
Notulen Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen 2019 

Datum	 	 : Maandag 28 januari 2019

Plaats	 	 : 20.00 uur Ons Gebouw Harich

Afwezig met kennisgeving: fam. Klijnstra, fam. J. De Kroon, dhr. A. Volberda, dhr. S. Westra.

Aanwezig	 : 67 leden, waaronder de bestuursleden dhr. J. Andela, dhr. W. de Boer, mevr. N. 	
	 	   Terluin, dhr. K. Kunst, dhr. S. Veltman en mevr. M. de Gier.


1. Opening 
De voorzitter, de heer Andela, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op een 
leeftijd van 103 jaar is erelid Berend Falkena overleden. Hij heeft 23 jaar in het bestuur van Plaat-
selijk Belang gezeten. Hij zette zich in als vrijwilliger en daarmee een voorbeeld voor velen. Geluk-
kig kunnen wij ook in deze tijd nog steeds voldoende vrijwilligers vinden; voor in het bestuur, in de 
commissies, maar ook voor andere activiteiten zoals de knipselkrant bijhouden, een bankje plaat-
sen, werk bij de jeu-de-boulesbaan en de bloembakken verzorgen. Hier heerst nog het Mienskip 
gevoel. En dat mogen we als inwoners van Harich en Ruigahuizen koesteren.


2. Mededelingen en ingekomen stuken 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 


3. Notulen ledenvergadering 2018 
De heer Andela loopt de actiepunten uit het verslag na. 

Het onderhoud van bermen blijft een punt van zorg. Gevraagd werd om aan de Bokkeleane een 
“gevaarlijk berm” bordje te plaatsen. Dit moest vast Lykwei zijn, want hier is een bord geplaatst.


Bij agenda punt 6 staat dat Klaas van Dijk aftredend is van uit de kascommissie, maar dit moet 
Jelle Draaijer zijn. Dit is in de notulen aangepast.


Bij de rondvraag:  

De zwerfkeien bij Oenema zijn direct na de jaarvergadering verplaatst. 

De wateroverlast nabij De Bokkeleane is opgelost door het waterleidingbedrijf.

De rest van de Stinsenwei zal ook worden aangepakt. Wanneer dit gebeurt is nog onzeker.

De website is inmiddels vernieuwd. De inhoud moet nog wel worden geactualiseerd. Sylvia Prins 
gaat ons helpen bij het actueel houden van de website.

De brievenbus die bij Ons Gebouw hing, is verdwenen. Deze komt niet terug. Opgeroepen wordt 
wel de brievenbus bij Bakkerij Prins te gebruiken, zodat deze wel behouden blijft.

AED: PB heeft besloten om het onderhoud van de AED zelf uit te voeren. PB heeft hiervoor een 
klein protocol opgesteld.

Het bouwen van een aantal nieuwe woningen in Harich is een punt van een lange adem. PB heeft 
dit punt als één van haar prioriteiten gemaakt.

Bij het volgende agendapunt zal de boekcommissie over de voortgang van het boek over Harich 
vertellen.


De notulen worden goedgekeurd.


4. Jaarverslag secretaris 
In het jaarverslag staat waar PB het afgelopen jaar zich mee bezig heeft gehouden. De relatie met 
de gemeente wordt voor PB steeds belangrijker. Wij zijn niet altijd tevreden over de resultaten van 
onze besprekingen met de gemeente. Doordat men het druk heeft, de besluitvorming niet snel 
gaat of het (gebrek aan) geld, blijven de afspraken vaak algemeen. De relatie met de gemeente 
heeft onze hoogste prioriteit en dit is het eerste onderwerp van het overleg met de nieuwe wet-
houder, wat plaats zal vinden in april. Wij krijgen goede support van Klaas Knobbe en Henk Bol-
ding van de gemeente.


Als PB hebben wij keuzes gemaakt voor de activiteiten waar we ons op willen richten. Hiervoor 
heeft PB vijf prioriteiten gekozen uit verschillende onderwerpen vanuit de dorpsvisies (februari 
2015). De prioriteiten zijn: 

• meer communicatie met de leden (website, Facebook, Harich Nieuws, Rûchnijs, mail)

• woningbouw




• fietspad en verlichting

• bloemrijke bermen 

• contact houden met de verschillende commissies (boek Harich, Sinterklaas, feestcommissie, 

Ons Gebouw).


Boekcommissie 

De heer H. van der Goot vertelt namens de Boekcommissie, waarin Jan Volberda, Janny Land-
man en Herman van der Goot zitten, in het kort wat de voortgang  is van het boek over Harich. Er 
is een groot aantal vrijwilligers die hierbij helpen. Twee jaar geleden is begonnen met het verzame-
len van verhalen. Er zijn hele mooie interviews gehouden met verschillende leeftijdsgroepen. Hier 
zijn heel veel informatie en verhalen uit gekomen. Het moet een boek worden met smeuïge verha-
len en foto’s. Herman vertelt een mooi verhaal over Kippenburg en over een kortebaan-schaats-
wedstrijd achter Immermoed voor de schooljeugd. De commissie gaat verder met het maken van 
verslagen van de interviews. De boekcommissie zal volgend jaar weer wat vertellen over de 
voortgang.


Bouwcommissie van Ons gebouw

De heer S. Oenema vertelt kort dat er niet veel nieuws is over de (eventuele) verbouw/renovatie 
van Ons Gebouw. Aankomende donderdag is er een gesprek met de gemeente hierover.


5. Jaarverslag penningmeester 
Het financieel verslag wordt rondgedeeld. Mevrouw Terluin geeft een korte uitleg. We hebben het 
jaar positief afgesloten. Er zijn geen bijzonderheden. 


6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuw lid 
De kascommissie bestaande uit de heer K. Van Dijk en de heer J. Jutte hebben het financieel ver-
slag gecontroleerd en goedgekeurd. De kascommissie wordt bedankt. De heer Klaas van Dijk is 
aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door de heer J. Bruinsma.


7. Bestuursverkiezing 
De heer S. Westra is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt per acclamatie herkozen.

Na twee termijnen (2x 3 jaar) neemt de heer W. De Boer afscheid van het bestuur van Plaatselijke 
Belang. Hij ontvangt als dank een heerlijke broodmand van de bakker.

Als nieuw lid wordt voorgesteld de heer D. Koopmans. Hij wordt per acclamatie gekozen. De heer  
Koopmans vertelt kort iets over zichzelf.


8. Waarom PB geen standpunt inneemt bij politieke discussies, zoals de zandwinning 
Elke maand bekijken wij de agenda van de gemeenteraad en de verschillende commissies of er 
besluiten worden genomen aangaande Harich en/of Ruigahuizen. Deze onderwerpen worden bin-
nen PB besproken. 


Het bestuur van Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen heeft inzake onderwerpen als de mogelijke 
zandwinning besloten geen standpunt in te nemen. De redenen daarvoor zijn kort samengevat de 
volgende: 

• de vereniging kent geen directe ledenraadpleging anders dan een jaarlijkse vergadering 

met haar leden, het bestuur kent dus niet de verschillende standpunten van haar leden bij 
actuele onderwerpen, 

• het bestuur wil iedereen vertegenwoordigen, voor- en tegenstanders, en zij wil verbinding 
behouden zeker bij onderwerpen waar emoties hoog kunnen oplopen, 

• het bestuur is van mening dat het juist de gekozen vertegenwoordiging in de Gemeente-
raad is die zich over dit soort onderwerpen moet uitspreken.


De heer R. Falkena vindt het een wijs besluit van het bestuur om geen standpunt in te nemen bij 
politieke discussies.


Er wordt gevraagd of andere dorpsbelangen wel een positie innemen. PB Bakhuizen, Mirns en 
Rijs en PB Oudemirdum hebben zich tegen de zandwinning uitgesproken. Balk heeft een poll ge-
houden op haar website. Deze poll kan door iedereen worden ingevuld en is dus niet specifiek 
voor alleen de leden van PB Balk.




9. Rondvraag 
De heer R. Falkena van Manege Gaasterland wil graag iedereen bedanken die vorig jaar heeft 
meegeholpen met het weer opbouwen van de manege na de brand. Er zijn heel veel vrijwilligers 
geweest die hebben meegeholpen. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken hoe mooi 
het is geworden.


Mevrouw Buisman vraagt of de brievenbus bij Ons Gebouw echt niet meer terug komt. Deze 
wordt wel gemist. Helaas hebben wij hier geen invloed op. Opgeroepen wordt om post zo veel 
mogelijk in de brievenbus bij Bakkerij Prins te doen, zodat deze brievenbus behouden blijft.


Gevraagd wordt wat de stand van zaken is betreffende de glasvezel. Wij hebben regelmatig con-
tact met DFMopGlas. Eind 2019 staat Balk en omgeving op de planning om de vraagbundeling te 
doen. DFMopGlas rolt dan een campagne uit. Wij vinden het leuk om dan een thermometer te 
plaatsen, waarop te zien is hoeveel % van de inwoners zich hebben aangemeld voor de glasve-
zelkabel.


De heer B. de Smit zou graag een woonzorgcomplex voor vitale ouderen in Harich/Ruigahuizen 
willen hebben, zodat het ook mogelijk wordt om tot op hoge leeftijd in Harich/Ruigahuizen te blij-
ven wonen. Dit is ook tijdens de keukentafelgesprekken voor de dorpsvisie in 2015 besproken. 


De heer M. de Vries vraagt wat de stand van zaken is betreffende de natuurbegraafplaats, want in 
de notulen staat dat de bewoners van Ruigahuizen op de hoogte worden gehouden. PB heeft tij-
dens de raadsvergadering hierover ingesproken en aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Dit 
is teruggekoppeld aan alle inwoners van Ruigahuizen. De natuurbegraafplaats is nu in gebruik ge-
nomen. Er zijn hier geen acties meer voor PB. Op het informatiepaneel bij de ingang van de na-
tuurbegraafplaats staat dat er de eerste zondag van de maand een rondleiding is.


10. Sluiting 
De heer Andela sluit om 20.50 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezig-
heid en inbreng.


Klaas Jansma 
Na de pauze hebben we allemaal geboeid zitten luisteren en gelachen om de verhalen van de 
heer Klaas Jansma. Via de geschiedenis van de scheepvaart in Gaasterland, de suikerbieten-

fabriek Frisia in Franeker, de boot de Noorderling uit Balk, de piraten van de Waddenzee, het Ot-
tomaanse rijk en Venetië blijkt dat de mensen vanuit Gaasterland grote invloed hebben op alles 
wat er in Europa en de wereld gebeurt en dat de parels van de hele wereld Harich en Ruigahuizen 
zijn. En daar kunnen wij het natuurlijk allemaal mee eens zijn.


Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen 
Mirjam de Gier


