Verslag van de algemene ledengadering d.d. 21 april 2016 te Akkrum in de Kromme Knilles,
aanvang 20.00 uur.
Aanwezig van het bestuur: Aize, Rein, Akke, Josina, Geeske, Hanneke, Douwe.
Afwezig mkg: Sintineke en Grieteke die vanavond officieel aftrad.
Gasten: Henk Loman te zake het voetveer Terherne en Hieke Joostema te zake dorpsstyling.
Genodigden: wethouder Siebenga, dorpen coördinator Annie Stelma, leden van de FNP, de
Christen Unie, opbouwwerker Lenis,
Leden: 28.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens somt hij de
onderwerpen op waarmee PB zich het laatste half jaar mee bezig gehouden heeft: vernieuwing
website, buurtpreventie,. Himmeldei, overleg Koningsdiep/beekdal, overleg met Elkien i.v.m.
verbouw Rabobank, plan woonarken Boarnsterdyk, inrichting van het JBS plein, realiseren
vlinderveldje, diverse vergaderingen klankbordgroep rondweg,.
Daarnaast staan de activiteiten van het mastklimmen op 2 juli, de opening van de watertoren Nes
op 6 mei op de agenda.
De randweg wordt voor de bouwvak geasfalteerd.
2. Vaststellen agenda/mededelingen
Eelco Sixma en Gerrie Rozema hebben enkele zaken voor de rondvraag.
3. Verslag vorige ledenvergadering
Pier vroeg of er al een oplossing voor de zoutbakken bij de bruggen was. Aize geeft aan dat de
bakken binnenkort geruimd en niet vervangen worden.
Verder geen vragen.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag ligt op tafel ter inzage. De vraag of er inzage is in het gebruik van de QR paaltjes:
nu nog niet maar later mogelijk via Google; Akke zal dit navragen bij Paul.
5. Financieel verslag
Er is een vraag over de leenovereenkomst aan de DAN; Aize geeft hierover uitleg.
Kascommissie, bestaande uit Boetes en van der Hoef hebben de boeken gecontroleerd en hebben
decharge aan de penningmeester verleend.
Omdat Boetes aftredend is neem Tanis zijn plaats in, van der Mark is reserve lid.
6. Bestuursverkiezing
Vanwege gezondheidsklachten is Grieteke genoodzaakt met haar bestuurswerkzaamheden te
stoppen en treedt af. Vanaf deze plaats wenst de vergadering haar sterkte met haar herstel en
bedankt haar voor haar inzet..
Josina heeft een half jaar meegedraaid en heeft aangegeven in het bestuur zitting te willen nemen.
De vergadering stemt hiermee in.

7. Voetveer Terherne
De heer Henk Loman uit Terherne vertelt vervolgens over het voet/fietsveer dat gaat varen tussen
Portunas en jachthaven Tersoolstersyl. Hierdoor wordt de route naar Sneek over Oude Schouw
bekort. Op de site www.terherne.nl/terhernster-veer is meer info en een filmpje te vinden.
Het idee voor een voetveer komt voort uit de dorpsvisie 2013-2023. Er is overleg met diverse
overheidsinstanties gevoerd. Voorwaarden zijn o.a. een vaarbewijs, marifoon, 2 schippers per
dienstverband. De aandrijving gebeurd elektrisch, gevoed door zonnepanelen op het dak van het
veer. Het veer heeft de naam Fietsa Versa gekregen. De stichting Terhernster veer kan nog
schippers gebruiken, dus liefhebbers kunnen zich vanavond bij Loman of later nog opgeven bij
coördinator Ruud vd Leur. Een verzekeringspakket is voor de vrijwilligers afgesloten. De
openingstijden zijn van 10 tot 20 uur en op 9 juli start de veerdienst
8. Dorpenstyliste
Na de pauze krijgt Hielke Joostema het woord. Tijdens een vergadering bij Doarpswurk vond de
kennismaking met Hielke plaats waar zij een lezing hield over het opleuken van de dorpen.
Zij heeft op verzoek van PB een rondje door Akkrum/Nes gedaan en deed verslag met foto’s.
Het viel haar op dat het groen rond de kerk beter kan, dat er bij de entree langs de Feansterdyk
rozebottels geplaats kunnen worden en vraagt zich af wat het nut van de stopplek is. Ook stoort zij
zich aan het aantal stickers op de entreeborden. De Feansterdyk in het dorp heeft een mooi
straatbeeld.
Op de begraafplaats in Nes staat een uit de kluiten gewassen conifeer; deze ontneemt het zicht op
de klokkenstoel en de boom zou beter verwijderd kunnen worden.
De promenade nabij de spoorbrug zou opgefleurd kunnen worden. Het is nu erg saai en grijs.
Het centrum ziet er mooi uit mbt de gevels en het straatbeeld.
Bij de kerk zouden geen auto’s geparkeerd moeten worden, dit verstoord het beeld.
Bij de entree van de Ljouwerterdyk zou de bocht in het fietspad bij de aansluiting vloeiender
mogen.
De openbare ruimte in Nes is goed onderhouden. De entree vanuit de richting manege is slecht.
Mogelijk kan het ondernemersfonds gebruikt worden om e.e.a. te financieren.
9. Rondvraag
Vraag over WCAN: Aize legt uit dat dit een groep mensen is bestaande uit leden van VOAN, 1 lid
van AWS en 1 lid van PB. Zij proberen Akkrum/Nes beter op de (watersport) kaart te krijgen en
heeft hierover o.a. overleg met de gemeente.
Yvonne Hofmeester van de groenvrijwilligers Coopersburg wil graag dahlia bollen in de verkoop
aanbieden om geld in te zamelen voor de reparatie van de fontein in de vijver aan de voorzijde van
Coopersburg. Herstel is begroot op circa achttienduizend euro. Lid van de VOAN stelt voor om
hiervoor het ondernemersfonds aan te schrijven.
Froukje biedt aan om te helpen met de verkoop van de dahlia bollen langs de deuren.
Harm Jan Bildkers biedt hulp aan bij het aanschaffen van AED ‘s.
Eelco Sixma heeft als suggestie om de Tsjerkebleek als ontmoetingsplek te gebruiken bij CH
2018. Tevens vraagt hij stappen te ondernemen voor een kleine opvang asiel zoekers.
Hielke de Jong vraagt aandacht voor de locaties welke moeilijk bereikbaar zijn voor mensen die
slecht ter been zijn.
Kees de Boer vraagt aandacht voor het bruggenhoofd van de Welgelegen brug. Eigen
werkzaamheden en subsidies? Mogelijk daar een QR bordje.
Klaas Wester informeert over een hup veldje, ook aandacht voor Welgelegen brug, opknappen van
het schelpenpaadje langs Atema, en parkeervoorziening Tsjerkebleek.
Wopke geeft aan stukken op de website te missen. Dit wordt voor de zomer opgelost omdat dan
de nieuwe website start.
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Met betrekking tot de jeugd kan gesteld worden dat het best goed gaat met zo nu en dan een
vervelende oprisping. We gaan de zomer eerst afwachten voordat er nieuwe acties ondernomen
worden.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een wel tjhuis.
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