordt door de leden per acclamatie gekozen. Hij krijgt de gelegenheid iets over
zichzelf te vertellen.
Dhr. Wybren de Boer is dit jaar aftredend en herkiesbaar. Hij wordt per acclamatie herkozen.

DFM op Glas
Mevrouw Anja Rombout en dhr. Jaap Bosma vertellen ons iets over het project DFM op Glas. Een
groep vrijwilligers zijn bij elkaar gaan zitten en hebben een ingenieursbedrijf opdracht gegeven om
eens uit te rekenen wat het kost om gemeente DFM op glasvezel te krijgen. In het buitengebied zijn er
nogal wat problemen met een goede internetverbinding. Nu is het de bedoeling om zoveel mogelijk
mensen mee te laten doen in dit project, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven om voor de heel
DFM glasvezel te krijgen. Hiervoor is er een stichting opgericht: DFM op Glas. Je kan lid worden van
de coöperatie, je betaalt dan een maandbedrag. Het is de bedoeling dat wij als burgers weer eigenaar
worden van het netwerk. Het netwerk moet aangelegd en dus betaald worden. Daarvoor wordt er een
lening aangegaan en die moet ook weer afgelost worden. Als dit dan is afbetaald (wij betalen er dus
maandelijks ook voor), zijn we zelf eigenaar van het netwerk en gaan de kosten omlaag. De stichting
heeft een basispakket bedacht voor 59,50 per maand (snel internet, volwaardig tv pakket met HD
zenders, bellen (onderling gratis), evt. onbeperkt bellen voor 12,50 per maand extra). Dit bedrag is
inclusief uw aandeel in de coöperatie om de lening af te betalen.
De stand van zaken op dit moment is dat er nu twee pilotgebieden zijn waar men aan het uittesten is.
De stichting is nu aan het vraag bundelen (wie doet er mee?) en houdt hiervoor informatieavonden
(komt voor Harich/Ruigahuizen ook nog). Men heeft 70% van de bevolking nodig die in ieder geval
meedoet. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners meedoen, dus niet alleen mensen in het
buitengebied (waar internet vaak het slechtst is), maar ook mensen in de dorpskernen zelf. Als alles
rond is, kan de coöperatie opgericht worden en kan er gestart worden met aanleggen en aansluiten. In
de nabije toekomst krijgt u hier mee informatie over via PB.
Rondvraag
Durk Tuinier geeft aan, dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de betonstroken aan de
Rûchhústerwei, de uitvoerder niet te bereiken was. Ook waren de werkzaamheden al aan de gang
toen de bewonersbrief met informatie kwam. Dat was allemaal erg jammer. Wel is aan de bewoners
beloofd dat de uitritten nog afgewerkt gaan worden. Dhr. Tuinier vraagt zich af wanneer dat gaat
gebeuren. Dhr. Durksz vindt het ook jammer dat er niet op tijd geïnformeerd is. Wel gaat hij er
achteraan om de datum hiervan te achterhalen.
Dhr. Jelle Draaijer komt nog even terug op het te schrijven boek over Harich. Het zou ook erg leuk zijn
om iets over de geschiedenis van bepaalde huizen etc. te vertellen.
Dhr. Anne Gersjes vraagt zich af of er tijdens wegwerkzaamheden ook aandacht wordt besteed aan
kleine monumentjes, van mensen die er zijn verongelukt, die daar langs de weg staan. Dit is eerst niet
gebeurd en dhr. Gersjes heeft dit kenbaar gemaakt bij de uitvoerder. Uiteindelijk is dit goed opgelost.
Dhr. Gersjes vraagt de gemeente of ze hier in de toekomst, ook op andere plekken, rekening mee
willen houden.
Dhr. Wierda heeft nog een envelop voor dhr. Durk Durksz, waarin een brief zit voor de burgemeester.
Marrit Wierda heeft deze geschreven. Zij geeft aan dat ze graag lantaarnpalen langs de weg ziet
verschijnen, het is erg donker op de Harichsterdyk. Ook wil ze graag een fietspad langs de
Harichsterdyk. Dhr. Durksz neemt de brief mee naar de gemeenteraad.
Sluiting
Voorzitter Jouke Wierda sluit om 21.18 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng.
Na de pauze kunnen we kijken en luisteren naar een prachtige presentatie over de natuur in de
Zuidwesthoek van Friesland, gemaakt door Hielke Tijsma uit Oudemirdum. Wat veel moois hebben we
toch in de buurt, als we het maar willen zien!
Plaatselijk Belang Harich – Ruigahuizen
Josien Tuinier

