
Notulen Extra Algemene Ledenvergadering  
Dorpsbelang Holwerd 

Datum:               vrijdag 19 november 2021 
Tijdstip:              19:30 uur 
 
Aantal leden aanwezig: 23 

Van het bestuur zijn aanwezig, Tineke Hoekstra, Richard Rintjema en Klaske Miedema.  

1. Opening 
Tineke Hoekstra, voorzitter, opent de digitale vergadering en heet de leden welkom. Er zijn 23 
personen digitaal aanwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

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

3. De volgende punten worden ter besluitvorming ingebracht.  
Richard Rintjema, Penningmeester, geeft een korte toelichting per punt.  

a. Contributieverhoging naar EUR 10,00 per jaar. Ingaande per 2023.  
Uit praktische overweging gaat de verhoging in op 1 januari 2023 en wordt de verhoging 
niet al in 2022 doorgevoerd. Aan leden wordt de gelegenheid gegeven hun automatische 
overboeking aan te passen gelijktijdig met het moment van de invoering van de incasso.   
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 

b. Portokosten Doarpsbel naar EUR 15,00 per jaar voor leden die meer dan 10 km buiten 
Holwerd wonen (m.u.v. Dokkum) 
Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt de wijziging te omschrijven als een 
kostendekkende aanpassing, zodat niet jaarlijks bij een aanpassing van de portokosten dit 
punt ter besluitvorming dient te worden geagendeerd. Echter het bestuur zal wel altijd 
melding moeten maken van een verhoging.   
 
Desgevraagd wordt aangegeven dat het 12 tot 15 leden betreft. Deze leden zijn specifiek 
aangeschreven over dit onderwerp. Hierop zijn geen reacties gekomen.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 

c. Invoering automatische incasso m.i.v. 2023; in 2022 worden alle leden hiervoor benaderd.  

Zonder tegen argumenten en/of opmerkingen wordt ook dit punt vastgesteld.  

4. Bestuurswijzigingen 
Klaske Miedema-Jensma is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur dankt haar voor haar 
inbreng.  
 
Sytze Aagtjes en Douwe Jan Rozema zullen de komende periode meedraaien in het bestuur, 
waarna zij hopelijk besluiten bij de volgende vergadering toe te treden. De functie van secretaris 
is nog vacant. Reacties op deze vacature ontvangt het bestuur graag.  
 



5. Bussen niet meer door het dorp? 
In de dorpsbel is men ook geïnformeerd over de busroute door het dorp via de pôlewei en 
stationsweg. Inmiddels heeft is een verzoek tot het wijzigen van deze route met de provincie, 
gemeente en een aantal inwoners besproken. De provincie bleek al langer bezig te zijn met een 
transitieplan. De gewijzigde route wordt in een kaartje gepresenteerd. Met ingang van  1 
december 2023 zal de nieuwe busroute van Ternaard naar Dokkum om het dorp zijn, via de 
Fiskwei; de locatie van de bushalte op de Pôlewei zal worden aangepast. 

Vanuit de vergadering wordt de zorgelijke situatie op de fiskwei aangekaart. De snelheid op de 
fiskwei ligt gewoonlijk te hoog. Misschien dat een wegversmalling hierin mogelijkheden kan 
geven. Het bestuur geeft aan hier aandacht voor te hebben.  

Desgevraagd spreekt men nog kort over de locatie van de nieuwe bushalte. Vanuit de 
vergadering wordt opgemerkt dat het niet wenselijk is dat mensen vanuit het dorp de weg 
moeten oversteken naar de bushalte. De bewoners van de Polewei zouden hier graag in 
meedenken. In ieder geval zal Metske van der Ploeg hiervoor worden uitgenodigd.  

Daarnaast wordt opgemerkt dat ook het vervangen van de klinkers door asfalt de geluidshinder 
en hinder door trillingen kan beperken.  

Vervolgens wordt er nog aandacht gevraagd voor een betere aanduiding van de fietsroute vanuit 
het dorp via de ventweg en niet via de autoweg.  

6. Rondvraag 
De volgende punten komen in de rondvraag aan de orde: 

a. Zorg om de betaalbaarheid van nieuwe woningen in Holwerd; voor starters zijn de 
woningen onbetaalbaar. 

 De suggestie wordt aangedragen om juist niet de woningen van de beijertstrjitte 
te slopen omdat deze nog betaalbaar zijn voor de jeugd. 

 Het bestuur erkent deze zorg en heeft serieus aandacht hiervoor in alle 
gesprekken die zij voert met gemeente, Thús Wonen en andere partijen. Het 
bestuur geeft aan zich in te zetten voor alle mogelijke oplossingen om dit tegen 
te gaan; maar geeft ook aan dat het probleem feitelijk buiten de invloedssfeer 
ligt van het bestuur / de werkgroep wonen.  

b. Status bouw nieuwe school. De bouw van de nieuwe school is gestart op 1 november jl. 
Volgens planning nu zal de bouw gereed zijn in oktober 2022. Echter op dit moment geeft 
het verleggen van een stroom kabel enige vertraging.  
 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng. Het 
bestuur gaat ervan uit in het voorjaar van 2022 een fysieke ledenvergadering te kunnen 
organiseren.  


