Verslag van de algemene leden vergadering d.d.23 november te Akkrum in Leppehiem,
aanvang 20.00 uur.

Presentie
Aanwezig: Aize, Rein, Sintineke, Douwe, Nadia, Geeske, Akke.
Afwezig: Renskje, Jacqueline en wethouder Siebenga mkg.
Gasten: Annie Stelma en de vertegenwoordigers van CU, SP, PvdA, CDA, D66, FNP
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij dat er zoveel belangstelling
vanuit de politiek is; na klein onderzoek bleek de verhouding leden/politici bijna 50/50 te zijn.
In zijn openingswoord geeft Aize aan dat wij weer vele zaken hebben behandeld zowel vanuit PB
als in overleg met de gemeente.
Hij noemde hierbij de Boerebrêge, Tsjerkebleek / Heechein, opfleuren van de promenade wat in
2018 een vervolg krijgt, nieuwe locatie Fennema, de waterwoningen op het terrein oude
gasfabriek, Kening van de Greide, opzet ligplaatsen verordening, verkeersonderzoek brede school,
opheffen blauwe zone, inrichting juf Boeremaplein, evaluatie randweg door NHL, buurtpreventie
Akkrum / Nes welke circa 150 deelnemers telt, overleg opwaardering vaarweg Heerenveen t.b.v.
industrieterrein.,
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken behalve die van de rondvraag.
Bericht van verhindering is ontvangen van Tjeerd Waterlander, Bonne de Boer, Lucas Haanstra en
Hanneke Veenstra.
3. Vaststellen van de agenda
Punt 9a voor de pauze invoegen. Annie Stelma zal i.v.m. de afwezigheid van de wethouder vragen
beantwoorden die zijn van het bestuur van PB eerder heeft gehad.
4. Notulen ledenvergadering 20 april 2017
Blz. 1: Wopke merkt op dat bij het bedrag verleend aan de DAN plus minus 2000.-; moet zijn.
De naam van Jan Eisema moet Jan Eisenga zijn;
Blz. 2: geen op of aanmerkingen;
Blz. 3: aandacht voor het uitnodigen van Germ Bijker bij het gesprek over aanpassen oostelijk stuk
UT wei;
5. Begroting 2018
Vergadering merkt op dt er bij de post inkomsten twintigduizend euro staat en bij uitgaven
dertigduizend. Akke merkt op dat volgend jaar de definitieve verantwoording volgt met daarbij de
posten toerisme/Tsjerkebleek/JB plein. Begroting wordt vervolgens goedgekeurd.
6. Bestuursverkiezing
Douwe Wiebe heeft aangegeven door tijdgebrek toch niet bestuurslid van PB te kunnen worden.
Wel zijn er bij de volgende ALV in april 2018 twee vacatures te weten penningmeester
/ledenadministratie en 1 bestuurslid. Hij vraagt met klem om nieuwe bestuursleden vanwege de
continuïteit van PB en als gesprekspartner van de gemeente.
7.

7. Winnaar gouden gieter 2017
Als winnaar van de gouden gieter, uitgereikt voor de best verzorgde bloemenbak aan de lantaarn
en directe omgeving ervan, aan Wim Kooistra. Op zijn beurt deelde Wim zijn buurvrouw Bea in de
uitreiking. Zij had een groot aandeel in de verzorging. De gieter krijgt een mooie plaats in de winkel
van Wim, zo werd besloten.

8. LF 2018
Rein legt het doel uit van LF 2018. Door Doarpswurk werd in het kader van LF 2018 projecten
in de dorpen gevraagd waardoor de mienskip werd bevorderd. Hierbij valt o.a. te denken aan
Ravottuh, Spikerspulwike, Meet me at the fountain.
Plaatselijk belang heeft de kunst wandelroute als thema genomen: “In slach troch Akkrum”
Op 31 maart openen we een prachtige wandelroute van ongeveer 4 km door Akkrum.
Je komt langs ongeveer 30 doeken geplaatst in een groot frame of op een daarvoor geschikte
muur. Op de doeken staat werk van plaatselijke fotografen en kunstschilders.
Er zijn 7 kunstschilders en 8 fotografen en 2 dichters die meewerken.
Het thema is “ Akkrum-Nes en omgeving” We werken samen met de jachthaven “Drijfveer” die
al verschillende doeken heeft.
Het plaatselijk bedrijf Adsum zorgt voor kwaliteit doeken en scherp drukwerk
De route wordt aangegeven door voetstappen op het trottoir. De start is bij het station of bij de
haven. Daar en verschillende winkels komen boekjes te liggen met een beschrijving van de
doeken en de kunstenaars.
Daarnaast wordt er verwezen naar de QR codes die je tegen komt over bijzonderheden in
Akkrum.
Ook komen er 2 apps, een voor volwassenen en een voor kinderen.
Wij hebben een bijdrage gekregen van het IMF, van de gemeente Heerenveen en van onze
eigen Plaatselijk Belang Akkrum-Nes.
Het zal de hele zomer te zien zijn en er komt nog een extra expositie in de Terptsjerke in de
maanden juli en augustus tijdens de open kerk ’s middags.
Er is al veel kunst binnen en is heel divers, van heel abstract tot heel detaillistisch. Van weidse
gezichten tot macro opnames.
Er wordt met veel enthousiasme aan dit project gewerkt. De vorderingen staan in het plaatselijk
krantje Middelpunt, op de website van PB, op facebook en op website van LF2018 bij de
mienskip projecten.
9. Seismologisch onderzoek Akkrum/Nes e.o.
De laatste ontwikkeling over Vermilion en aardgaswinning:
Juni 2017: Het bezwaarschrift tegen seismologisch onderzoek door PB
Akkrum-Nes is afgewezen. Reden : Het gaat om seismologisch onderzoek, niet
om gaswinning. Het gaat alleen om een beeld te krijgen van de ondergrond.
Sept. 2017: SP bezocht de maandelijkse vergadering van PB. Hierbij werd gesproken over de
actie “Laat Friesland niet zakken” (Tegengas). Samen staan we sterker. Helaas niets meer van
gehoord, alleen soms in de krant zoals: Economische zaken en gasproducenten hebben één
gezamenlijk belang en dat is economisch belang.
Ook is er voorlichting in de Lantearne door Vermilion. Fokke Jansma was de grootste stimulator
daar en bracht een charme offensief. Mooie panelen, mooie verhalen, maar… toch een
waarschuwing door het dorp met posters dat je je ogen en oren open moet houden wat er gaat
gebeuren.
Oktober 2017: Raadsvergadering Heerenveen over aanvraag van Vermilion over gaswinning in
Nieuwehorne en een dubbele gasleiding. Op de eerste avond waar we 2 uur hebben gezeten,
werd dit punt niet meer besproken. Te weinig tijd . Op de tweede avond werden beide verzoeken
afgewezen. De gemeente verleent geen planologische toestemming. Maar wethouder Siebenga
verwacht dat de argumenten van de gemeente juridisch geen stand zullen houden. D.w.z. dat de
minister het advies zo naast zich neer kan leggen.
November 2017 Nieuwe ontwikkeling: Gaswinning besluit voor de komende 5 jaar deugt niet en
wordt vernietigd door de Raad van Staten. Eric Wiebes de nieuwe minister van economische
zaken (en ook van klimaat) heeft 1 jaar de tijd het te herzien. Kamp heeft zijn werk niet goed
gedaan en heeft te weinig oog gehad voor de veiligheid. Milieu defensie noemt dit een
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historische overwinning. Zo bestaat de democratie toch nog. D 66 geeft zelfs aan in het nieuwe
kabinet: gas terug.
Gemeente Heerenveen ga je nog meer toeleggen op duurzame energie. In het voor jaar is €5,8
miljard beschikbaar gesteld voor SDE (Stimulering Duurzaam Energieproductie), in het najaar 6
miljard. Of ga in zee met Groen Leven, een prachtig bedrijf. Ga zonneweide koppelen aan de
windmolen, geld besparen enz.
Er zijn zoveel mogelijkheden , maar stop in Friesland met de gasproductie. Als je in de straal van 8
km van een boorpunt woont krijg je materieel en geestelijke schade. Er daarbij worden ook stoffen
gebruikt die kankerverwekkend zijn. En let ook op Nij Beets waar drinkwater uit de grond
wordt gehaald. Hoe is dat dan over 10 jaar?
9a. Vragen beantwoordt door Annie Stelma
In de bestuursvergadering van november heeft Annie een aantal vragen van het bestuur gekregen
waarop zij vanavond voor zover mogelijk een antwoord zal geven.
-de Tûntsjes: de bewoners van dit gebied krijgen volgende week een brief van de gemeente
omtrent de werkzaamheden en de vorderingen. De verwachting is dat in april de afronding volgt .
-Randweg / UTwei oost: de eerder geplande evaluatie is verschoven naar de periode februari /
april 2018. Reden is om deze evaluatie door de NHL te laten uitvoeren zodat een onpartijdige
organisatie dit uitvoert. In 2019 volgt dan groot onderhoud van het gedeelte UT wei oost.
Aize vraagt een breed overleg met de NHL en ook dat zij de oplossingen in hun rapport vermelden.
-Brug Nes: deze bruggen worden nu handmatig bediend omdat de eisen voor het automatisch
bedienen dit niet meer toelaten. Bewoners achter de brug voelen dit als een beknotting. Op 30
november is hierover een overleg.
-Trigreppel: de bewoners van dit gebied krijgen een brief van de gemeente omtrent de
rioleringswerkzaamheden aldaar.
-Ravottuh: op het terrein van de kinderopvang wordt ingericht om daar “natuurlijk” te spelen; er is
hiervoor een subsidie van de provincie ontvangen.
-Containers op zebrapad : Annie vraagt zich af of dit een punt voor de gemeente is. Aize stelt voor
om zelf contact op te nemen met de eigenaren van de vuilcontainers.
-Speerstra bruggetje: het bruggetje is gesloopt en wordt niet vervangen i.v.m. kosten, 350.000
euro.
De walbeschouwing ter plaatse wordt opgeknapt.
Hierna complimenteert Annie het bestuur PB met haar deelname aan de diverse projecten.
10. Akkrum/Nes beweegt /wat beweegt Akkrum/Nes
Na de pauze krijgen wij informatie omtrent het project Akkrum/Nes beweegt. Vanuit de gemeente
vertelt Robert de Jong, beleidsmedewerker sport, over de beleidsmatige kant van het project.
Doel is scoren voor gezondheid. Sport beweegt en verbindt ons. Het project beslaat een periode
van 8 jaar, tot 2025. Er is zowel een sociaal belang als ook een belang van vitale
sportverenigingen. Ook worden de basisscholen bij dit project betrokken. Van de jeugd in
Akkrum/Nes doet 70% wel aan sportbeoefening, 30% niet.
Ook is het de bedoeling om inwoners met een beperking alsmede 65 plussers hierbij te betrekken.
Er is een financiële ondersteuning via Stichting Leergeld en Jeugd sportfonds voor minder
draagkrachtigen. Ook groepjes particulieren kunnen los van sportverenigingen financiële
ondersteuning krijgen. Ook het bestuurlijk ondersteunen van sportverenigingen is mogelijk.
Er is in dit project samenwerking tussen gemeente, sportstad, Cios, Alo Groningen en het
basisonderwijs.
Vervolgens neemt Grace Ibema, buurt sport coach in Akkrum en Aldeboarn ons mee in haar werk.
Haar taak is het op de werkvloer bevorderen van de kwaliteit van bewegen en sporten. Zij heeft
hiervoor een 0,6 fte functie. Lokale sportverenigingen komen bij haar gastlessen geven om de
activiteiten bij een sportclub te promoten en het krijgen van leden voor die club.
Twee keer per jaar wordt een sportnieuwsbrief uitgegeven.
De kinderen die speciaal onderwijs in Sneek en Drachten volgen draaien nu nog niet mee.
Mogelijk in de toekomst een oplossing hiervoor.
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11. Rondvraag / W.v.t.t.k
-Randweg: Er zijn veel vragen over de randweg binnengekomen. Aize stelt voor om de evaluatie
van de NHL af te wachten en dat hierbij ook de Loads, Feansterdyk worden meegenomen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
-Arriva: doet onderzoek naar hun route door het dorp. Dit heeft te maken met tijdrijden en de
voorwaarden opgelegd door de gemeente en provincie.
Mensink stelt voor om Arriva tot behoud buslijn door het dorp te bewegen.
-Parkeer probleem rondom Leppehiem : SP leest hun brief voor mbt parkeeroverlast rondom
Leppehiem. Hij overhandigt de brief met foto’s aan Aize. Deze zegt een onderzoek toe.
-Rogmounepaed: bij de reparatie van de walbeschoeiing zijn delen van een molensteen
weggehaald. Komen deze ook terug. Aize gaat morgen polshoogte nemen.
-Wopke: vraagt waarom Gerben Bijker niet bijgepraat is omtrent de evaluatie van de randweg. Aize
antwoordt dat dit een nalatigheid van PB is geweest.
-Smelle brêge: Annie Stelma geeft aan dat tijdens evenementen in het dorp vrachtwagen geen
gebruik mogen maken van de Smelle brêge i.v.m. draagkracht van de brug.
12.
Sluiting
Rond 22.15 uur sluit Aize de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng.
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