
Jaarvergadering Dorpsbelang Raard-Boarnwert 
 

Verslag 
Vrijdag 11 maart 2016 

 
1. Opening vergadering 
Astrid Veenema verwelkomt zo’n 40 personen tijdens de jaarvergadering in het dorpshuis. 
Onder de belangstellenden zijn naast inwoners ook een aantal raadsleden.  
Jan de Jong wordt ter plekke lid gemaakt, dit is er afgelopen jaar door omstandigheden 
helaas steeds niet van gekomen. 
 
2. Verslag van de vorige vergadering 
Astrid loopt de notulen van de vorige vergadering door. Er zijn geen opmerkingen; de notulen 
worden goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslag activiteiten 2015 
De activiteiten worden besproken. Er zijn hier geen vragen over. 
 
Astrid doet nog wel een oproep over het sleutelbeheer van de zoutbak; wie wil de sleutel 
beheren? Helaas volgt er geen respons vanuit de zaal. Hier wordt later nog door 
Doarpsbelang op teruggekomen.  
 
4. Financieel verslag 
Gerlof licht de volgende punten nog kort toe: 

• Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe leden benaderd en lid geworden.  
• De kascontrole is dit jaar gedaan door Marja Damstra. 
• Verdere bankzaken zijn samen met Janka Wijnsma bekeken.  
• De kascontrole wordt volgend jaar gedaan door Betty van der Veen en Jan de Jong.  
• Kosten rondom ongeluk: de 1000 euro vanuit de gemeente zijn vanuit DB 

overgemaakt naar het dorpshuis, voor de vergoeding van de onkosten rondom de 
bijeenkomsten. Later kwam er nog een extra kleine bijdrage vanuit gemeente, om alle 
kosten te kunnen dekken. 

• Er bestaat geen dorpenfonds meer: alle inkomsten voor het Doarpsbelang komen nu 
alleen vanuit de leden.  

• Vraag van Rein Middelburg over de teruglopende contributies; dit komt door de 
achterstand mbt ledenlijst. Deze achterstand is inmiddels ingehaald en wordt 
voortaan goed bijgehouden. 

• Vraag van Betty van der Veen: Wat houdt de vergoeding van de gemeente voor het 
maaien in? Dit zijn kosten ter compensatie voor het onderhoud van de speeltuin 
(bezinekosten voor de maaier, deze maaier kan door iedereen gebruikt worden die 
de speeltuin (naar rooster) onderhoudt).  

• De ‘vuurwerkvergoeding’ (subsidie oud en nieuw) van de gemeente wordt elk jaar 
overgemaakt naar de organisatoren van de succesvolle vuurwerkshow.  

• Dhr. Holtrop geeft aan dat de kosten van de inventaris gelijk blijft. Gerlof geeft aan 
dat dit van de balans af kan omdat het een vertekend beeld geeft. 

• Janka Wijnsma maakt een opmerking over de kosten voor de website/communicatie; 
deze opzet en inzet wordt positief gewaardeerd. 

 
5. Rondvraag 

• Janka WIjnsma: Gaat Gerlof uit Doarpsbelang? Ja dit jaar verloopt zijn termijn. 
• Beerend Bilker: de speeltuin/greppel is drijfnat: uitzoeken waar de 

verantwoordelijkheid ligt. B&W komt binnenkort langs, dit punt neemt Doarpsbelang 
mee.  



• Geale Tol: het schelpenpaadje is modderig. Schelpen worden geregeld door het DB. 
Han geeft aan dat het paadje verzakt en eigenlijk verhoogd moet worden. Het water 
op de IJsbaan kan iets lager worden gehouden om prolemen te voorkomen 
(suggestie van Geale). 

• Hilly Halbersma; de bermen worden nog steeds (al jaren) stukgereden, dit is zonde van 
het aangezicht. Er zijn de afgeopen jaren al meerdere acties voorgesteld aan de 
gemeente, maar helaas zonder resultaat. Het is geldkwestie. Waarom wordt dit niet 
1x goed aangepakt, ipv elke keer herhalen? Graskeien in andere gemeente, waarom 
kan dat hier niet?  

         > Astrid geeft aan dat dit ook onderdeel van de Dorpsvisie zou kunnen worden.  
> Raadslid voegt toe dat de gemeenteraad heeft ingestoken op een lager 
onderhoudsniveau en dat deze keuze om niet in de bermen te investeren vanuit 
gemeente ook daarop wordt ingestoken. Hij raadt ons aan om hierover in te spreken 
tijdens commissievergaderingen.  
> de problemen met de bermen worden binnenkort opnieuw voorgelegd aan B&W.  

• Han Feddema: De duiker is plat en hier kun je niet onderdoor varen met een bootje; deze 
zou een stukje omhoog moeten.  
> Willem Hijlkema merkt op dat de brug naar Hijlkema wordt verbreed en verhoogd.  
> Dhr. Holtrop beveelt het stuk ‘Doorvaart = welvaart van Rinsumageest’ aan. 

• Thom vraagt of er een ecologisch bermbeleid is vastgesteld in Dongeradeel. Deze vraag 
wordt genoteerd door de raadsleden.  

 
6. Doarpsvisie 
Na de pauze wordt de eerste aanzet voor de te schrijven Doarpsvisie gepresenteerd. Meer 
informatie hierover volgt op www.raard-eo.nl en via de nieuwsbrief. 
 
7. Sluiting 
Astrid sluit de vergadering om 21.45 uur en nodigt iedereen uit om nog even na te praten.  
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