Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Niawier-Wetsens op 10 maart 2016
in Nij Sion, vastgesteld in de jaarvergadering van 2 februari 2017
Voorzitter Hendrik Nicolai opent de vergadering en heet allen welkom.
Aanwezig zijn ongeveer 50 leden terwijl bericht van verhindering is ontvangen van
Sjouke Basteleur, Yme Braaksma alsmede van Ina Witteveen, de dorpen- en
wijkencoördinator van gemeente Dongeradeel.
Secretaris Linda Kooistra leest de notulen van de vergadering van vorig jaar voor
alsmede het jaarverslag 2015. Beide verslagen worden vervolgens vastgesteld en er
zijn verder geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Voorzitter Nicolai dankt de voormalige secretaris Doetie Meindertsma voor de
notulen van vorig jaar en de huidige secretaris voor het jaarverslag 2015.
De penningmeester Sietske van der Meulen presenteert het financieel verslag 2015.
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Ook de kascommissie
bestaande uit Sjouke Basteleur en Durk Allema is tevreden. De boeken zijn door hen
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Onder dankzegging wordt aan de kascommissie décharge verleend.
Durk Allema en Gert Hoesman vormen de nieuwe kascommissie.
Magda Rietdijk doet hierna namens de Activiteitencommissie verslag van de
activiteiten in 2015. De commissie heeft veel georganiseerd, zoals koffieochtenden,
klaverjassen, creadoe middagen en workshops, lampiontocht, bingo, sjoelavond. In
juni gingen bijna 50 inwoners mee met de bus voor het dorpsreisje naar de
Alpacafokkerij in Rutten, winkelen en lunchen in Steenwijk, een rondvaart op de
Weerribben en een diner in Giethoorn. Een geslaagde dag.
Ook zeer succesvol was de toneelavond met de voorstelling van het Hantumerploegje.
Voor het dorpsreisje op 26 mei a.s. hebben zich tot nu toe 37 dorpsgenoten
opgegeven dus kan er vanuit gegaan worden dat de 50 man voor de bus gehaald gaat
worden en het reisje doorgaat.
Hoewel niet alle activiteiten op evenveel animo konden rekenen, staat de commissie
nog steeds open voor suggesties en ideeën.
Bert Allema doet vervolgens verslag namens de Groencommissie. Alle dorpen zijn
inmiddels op zaagcursus geweest. De samenwerking met Staatsbosbeheer verloopt
nog altijd stroef. Staatsbosbeheer wijst bijvoorbeeld de bomen aan die de
Groencommissie mag kappen maar verkoopt zelf het hout. Ook is gebleken dat de
Groencommissie informatie wordt onthouden. De voorzitter zegt toe dat Dorpsbelang
zal proberen of hier iets aan te doen is.
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Annemarie Wiersma deelt voorts namens de redactie van de dorpskrant mee
dat er wegens onvoldoende kopij sprake is geweest om de dorpskrant op te
heffen. Omdat dit toch wel heel jammer zou zijn, vraagt zij als nieuw
redactielid de dorpsgenoten om de redactie te helpen door aan te geven wat zij
leuk vinden om in de dorpskrant te lezen, wat niet en wat zou moeten
veranderen.
Ronald Lodder doet daarna verslag namens de Freonen van It Hokje.
2015 Is in vele opzichten een goed jaar geweest voor het jeugdhonk.
Het is dan ook jammer dat er zo nu en dan sprake is van overlast. Een groot
deel van de overlast komt doordat de ingang bij de Terpstrjitte is. Een pad aan
de andere kant van het kaatsveld zou deze overlast kunnen voorkomen. Een
gesprek hierover binnenkort met de gemeente en de kaatsvereniging zal
hopelijk bijdragen aan de gewenste oplossing.
Maar er was ook sprake van andere overlast, waarvoor voor aanvang van de
vergadering excuses is aangeboden op aandringen van het jeugdhonk.
Yme Braaksma is afwezig maar er is vooraf een schriftelijk verslag ingediend.
Een goede voorzet om Nij Sion van inkomsten te voorzien was de door
Sietske van der Meulen en Baukje Kingma georganiseerde Kluunparty in
februari jl.
Lies Dijkstra, directeur van CBS By de Boarne schetst hierna namens de Kleine
Scholencommissie hoe de school al langer bezig is met nadenken over hoe het
de komende jaren verder moet met het basisonderwijs in Dongeradeel. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het Takomstkafee van vorig jaar waarbij school en
ouders met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de toekomst. Hoewel
de school vooruitstrevend is op onder andere het gebied van digitaal onderwijs
en continue-rooster moet de school toch rekening houden met het gegeven dat
dat het aantal leerlingen verder zal teruglopen.
Ook de andere scholen van de stichting Arlanta zullen moeten nadenken over
een toekomstperspectief maar Arlanta heeft al aangegeven dat waar er scholen
in dorpen niet kunnen worden behouden, voor samenwerking gekozen zal worden.
Welke verbindingen kunnen worden aangegaan met elkaar, zal de komende tijd
duidelijk moeten worden. Maar de school zoekt ook de verbinding met het dorp,
immers de school hoort ook bij het dorp en daarom heeft de school de talenten
van de dorpsgenoten geïnventariseerd wat hele leuke reacties heeft opgeleverd.
Vòòr de zomervakantie zal de school nog bekend maken in de Dorpskrant hoe
deze talenten in het lesprogramma kunnen worden geïntegreerd. Tenslotte
roept Lies Dijkstra een ieder op die de school een warm hart toedraagt, zich na
afloop van de vergadering aan te melden bij
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Willie Kloostra als donateur van de stichting Vrienden van de School.
Dan het onderwerp Krimp, kunnen we er iets tegen doen? En zo ja, wat dan? Deze
vragen geeft het bestuur graag mee om hierover in de pauze met elkaar van
gedachten te wisselen.
Na de pauze blijkt dat er eigenlijk bitter weinig tegen krimp valt te doen.
De vergrijzing neemt de komende jaren in ons dorp alleen maar toe terwijl de
jongeren naar de steden trekken.
Behoud van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor jonge mensen zou
nog iets tegen krimp kunnen doen maar omdat er weinig sociale huurwoningen in ons
dorp zijn en de gemeente geen nieuwbouw meer overweegt, kan hier eigenlijk niet op
gerekend worden.
Onduidelijk is waar zich de sleutels van de kasten met de AED's bij Nij Sion en
bij Veenma bevinden. Bij Nij Sion is de kast op slot maar bij Veenma niet. Ook
is niet bekend wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wie de AED kan
bedienen. Dorpsbelang zal uitzoeken hoe een en ander is geregeld en
Bert Allema gaat na wie een cursus kan verzorgen voor dorpsgenoten die over
een EHBO- en/of BHV-diploma beschikken.
Albert Kingma treedt af volgens rooster. Op voordracht van het bestuur en met
goedkeuring van de aanwezige leden wordt Peter Tromp benoemd als opvolger van
Albert. Het bestuur bedankt Albert voor zijn inzet en overhandigt hem een attentie.
Bij de rondvraag wordt gevraagd wanneer de ruiten van het bushokje aan de
Siercksmawei nu eindelijk eens gemaakt worden. De secretaris is hiervoor
door Arriva verwezen naar Gemeentewurk die nog steeds niet heeft
gereageerd. De secretaris zal nogmaals bellen met de gemeente.
Bert Allema vraagt of er iets aan de bestrating van de Bredewei wordt
gedaan en wanneer? De gemeente is aan zet maar kan nog niet zeggen
wanneer er iets aan gedaan wordt.
Jelles Hamstra legt uit dat It Hokje een vat met afval op de bietenplaats
heeft gezet. Het vat zou daar worden opgehaald door gemeentewurk. Omdat
gemeentewurk dit niet heeft gedaan, bleef het afval geruime tijd staan wat
vervolgens weer tot klachten vanuit het dorp leidde. Gelukkig is dat uiteindelijk
toch goed gekomen en was er dus geen sprake van een illegale afvaldumping.
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Warner de Vries vindt tenslotte dat het vooral de ouders zijn die zich vaak te
negatief uitlaten naar de jongeren over het wonen in het dorp. Dat veel
jongeren uiteindelijk het dorp verlaten, heeft hier volgens hem ook mee te
maken.
Voorzitter Nicolai dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en constructieve
bijdragen en sluit de vergadering om 21:30 uur.

