Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2018 te Akkrum in de Kromme Knilles,
aanvang 20.00 uur.

Presentie
Aanwezig: Aize, Akke, Renskje, Douwe, Geeske, Rein, Sintineke, Ruurdsje Anema (wijkmanager),
leden preventieteam Akkrum/Nes/Aldeboarn, Maatschappelijk Werk, Caleidoscoop en leden van
diverse politieke partijen.
Afmeldingen: Diverse raadsleden van VVD (Marga Kuipers), D66, SP, gemeentebeheer, wijkagent
L. Haanstra, Jelle Roorda (i.v.m. toegankelijkheid van de zaal), Hanneke Veenstra en bestuurslid
Nadia Amah Apedo.
1. Opening
Aize opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. I.v.m. een raadsvergadering te
Heerenveen zijn er weinig raadsleden. Wel aanwezig is onze nieuwe wijkmanager Ruurdsje die
Annie Stelma op dit punt gaat vervangen.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen. Naar aanleiding van de Nieuwsbrief zijn enkele
reacties ontvangen per mail; deze worden behandeld in de rondvraag.
Hierna geeft Aize een overzicht van de vele werkzaamheden die het bestuur met hulp van
gemeente en derden heeft verricht.
Te weten Himmeldei, JB plein, parkeerproblemen o.a. rond Leppehiem, bloembakken,
herstructurering van groen in Nes en speeltoestellen. Daarnaast zijn een aantal bijeenkomsten
bijgewoond.
3. Vaststellen van de agenda
Als laatste punt toevoegen de rondvraag
4. Notulen ledenvergadering 23 november 2017
Op de blz. 1, 2 en 3 geen op of aanmerkingen. Naar aanleiding van blz. 4 merkt Henk Mensink op
dat in het verslag beter benadrukt had kunnen worden dat er een breed draagvlak in de
vergadering was om een brief naar de Arriva te sturen vanwege het schrappen van de route door
het dorp en deze via de randweg te laten lopen. De aanwezigen vonden dat de bussen door het
centrum moeten blijven rijden.
5. Jaarverslag 2017
Dit keer bestaande uit 4 pagina’s. Henk Mensink geeft aan dat hij het jammer vindt dat het jaar
verslag zo vluchtig behandeld wordt. Besloten wordt om de volgende keer het verslag tijdens de
vergadering voor te lezen om de samensteller credit van zijn/haar werk te geven. Voor de
aanwezige leden lag het jaarverslag ter inzage op de tafeltjes.
Onderwerpen van het jaarverslag zijn o.a. JB plein, Akkrum Oost, Tsjerkebleek, Kunstwandelroute, ruimtetekort bij de carpoolplek en parkeerterrein NS station, gaswinning waarbij Rein nog
een aanvullende verklaring aflegt, buurtpreventie waarbij in het najaar een avond met uitleg wordt
belegd.

6. Financieel verslag
Tijdens de behandeling van dit punt werd voorgesteld om de lening van de DAN onder vermogen
te vermelden, Verder geen op of aanmerking op het financieel verslag. Het punt van verhoging van
de jaarcontributie wordt doorgeschoven naar de ledenvergadering in het najaar.
7. Verslag kascommissie
André Tanis en Jan Eijzenga vormden dit keer de kascommissie. Jan gaf uitleg van hun
bevindingen. Er zijn enkele verbeterpunten benoemd, maar in het algemeen was de boekhouding
keurig verzorgd. Er wordt décharge verleend aan de penningmeester.
8. Benoeming nieuwe kascommissie en reserve lid
De leden voor de volgende kascommissie zijn Jan Eijzenga en Joop Boetes. Eelco Sixma wordt
benoemd als reserve lid.
9. Seismologisch onderzoek Akkrum-Nes e.o.
Rein is onlangs naar een overleg met Vermillion geweest, het bedrijf dat ook in de ruime omgeving
van Akkrum/Nes seismologisch onderzoek heeft gedaan. Bleek dat er nieuwe medewerkers van
Vermillion in dit overzicht zaten. Op vragen hadden ze geen concrete antwoorden; de antwoorden
krijgen de vragenstellers nagestuurd. Ook de uitslag van het onderzoek was nog niet bekend; dit
komt in de loop van volgend jaar.
10.
Bestuursverkiezing
De drie aspirant bestuursleden hebben aangegeven vanwege tijdgebrek of verschil van inzicht af
te haken. Roelof van der Meer, vanavond niet aanwezig, heeft zich als aspirant lid aangemeld.
Douwe is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wil graag met Hanneke in de camper op stap.
Zowel Aize als wethouder Zoetendal bedanken Douwe voor zijn jarenlange inzet. Aize memoreert
dat Douwe 3 periodes van 4 jaar bestuurslid was. Hij maakte zich sterk voor de groencommissie,
maar was eigenlijk altijd inzetbaar bij welke klus dan ook. We zullen zijn keurige vergaderverslagen
en nuchtere inbreng missen. Kortom, hij was een rots in de branding op wie je altijd een beroep
kon doen. Zowel van Aize als van wethouder Zoetendal krijgt Douwe onder applaus een
welverdiend afscheidspresent.
Aansluitend wordt ook onze voormalig wijkmanager Annie Stelma in het zonnetje gezet. Aize
benoemt o.a. haar daadkracht en betrokkenheid. Annie op haar beurt spreekt haar vertrouwen uit
in haar opvolgster Ruurdsje Anema.
11.
Campagne We helpen dementie
Wethouder Zoetendal is namens de gemeente vanavond gastspreker. Hij geeft aan dat het aantal
mensen met dementie stijgt terwijl er minder financiële middelen tegenover staan. Ambassadeur
van deze campagne is oud schaatser Falko Zandstra. Diana Elzinga, werkzaam bij de gemeente
vertelt over haar ervaring met dementie in eigen familiekring. Bedoeling is om duidelijk te maken
om ook hulp van “vreemden” te vragen en in 2018 50 matches te hebben.
Jelte Pasma, bestuurslid Alzheimer Nederland, afdeling Friesland, vertelt over beginnende
dementie en dat dit voor de buitenwereld moeilijk te herkennen is. Vervolgens vertoont Janine de
Vos een filmpje over dementie en alzheimer en omschrijft dit als een handicap in je hoofd.
1 op de 5 mensen krijgen te maken met dementie; in 2017 waren dit er 270.000.
Kenmerken zijn: vergeetachtigheid, oriëntatie- en spullen kwijt, veranderingen in gedrag/karakter,
verkeerd beoordelen van situaties.
Goede methode van reageren van de omgeving is geruststellen, oogcontact, even meedenken.
Meer info is te vinden op samen dementie.nl
Campagnefolders worden binnenkort huis aan huis verspreid in Akkrum/Nes.
12.
Pitch je idee
Hennie Sixma pitcht het idee om Kringloop winkel in Akkrum i.s.m. Repair Café op te starten.
Deirdre Fokkema stelt voor om als locatie het jeugdhonk te gebruiken omdat dit momenteel niet als
zodanig wordt gebruikt. Aize en Akke melden alvast aan.
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13.
W.v.t.t.k.
-Mail van de fam. Snieder omtrent te weinig parkeerruimte nabij het NS station.
Stelt ook voor dat inwoners meer te voet of per fiets naar het station gaan. Aize oppert om opnieuw
een brief richting Pro Rail te sturen om dit probleem aan te kaarten. De fam. Snieder vraagt
tevens aanleg van glasvezel. Op de website de Fryske Mienskip op glas, DFM op glas, kun je je
inloggen en aanmelden.
-Mail R.J. Faber: De aansluiting van de Sitadel op de Boarnsterdyk is erg hobbelig; graag
aandacht hiervoor.
-Brief Arriva: Henk Mensink is blij met de brief die PB naar de Arriva heeft geschreven inzake
buslijn niet meer door het dorp. Hij vindt dat PB met het antwoord niets heeft gedaan en dat de
reactie van Arriva op de brief inhoudelijk niet sterk is. Ook heeft Mensink een ingezonden stuk in
de krant geplaatst waarop gedeputeerde Kramer hem benaderd heeft. Kramer vertelde toen dat er
geen plannen waren om de bus uit het dorp te weren. Mensink vraagt zich af wie de baas in dezen
is, Arriva of de provincie. Hij vraagt van PB opnieuw actie. Aize zegt toe Mensink te benaderen om
e.e.a. verder uit te werken met daarbij ook een voorstander van het Arriva voorstel.
-Gurbe de Vos: vanavond zijn er twee vergaderingen, die van PB en een ALV van AWS. Kan dit
voorkomen worden. Geeske geeft aan dat AWS hun vergadering een week verschoven hebben,
vandaar vanavond beide vergaderingen.
-Laad/los plek Buorren: deze wordt gebruikt door ondernemers/klanten en kunnen daardoor niet
door lossende vrachtauto’s worden gebruikt. Ruurdsje neemt hierover contact op met de wijkagent.
14.
Sluiting
Hierna sluit Aize de vergadering en verrast hij Geeske met een bos bloemen vanwege
secretaressedag.
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