Notulen algemene ledenvergadering
Dorpsbelang Holwerd
Dinsdagavond 6 april 2021
Online Zoom meeting
1. Opening
Voorzitter Arnoud Haitsma heet iedereen welkom. Een speciaal welkom aan raadsleden Jan
Dekkema en Pieter Braaksma, dorpencoördinator Ina Witteveen en Leonie Lammers van Thús
Wonen.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2019
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen extra ledenvergadering 6 november 2020
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
• Voorzitter staat stil bij de nieuwe Doarpsbel. Een prachtige nieuwe editie! Hier mogen we
trots op zijn!
• Arnoud benoemd dat er grote respons op de woonenquêtes is gekomen. Zo’n 500
woonenquête zijn ingevuld. Op dit moment zijn we druk bezig met het verwerken van de
uitkomsten. Zodra er meer bekend is zal er een bijeenkomst voor het dorp worden
georganiseerd.
• Arnoud meldt het ingekomen stuk van Marla Vernoy en Durk Geertsma inzake de busroute
door het dorp. Kort wordt toegelicht welke stappen we als dorpsbelang samen met Marla
en Durk al hebben gezet. Arnoud geeft aan dat we binnen dorpsbelang het onderwerp
opnieuw zullen bespreken en binnenkort opnieuw in gesprek met Marla en Durk zullen
gaan.
• Janke de Haan geeft aan dat het bushokje aan de Stasjonswei er erg verpauperd bij staat.
Alle andere bushokjes zijn recent opgeknapt. Is dit bushokje vergeten? We zullen dit als
dorpsbelang meenemen richting de gemeente.
5. Jaarverslag 2019 / 2020
Jaarverslagen worden door middel van foto’s gedeeld via het scherm.
 Na afloop van de presentatie wordt Durk Geertsma bedankt voor de jaren waarin hij zich
heeft ingezet als bestuurslid van de SRTH. De SRTH heeft ondertussen nieuwe
bestuursleden gekregen.
 Er wordt gevraagd of de presentatie ook online gedeeld kan worden. Dit is mogelijk.
Uitreiking Holwerter Roek 2020
Auke Douwes neemt na de jaarverslagen het woord over. De Holwerter Roek 2020 is vanmiddag
uitgereikt aan de speeltuincommissie! Gefeliciteerd!
In de toekomst zal de Holwerter Roek elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering van
Dorpsbelang worden uitgereikt.
6. Financieel verslag en verslag kascommissie
Verslagen waren vooraf in te zien via Holwerd.nl/dorpsbelang/verslagen.
Hessel van der Bos stelt naar aanleiding van de jaarrekening 2020 de volgende vragen:
 Opbrengsten tuintjes, zijn daar nog liefhebbers voor? Klaske geeft aan dat er op het moment
nog 2 huurders zijn.



Jaarlijkse bijdrage gemeente is € 1.875, Hessel geeft aan deze bijdrage niet hoog te vinden.
Klaske laat weten dat de bijdrage hoger is dan voorheen, dit was € 500.
 Rechtszaak mestvergister € 1.411,69: moeten we dit zelf betalen? Klaske laat weten dat we
de rechtszaak hebben gewonnen, hier hebben we dus geen kosten aan. We hebben hulp
gehad van een milieudeskundige. Het bedrag wat hier wordt genoemd zijn de kosten voor
deze milieudeskundige.
Verder geen vragen, ziet er keurig uit, een pluim!
Jan Idsardi neemt namens de kascommissie het woord over. Op 2 maart hebben zij de cijfers
doorgenomen. Zag er keurig uit! Wat kascommissie betreft kunnen deze worden goedgekeurd.
Er wordt decharge verleend.
Nieuwe kascommissie: Eelke Acronius & Jan Idsardi.
7. Holwerd actueel
Marjolein krijgt het woord. We gaan anders werken omdat:
1. huidige bestuursleden veel op hun bordje hebben;
2. we de samenwerking met Holwerd aan Zee willen opzoeken;
3. de speeltuin is een groot succes geworden, we willen meer van zulke projecten!
Samen met Holwerd aan Zee werken we daarom aan een Masterplan. Thema’s: wonen, Holwerd
groen en zorg. Marjolein licht kort de verschillende thema’s toe. Ambitie is om minimaal 50
Holwerters actief te krijgen in verschillende werkgroepen.
Marla Vernoy: in de Doarpsbel werd verwezen naar een moodboard en stellingenpagina op
www.holwerd.nl. Klopt het dat deze er nog niet op staat? Dit is juist, volgt op korte termijn.
8. Bestuurswijzigingen
 Klaske Miedema heeft de penningen over gedragen aan Richard Rintjema.
 Marjolein Boonstra wordt welkom geheten als bestuurslid.
 Auke Douwes, Henk Willemsen en Arnoud Haitsma gaan het bestuur verlaten en worden
bedankt voor hun inzet voor dorpsbelang.
9. Rondvraag
• Frans Fennema: voorziening voor oudere jeugd realiseren? Bijvoorbeeld een veld met
autowrakken? Jeugd hangt nu veel rond in de speeltuin. Dit zal binnen dorpsbelang worden
opgepakt.
• Hessel van der Bos:
- Is er nu geen voorzitter? Dit is juist. Functie voorzitter is vacant.
- Hegebuorren 12 (voormalige woning Waling Dykstra): dak ligt er al bijna een jaar af. Zit
dorpsbelang hier ook achteraan bij de gemeente? Henk geeft aan hier namens
dorpsbelang al jaren bovenop te zitten. Henk heeft recent nog contact met de
gemeente gehad. Er wordt een handhavingstraject opgestart.
- Aanleg glasvezel is bijna klaar. Bestrating lijkt er netjes in te liggen, maar de vraag is of
dit zo blijft. Zijn er afspraken gemaakt over verzakkingen etc.?
Arnoud geeft aan dat hier geen afspraken over zijn gemaakt. Hessel vult nog aan dat
vooral op de plekken waar alle kabels samenkomen goed moet worden opgelet dat
alles netjes wordt afgewerkt / opgeruimd.
Raadslid Pieter Braaksma reageert hierop: gemeente heeft 2 personen in het werk
genomen om ervoor te zorgen dat alles netjes wordt afgeleverd. Er wordt op
gehandhaafd.

•
•

Marla Vernoy: vogelkijkhut achter de zeedijk is aan onderhoud toe. We zullen dit
aankaarten bij Staatsbosbeheer.
Douwe-Jan Rozema: er is sprake geweest van nieuwe bordjes voor de Waddentour. Hoe
komt het hiermee? Arnoud laat weten dat dit al een poosjes stil ligt. We zullen hier
achteraan.

10. Sluiting
Voorzitter Arnoud bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid bij deze online jaarvergadering. We
hopen volgend jaar weer bij elkaar te kunnen komen in de MFA.

