Notulen
ledenvergadering
Plaatselijk
belang
HarichRuigahuizen, 9 februari 2015 om 20.00 uur Ons Gebouw te Harich
Aanwezig: 79 leden waaronder de bestuursleden dhr. J. Wierda, , dhr. H. Spijker, dhr. W. de Boer, mw.
C. Dahmen, dhr. J. Andela, dhr. R. Zuiderbaan en mw. J. Tuinier.
Afwezig met kennisgeving: fam. Moes, fam. Amsing, Geert Bouma, Ina Bruinsma, fam. Wunderink, Sipko
Sikkes.
Opening
Voorzitter opent 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 en alle afgevaardigden van de politieke partijen van harte welkom.
De voorzitter vertelt over vrijwilligerswerk, hoe belangrijk dat is. Ook wij kunnen vaak rekenen op onze
vrijwilligers, geweldig!
Mededelingen en ingekomen stukken
Grietje de Vries is coördinator geworden van de AED en burgernet. Voorzitter bedankt hierbij Hieke van
Dijk voor het coördineren hiervan van in afgelopen jaren.
Ons Gebouw heeft nieuwe coulissen aangeschaft, Plaatselijk Belang regelt de aankleding. Hiervoor
vragen we vrijwilligers. Er gaat een lijst rond waarop men zich kan aanmelden.
Vorig jaar schreef PB een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een nieuw logo. Mirjam de Gier heeft het
winnende logo gemaakt (zie bovenaan de notulen). Zij krijgt hiervoor een boekenbon.
Notulen ledenvergadering 2014
Josien Tuinier vertelt dat er vorig jaar 90 leden aanwezig waren op de vergadering, dit aantal ontbrak nog
op de notulen.
Voorzitter komt even kort terug op de vraag van mevr. Veltman of er i.p.v. de struikjes bij hen op de buurt
ook gras kan komen. De gemeente De Friese Meren heeft een notitie aangenomen (Een andere kijk op
groen in de openbare ruimte) waarbij veel perkjes vervangen zullen worden voor gras.
Voorzitter vertelt verder nog dat vorig jaar tijdens NL-Doet zes fruitbomen zijn geplant op het veldje bij
hotel Welgelegen. Eén perenboom heeft dit niet overleefd, deze wordt dit jaar vervangen.
Bespreken jaarverslag
Er mist in het jaarverslag nog dat dhr. Joop Andela de plaats van Sipko Sikkes in het bestuur van PB
ingenomen heeft.
Daarnaast willen we nog toevoegen dat we bij het overleg met de gemeente er nadrukkelijk op
aangedrongen hebben om het milieuterrein in Balk te behouden.
Jaarverslag penningmeester
Dhr. H. Spijker geeft uitleg over het financieel overzicht van 2014. We hebben een positief saldo gedraaid
dit jaar.
Mevr. Van der Velde vraagt zich af hoe het komt dat de verzekeringskosten hoger uitvallen. De
aansprakelijkheid was te laag, dit hebben we veranderd.
Mevr. Oenema mist nog het bedrag van Kern met Pit in het overzicht. We hebben net de cheque
binnengekregen, deze moet dus nog geïnd worden. Dit komt volgend jaar bij het financieel verslag te
staan.
Sietse Veldman vroeg zich tijdens het controleren van de kas af wat Doarpswurk doet? Doarpswurk
ondersteunt PB bij allerlei dingen, geven antwoord op onze vragen en we krijgen veel informatie van ze.
Verslag kascommissie
Dhr. S. Veldman en mw. G. de Vries hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De
penningmeester wordt décharge verleend en samen met de kascommissie bedankt. Mevr. G. de Vries is
aftredend. Haar plaats wordt ingenomen door Anne Bergsma uit Ruigahuizen.
Bestuursverkiezing
Dhr. Roel Zuiderbaan verlaat na zes jaar het bestuur. Na een terugblik en welgemeende dankwoorden
krijgt hij een heerlijke broodmand van de bakker aangeboden.
Mw. Mirjam de Gier wordt door de leden per acclamatie gekozen. Zij krijgt de gelegenheid iets over
zichzelf te vertellen.
Dhr. Jouke Wierda en mw. Josien Tuinier zijn aftredend en herkiesbaar en worden door de leden
herkozen.
Voorstel verhoging contributie.
Dit punt wordt geschrapt omdat blijkt dat het bewonersbudget voorlopig toch niet verdwijnt. PB was
hiervan pas later op de hoogte.

Toekomstvisie
Er zijn 15 keukentafelgesprekken geweest, de notulen hiervan zijn verwerkt door Joop Andela, Wybren
de Boer en Josien Tuinier. Het resultaat is een prachtige nieuwe toekomstvisie! Josien Tuinier
presenteert de belangrijkste uitkomsten. Tot slot wordt het eerste exemplaar aangeboden aan ons erelid
dhr. A. Volbeda. Dhr. J. Volbeda, neemt dit namens hem in ontvangst. Ook krijgen dhr. Knobbe en dhr.
Durksz van de gemeente De Friese Meren een exemplaar aangeboden.
Kern met Pit
Voorzitter vertelt dat we zaterdag 24 januari naar Burgum zijn geweest voor de finale van Kern met Pit.
Na een geweldige presentatie zijn we uiteindelijk toch tweede geworden. De Natuurontmoetingstuin uit
Wiuwert werd eerste. We hebben de cheque van 1000 euro in ontvangst genomen en hierbij kregen we
ook een bord van Kern met Pit. Dit wordt binnenkort bevestigd in de leugenbank die naast de jeu de
boulesbaan staat. We bekijken het filmpje nog even dat gemaakt is van het project.
Rondvraag
Bauke Albada: verkeersveiligheid. Op de Lykwei zijn er aan de ene kant van de berm graskeien, dat is
goed. Aan de andere kant is het echter erg zacht. Kunnen we daar wat aan doen? En kunnen er ook
gauw hondenpoepopvangbakken geplaatst worden? Ook elders in Gaasterland zijn er weinig maar er is
wel behoefte aan…
Mw. Tedde Posthuma vraagt zich af wat we er aan kunnen doen om weer een brievenbus in de buurt te
krijgen. We maken ons er als PB hard voor en gaan er achteraan, al zal het wel een lastige zaak worden
om dit voor elkaar te krijgen.
Dhr. Gersjes verbaast zich over het feit dat de brievenbus in Ruigahuizen verdwenen is en dat er een
bushalte voor teruggekomen is? Dhr. Durksz geeft aan dat de gemeente niets over de brievenbussen en
bushaltes te zeggen heeft.
Dhr. De Smit merkt dat het kombord van Balk steeds meer naar Harich verhuist. Dit baart hem zorgen.
Dhr. Anne Elgersma merkt op dat de bermen aan het begin van Westerein ook erg slecht zijn. We nemen
het mee, de gemeente gaat hier ook naar kijken.
Dhr. Durksz geeft aan dat dit soort wegen vaak wrijving geeft. Enerzijds wil men dat er langzamer wordt
gereden, anderzijds wil men elkaar goed kunnen passeren. Door belijning gaat men ook sneller rijden.
Men denkt dat het veiliger wordt door belijning maar de snelheid gaat er ook door omhoog.
Dhr. D. de Vries merkt op dat het bruggetje aan het begin van het Tsjerkepaedsje (t.h.v. D. Geertsma)
erg glad kan zijn. Dit wordt meegenomen door de gemeente.
Dhr. Jaarsma vertelt over het plan op de Wyldemerk op het gebied van de zorgsector. Er is hiertegen
weerstand van enkele mensen. Er loopt een procedure bij de gemeente. We spreken af dat dhr. Jaarsma
en PB elkaar op de hoogte houden en t.z.t. wordt er dan ter plekke overlegd hoe de communicatie naar
de dorpsbewoners aangepakt wordt.
Voorzitter geeft aan dat wanneer er ideeën voor het bewonersbudget zijn, dat men dat bij PB kan
aangeven. Samen houden we het dorp leefbaar!
Dhr. Durksz biedt de nieuwe gemeentevlag aan de voorzitter van PB aan en geeft hierbij uitleg over de
kleuren en de springende haas.
Sluiting
Voorzitter Jouke Wierda sluit om 21.15 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng.
Na de pauze kunnen we luisteren naar Wiebe Wieling, die erg boeiend vertelt over de Elfstedentocht en
wat hier allemaal bij komt kijken. De avond was eigenlijk veel te kort, want hier is nogal wat over te
vertellen!
Plaatselijk Belang Harich – Ruigahuizen
Josien Tuinier

