
Jaarvergadering Dorpsbelang Raard-Boarnwert 
 

Verslag 
Maandag 27 maart 2017 

 
1. Opening vergadering 
Gerlof Wiersma verwelkomt deze avond 21 personen tijdens de jaarvergadering in het 
dorpshuis. Gerlof is deze avond voorzitter omdat de officiele bestuurswisseling (punt 5 op de 
agenda) nog moet plaatsvinden. 
 
2. Verslag van de vorige vergadering 
Er zijn een aantal vragen over het verslag van de vorige vergadering, met name over de 
openstaande punten waar door dorpsbelang nog niet op is teruggekomen: 

• Pieter Rindert Meindertsma: Vorig jaar heeft Thom Feddema een vraag gesteld over 
het ‘Ecologisch bermbeleid’ in de gemeente (of dit hetzelfde beleid tov de bermen als 
bijvoorbeeld in Achtkarspelen en Dantumadiel kan worden). Hier is, ondanks dat de 
vraag kort geleden opnieuw bij de gemeente is neergelegd, nog geen reactie op 
gekomen. Actie: deze vraag wordt opnieuw bij de gemeente neergelegd. 

• Beerend Bilker: De problemen met de goot in de speeltuin spelen nog steeds. 
Hierdoor blijft er water staan en levert dit gevaarlijke situaties op. Er zijn 
verstoppingen met de afwatering bij de omwonenden, hier gaat Dorpsbelang 
achteraan. Qua eigendom is de speeltuin van de gemeente, er wordt opnieuw contact 
met de gemeente gelegd over de situatie. 
Geopperd wordt om de speeltuin op een andere plek de plaatsen (bijvoorbeeld naar 
de ijsbaan). Dit ook ivm de overlast van jeugd ‘s avonds (geen verlichting, geen 
toezicht).  

• Han Feddema: De vraag over bevaarbare vaarten staat ook nog op de agenda: 
bijvoorbeeld het ophogen van de duiker en het hekkelen van de vaarten. Er wordt 
uitgelegd dat het beleid van Provincie en Wetterskip dit vraagstuk lastig maken, maar 
dat het in de aandacht van dorpsbelang blijft (ook met het oog op de dorpsvisie).  

• Han Feddema: Het Leechje ligt scheef. Kan dit geegaliseerd worden? Zo hoeft er 
minder water op en daardoor kan er eerder worden geschaatst. Dit verhaal wordt ook 
meegenomen in de Dorpsvisie.  

• Pim en Bouwina Sliedrecht: Het steegje van It Fintsje naar de Van Kleffenswei blijft 
een donker gat. De gemeente heeft dit verzoek meerdere keren afgewezen en heeft 
het tijdens herstraten ook niet meegenomen. Frans Talsma licht toe dat dit een 
kostenverhaal bij gemeente is (‘te duur’). Is er iets mogelijk met een lantaarnpaal op 
zonne-energie? Actie: dorpsbelang zoekt dit uit.  

• Het rooster voor het onderhoud van de speeltuin wordt nog opgesteld en verspreid.  
 
3. Jaarverslag activiteiten 2016 

• De verschillende activiteiten worden toegelicht. 
 
4. Financieel verslag 

• Hans Jaap en Marleen Mulder willen nog lid worden, vermeld Betty Sinia 
• Han Feddema stelt vraag over contributie; veel minder tov 2012. Dit heeft volgens 

Gerlof te maken met waarschijnlijk nieuwe inwoners. Actie: Dorpsbelang gaat zo snel 
mogelijk aan de slag met een nieuw actueel overzicht. 

• Correctie inventaris; oude gegevens. Deze kostenpost is er nu uit geboekt. 
• Het financieel verslag is dit jaar goedgekeurd door Betty vd Veen. Jan de Jong moet 

het nog bekijken.  
• De kascommissie 2018 wordt gedaan door Jan de Jong & Betty Sinia. 

 



5. Leden dorpsbelang; aftreden en toetreden 
Gerlof Wiersma, Boele Damstra, Frans Talsma en Astrid Wedzinga verlaten dorpsbelang. Zij 
worden hartelijk bedankt voor hun inzet en krijgen hiervoor applaus en een bos bloemen.  
 
Jellie Hiemstra, Thom Feddema (ad interim) en Betty van der Veen gaan het dorpsbelang 
vanaf nu versterken.  
 
6. Rondvraag 
Leo Smit vertelt dat over een aantal weken de aanleg van zijn minicamping zo goed als klaar 
is. Hierna zijn inwoners van onze dorpen welkom om gebruik te maken van de niet officiele 
wandelroute over zijn terrein. Met natuurlijk hierbij de aantekening dat dit geen overlast moet 
opleveren, maar dat iedereen van harte welkom is om over het terrein van de familie Smit te 
lopen. En om natuurlijk gebruik te maken van hun theetuin. 
 
7. Sluiting 
Gerlof sluit de vergadering om 21.45 uur. 
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