Verslag van de algemene leden vergadering d.d. 24 november 2016 te Akkrum in Leppehiem,
aanvang 20.00 uur.
Presentie
Aanwezig van het bestuur: Aize, Rein, Hanneke, Sintineke, Douwe, Akke, Geeske, Renskje,
Nadia; afwezig mkg Josina.
Genodigden: wethouder Siebenga, Annie Stelma dorpen coördinator, diverse raadsleden .
Gastspreker: Evert Jansen die een lezing gaat houden omtrent gelegenheid woninginbraak; hoe
gemakkelijk en wat er tegen te doen.
1. Opening
Aize opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij benoemt hierna een aantal
zaken waarmee PB zich het laatste half jaar mee bezig gehouden heeft.

•

Het watertorenhotel is geopend en draait als een tierelier.

•

Het plannen maken voor de invulling van het Juf Boerema speelterrein vordert
gestaag in goede samenwerking met de ambtenaren van onze gemeente.Er ligt
een kostenplaatje ( bestek) van ruim € 120.000 euro. We kunnen pas van start
gaan in het voorjaar van 2018; eerst moet het gebied rondom het pleintje van
nieuwe riolering en bestrating worden voorzien.

•

De randweg waar lang op gewacht is eindelijk geopend en voldoet aan de verwachtingen.

•

De eerste woningen van het project herstructurering Sinnebuorren worden in december
opgeleverd, dus ook hier zit eindelijk schot in.

•

De Meinesleatbrêge wordt momenteel onderhanden genomen en wordt in maart
weer teruggeplaatst. De Trigreppelbrêge wordt volgend jaar gerestaureerd.

•

Er wordt momenteel ook gewerkt aan de fontein van Coopersburg.

•

Het vlinderveld bij de bredeschool is ingezaaid door de leerlingen maar heeft dit
jaar nog geen bloemenpracht laten zien. Het zijn meerjarige bloeiers en we hopen
er volgend jaar meer bloemen te mogen aanschouwen.

•

Momenteel zijn wij in onderhandeling om 2 gebruikte bushokjes aan te schaffen. Te
plaatsen op Tsjerkebleek en Meskenwier.

•

Er is deze zomer een werkgroep gestart onder de vlag van plaatselijk belang om
plannen te maken voor een upgrading van onze Tsjerkebleek. Het moet gezelliger
vrolijker en funtioneler gemaakt worden.

•

Een andere werkgroep is onder leiding van Kees de Boer bezig om het nog niet
gerestaureerde landhoofd van de voormalige Boerebrêge op te knappen.

•

Dit landhoofd met bijhorende strook grond is eigendom van de procincie.

•

De komende jaren staan nog een aantal verbeteringen aan straten en plantsoenen
op de planning o.a. De Koarte en de Lange Miente. En op Nes de Opstekker.

•

Er wordt een onderzoek gedaan voor de meest gunstige locatie voor het tankstation
van Fennema. Dit stond eerst gepland op de Stringen tegenover de Brede school.
Diverse partijen hebben moeite met de locatie aan de Stringen.

•

Wij hebben al enkele jaren een prima samenwerking met Caleidoscoop uit
Heerenveen.

•

Op het gebied van jongerenwerk, ouderenzorg, het verbinden van verenigingen en
instellingen onderling is Caleidoscoop de verbindende schakel.

•

Voor het mastklimmen is de laatste jaren steeds minder animo, zowel deelnemers
als mensen die het mee willen organiseren. Wij hebben de hoop om dit evenment
onder te kunnen brengen bij Akkrum Nes Centraal.

•

Sinds een dikke week hebben we een nieuwe website, een beauty. Paul Hettinga
heeft prima werk geleverd.
Omdat er geen vragen op opmerkingen over deze opsomming van zaken zijn gaat
Aize over op het volgende punt:

•

Wensen/opmerkingen/ suggesties.
Achter op de uitnodiging staat een toelichting van dit agendapunt.
PB wil graag input / opmerkingen / aanvullingen van van onze leden/inwoners.
De bovenste kolom geeft aan waar wij ons mee bezig houden. De onderste kolom geeft
aan welke wensen en ideeën er leven in Akkrum en Nes.
Wij vragen u om in de pauze ideeën en suggesties op te schrijven en deze op de borden
teplakken.
En als u toevallig bij een bepaald project zitting wil nemen in een werkgroep laat dit dan
weten.
Leven er ideeën om wat te organiseren in het kader van KH 2018 meldt u zich dan bij
Eelco Sixma.
Is uw wens om een grotere evenementenzaal in Akkrum te realiseren, meldt u zich dan bij
Piet Dijkstra.
Schroom niet zet uw wensen en ideeën op papier, wij gaan er nadien, mits haalbaar, mee
aan de slag.
Vervolgens worden de volgende vragen gesteld.
Vraag 1. of er bij de herindeling van de Tsjerkebleek rekening met ruimte voor de
Merke gehouden is. Sintineke antwoordt dat dit het geval is.
Vraag 2. Is het mogelijk om bij de nieuwe brug over de Meinesloot bij opening geen
belsignaal af te laten gaan i.v.m. geluidsoverlast van buurtbewoners
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2. Mededelingen/ingekomen stukken
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Frenzel, Rotteveel en Kalsbeek.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
4. Notulen vorige ledenvergadering
Blz. 2 Dhr. Sixma informeert of het geplaatste gebouwtje op de Tsjerkebleek als wachthokje annex
muziekkoepel te gebruiken is. Dit punt gaat mee in het overleg.
Hierna wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd.
5. Begroting
Sixma merkt op dat het punt zorg onder dorpszaken staat; volgend jaar uitsplitsen.
Aart vd Weerd vraagt waar de bezorgingskosten voor gebruikt zijn. Akke antwoord dat dit nodig is
voor de bezorging van de uitnodigingen en eventueel andere stukken. Aart geeft aan de
uitnodigingen wel rond te willen brengen.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Hanneke. Van het bestuur krijgt ze een bos bloemen en uit
handen van wethouder Siebenga namens de gemeente een waardebon. Siebenga bedankte
Hanneke voor het inzet en zei content te zijn met de plaatselijke belangen in de gemeente.
Nieuw bestuurslid: met algemene stemmen wordt Renskje als bestuurslid benoemd.
Als aspirant bestuurslid wordt met algemene stemmen Nadia benoemd.
7. Bloembak verzorgers
Besloten is om ieder jaar als blijk van waardering voor het verzorgen van de bloembakken in het
centrum “de gouden gieter” uit te reiken. Dit jaar gaat de prijs naar Lieuwe Brolsma van Friso.
PAUZE
8. Presentatie Evert Jansen
Evert doet in den lande presentaties vanuit Home Safety. Nadat hij vroeger aan drugs verslaafd
raakte moest hij met winkeldiefstal en inbraken in zijn levensonderhoud voorzien. Uiteindelijk is hij
gestopt met de drugs. Vervolgens heeft hij meegewerkt aan het tv programma “de Inbreker”.
Vandaag heeft hij in Akkrum en Nes rond gelopen en heeft hij aan de achterzijde van woningen
gekeken of de achterdeur wel/niet afgesloten was en of fietsen wel/niet afgesloten achter de
woning stonden. De sleutels van zowel de deuren als de fietsen bood hij de “verbaasde” bewoner
aan.
80 % van de inbraken gebeurt door een gelegenheidsinbreker en zijn/haar werk kun je
bemoeilijken door kliko’s, trapjes e.d. op te ruimen. Op donkere plekken verlichting met
bewegingsmelder te monteren, tijdschakelaar voor de verlichting binnenshuis op verschillende
tijden en voor de radio te gebruiken.
Ook helpt het als je waardevolle spullen opbergt in de aan een muur of bodem bevestigd kluisje.
Vervolgens sloot hij zijn presentatie af met de anekdote van iemand/niemand/iedereen.
9. Rondvraag
Vraag: wat gebeurt er met de ingeleverde briefjes van punt 8.
Aize antwoordt dat na rubricering om de uitslag op de website te plaatsen en de leden hierover
tussentijds te informeren.
Andre Tanis maakt deel uit van Mei in Oar en vraagt aandacht voor deze organisatie.
Vroukje Dijkstra had voor de vergadering vragen gesteld omtrent het vlinderveldje: wat is het doel
ervan en hoeveel heeft PB dit gekost.
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Douwe legt het doel van de aanleg het veldje uit, o.a. educatie voor de scholieren en herstel van
de biotoop. De kosten bedroegen plm. 500 euro.
De datum van het 2e keer maaien was inderdaad iets vroeger dan gepland maar daarbij was PB
afhankelijk van derden. Volgend voorjaar zal blijken of het nadelig is geweest.
Ook attendeerde Douwe de vergadering erop dat Hans Noppert een insecten hotel had geplaatst
en dat er volgen jaar mogelijk een bijenkast wordt geplaatst.
10.
Sluiting
Hierna sluit Aize de vergadering om plm. 22.15 en wenst een ieder een wel thuis.
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