Doarpsbelang Tsjom
Vereniging van Dorpsbelang Tzum

NOTULEN van de Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelang Tzum
Gehouden op maandag 6 maart 2017 om 19:45 u. in dorpshuis De Moeting
Aanwezig: leden en bestuur van de vereniging, burgemeester E. van Zuijlen,
wethouder C. de Pee (CDA), Jan Dijkstra (FNP), Klaske Dijkstra (VVD), Govert Geldof
(D66), Klaas Rodenburg (Gemeentebelangen), Willem Seepma (Wonen NoordwestFriesland).
1. Opening
Voorzitter Abe de Vries opent de vergadering ‘yn it Frysk’ en heet allen welkom,
in het bijzonder de burgemeester en wethouder, de aanwezige
gemeenteraadsleden en de heer Seepma van de woningbouwvereniging.
2. Mededelingen
De voorzitter doet de heugelijke mededeling dat de kerk waarin hij woont voor
het eerst in zijn bestaan voorzien is van een luidklok. Deze is oorspronkelijk
afkomstig uit de toren van de Johanneskerk.
Er zijn twee afmeldingen ontvangen: erelid en oud-voorzitter Siebe Greidanus
laat om gezondheidsredenen verstek gaan, lid Tjerk Wijnia heeft zich afgemeld.
De voorzitter deel mede dat de koffie en thee, alsook het eerste drankje na afloop
van de vergadering voor rekening van de Vereniging is.
3. Ingekomen stukken
a. De vraag naar de organisatie van de Sinterklaasintocht wordt behandeld
bij agendapunt 11.
b. Naar aanleiding van de ingekomen vraag van Buurtvereniging De Nije
Bining over het eventueel laten vervallen van de bushalte aan de
Dekemastraat merkt de voorzitter op dat het een voorziening betreft die,
eenmaal verwijderd, niet snel meer terug zal komen. Met begrip voor de
zorg om veiligheid voor op straat spelende kinderen moet ook rekening
gehouden worden met belangen van de Martenahiem-bewoners. Het is
ook denkbaar dat Arriva binnen de aanbestedingsprocedure verplicht is
om bij elke zorgvoorziening een halte te onderhouden.
c. Over de ingekomen vraag over de huisvesting van statushouder merkt de
voorzitter op dat statushouders welkom zijn, mits het aantal enigszins in
verhouding is met het tal dorpsbewoners.
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4.

Notulen Jaarvergadering 7 maart 2016
Met betrekking tot punt 9 (Uitreiking Beker van Verdienste) wordt weerlegd dat
de Beker uitsluitend voor personen en niet voor verenigingen of werkgroepen
bestemd zou zijn. Dat is reeds enige tijd geleden aangepast, de Beker van
Verdienste is vaker aan groepen personen uitgereikt.
Ten aanzien van punt 10 (Nieuwe Dorpsvisie) licht de voorzitter toe waarom dat
in het afgelopen jaar niet verder is opgepakt.

5.

Secretarieel Jaarverslag 2016
Het nieuwe omslag van Op ‘e Hichte is goed ontvangen. De voorzitter doet
namens de redactie een beroep op iedereen om regelmatig kopij in te brengen.
Voor de AED zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Zij kunnen zich melden
bij Freek Leijstra.
Het maandelijks ophalen van oud papier wordt gecoördineerd door Klaas
Hoekstra. De voorzitter meldt dat Gosse Tolsma stopt met het ophalen van oud
papier bij het rusthuis. Hij zegt Gosse ‘tige tank’ voor zijn inzet.
De vraag om de website bij te werken in verband met verouderde gegevens moet
neergelegd worden bij de beheerder, Lieuwe Bosch.
De speeltuin op het oude kaatsveld is erg mooi geworden, een aansprekend
voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief. Er zijn nog enkele afwateringsprobleempjes die opgelost moeten worden.
Het plan is ontstaan om de jaarlijkse garageverkoop te combineren met de
opening van het wandelpark en de speeltuin en er een evenement voor de nabije
regio van te maken.

6.

Financieel Jaarverslag 2016
De gestegen opbrengst van oud papier heeft slechts voor een deel te maken met
een gestegen kiloprijs. Er is in het jaaroverzicht een maand meer opgenomen en
er is sneller betaald, waardoor de opbrengsten nu ineens hoger lijken.
De subsidies en onkosten voor het Sinterklaasfeest liepen altijd via de
Vereniging Dorpsbelang, maar vanaf 2017 regelt de betreffende commissie het in
eigen beheer.

7.

Verslag kascommissie
De commissie (Marnix van der Heide en Anne Aardema) heeft geen
bijzonderheden aangetroffen en goedkeuring aan de jaarcijfers verleend.
Desgevraagd melden zich twee nieuwe leden voor de kascommissie: Ditmar van
den Berg en Trix Strikwerda.
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8.

Bestuursverkiezing
Freerk Leijstra en Thijs van Abbema treden af als bestuurslid en leggen hun
functie van secretaris en penningmeester neer. De voorzitter dankt beiden voor
hun inzet en overhandigt hen een bos bloemen.
Marnix van der Heide en Rob van Gulik hebben zich verkiesbaar gesteld als
nieuw bestuurslid. Beiden worden met applaus verkozen en treden tot het
bestuur toe. Van de 9 statutaire bestuurszetels zijn er nu nog 4 vacant.

9.

Uitreiking Beker van Verdienste
Uit alle ontvangen suggesties is gekozen voor de speeltuincommissie, die zich
ingezet heeft voor de realisatie van een speeltuin en wandelpark op het oude
kaatsveld. Alle leden (Sjoerd, Ditmar, Johan, Marnix en Jan Gerard) worden
bedankt voor hun inzet om de leefbaarheid van Tzum verder te vergroten. Een
speciaal woord van dank gaat naar Ditmar, die langer bestuurslid is gebleven om
dit project goed af te kunnen ronden.
De beker wordt uitgereikt aan Marnix en Ditmar.

10. It Spinneweb
Jikke van der Sluis heeft er veel energie in gestoken om het Spinneweb te
behouden voor jeugdaangelegenheden in het dorp. Er wordt gezocht naar
andere partijen om het draagvlak te versterken – de kerk zou een optie kunnen
zijn. Verder is versterking van het bestuur en het vrijwilligersbestand nodig,
onder andere voor het onderhoud. Oproepen leveren weinig aanmeldingen op.
De voorzitter vraagt iedereen nogmaals om mee te denken en waar mogelijk
inzet te leveren.
11. Sinterklaasfeest
Sinterklaas Tsjidsger stopt. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet, alle
aanwezigen applaudisseren als blijk van instemming. Rond de Sinterklaasviering
van 2016 bleken er onduidelijkheden en misverstanden te bestaan. Die zijn
inmiddels uit de wereld geholpen. De Sinterklaascommissie heeft ook ernstig
behoefte aan uitbreiding en versterking. Er wordt een ernstige oproep gedaan
om het jaarlijkse feest voor de kleintjes te helpen organiseren. Belangstellenden
kunnen zich melden bij Tineke Sijbersma of voorzitter Abe de Vries van
Dorpsbelang.
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12. Rondvraag
(Arie) M.b.t. de panden van Ypma: dit is een aangelegenheid tussen de eigenaar
en de gemeente. De situatie heeft de aandacht van Dorpsbelang.
(Lieuwe) De vraag of de brievenbus terug gaat naar de oude plek, kan niet
beantwoord worden.
(Jikke Terpstra) M.b.t. verlichting van het schelpenpaadje rijst de vraag of de
Stichting Mast daar iets in kan betekenen.
Burgemeester Van Zuijlen zegt dank voor de uitnodiging om aanwezig te zijn,
hij vindt het leuk om op deze manier het dorp beter te leren kennen.
Desgevraagd zegt hij bereid te zijn om – als het in de agenda in te passen is –
Sinterklaas officieel in Tzum te ontvangen.
(Hilbrand Bakker) De vraag of er iets kan gebeuren met het parkeerprobleem
rond de kerk tijdens diensten kan niet beantwoord worden. Het probleem is een
houdingkwestie van de betreffende automobilisten.
(Ytsen) Dat er geen nieuwe straatverlichting bij de oude melkfabriek geplaatst is
heeft te maken met het feit dat het een eigen weg is.
De tijdelijke reparatie aan de Wommelserweg wordt nog verbeterd. De
gemeente is verzocht om meer grastegels in de bermen te leggen om verdere
schades aan de bermen te beperken.
13. Pauze
14. Presentatie Sicco Gerlsma (Stichting Lost Animals)
De Stichting is een initiatief van restaurateur Willem Schaafsma, Sicco Gerlsma
(mede-eigenaar van restaurant Tandjong Priok in Arum) en zelfslachtende
slager Jan Walburg. De Stichting wil onnodig dierenleed en verspilling van vlees
van zogenaamde verloren dieren als stierkalfjes, geitebokjes en Jerseystiertjes
verminderen en het vlees op het bord van de consument te krijgen. De Stichting
werkt samen met regionale melkveehouders, veehandelaren, slachterijen,
slagers en restaurateurs en ondervindt veel tegenstand vanuit de grootschalige
en traditionele vleessector.
15. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging aan allen om 22:15 de vergadering.
Notulen vastgesteld op 26 maart 2018

A. de Vries
Voorzitter

R.J.M. van Gulik
Secretaris

