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Concept verslag van de jaarvergadering Plaatselijk Belang Raerd, gehouden op 20 maart 

2017 in dorpshuis De Trije Sprong te Raerd. 

Aanwezig: bestuur: John Jacobs, voorzitter; Gretha Frankena, penningmeester; Minke  

                     Nicolai en 27 dorpsbewoners. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. Het is prettig dat er 

zoveel personen aanwezig zijn. Margriet is aanwezig, omdat de secretaris aftreedt. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

*  Erik Visser is de nieuwe dorpencoördinator. 

*  Bericht van verhindering ontvangen van de gemeente SWF en Jan Wiebe Riemersma. 

De provincie is bezig met een snelle internetverbinding, waarbij de gemeente nauw wordt 

betrokken. De dorpencoördinator houdt ons van de ontwikkelingen op de hoogte. Op de 

site van de provincie is meer informatie beschikbaar. 

 

3. Verslag jaarvergadering 2016 

Dit verslag staat op de website. Geen op- of aanmerkingen op het verslag. 

 

4. Jaarverslag 2016 

Een korte leespauze wordt ingelast. Geen op- of aanmerkingen. Dank aan Ben 

Klaassens voor het opstellen van het jaarverslag. 

 

5. Financiën 

a  Jaarverslag 2016 

Gretha geeft een toelichting op de diverse financiële overzichten. 

P.B. De jeu de boule baan bij de tennisbanen zijn met gemeentelijke subsidie aangelegd. 

De subsidie is gebaseerd op de offerte. De jeu de boules baan is eigendom van de 

Tennisclub Raerd. Sjoerd Dijkstra vraagt hoe vaak deze baan gebruikt wordt. De verdere 

uitbating is voor de Tennisclub. Er zijn plannen de baan meer te gebruiken. 

Wiebe Stelwagen vraagt m.b.t. het innen van de jaarlijkse contributie, of het bestuur er 

achteraan gaat om achterstallige gelden alsnog te innen. Dat gebeurt. Het is de 

bedoeling automatisch incasseren echt door te zetten. 

Dorpskrant: geen op- of aanmerkingen. 

Documentatiecommissie: dit jaar geen uitgaven geweest. 

Havencommissie: Geen grote kostenposten. Besloten is dit jaar in mei de factuur te 

zenden. 

Speeltuin: Wijnand Verhoef vraagt of er plannen zijn, hiermee iets te doen. Er zijn geen 

concrete plannen. De basisschool wil het geld graag gebruiken, maar dit is van P.B. De 

speeltuincommissie is twee jaar geleden opgeheven. Er is nog geld in kas. Misschien kan 

dit worden gebruikt voor bijv. nieuwe netten in de doelen op het sportveld en iets bij de 

haven. 

Het Blikje: Sjoerd Dijkstra merkt op dat samenwerking met personen die er nooit komen, 

niet handig is. De gebruikers willen de financiën graag overnemen, maar men wil dit nog 
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niet uit handen geven. Wel is er geld uitgegeven voor onderhoud rond het gebouw en is 

een cd-speler aangeschaft. Ga met elkaar om de tafel en probeer zaken over te dragen. 

De wandelpadencommissie: Het pad bij de Hegedyk en het pad vanaf de ijsbaan naar 

Flanssum geven P.B. de nodige zorgen. Omwonenden hadden de hekken afgesloten. 

Het pad vanaf de ijsbaan wordt dit voorjaar aangepakt. Duidelijke borden zijn wenslijk. 

Het bord bij de Hegedyk moet vernieuwd worden. Geen honden op het wandelpad moet 

duidelijk vermeld worden. 

Sinterklaascommissie: kosten zijn deels voor het dorpshuis en deels voor P.B. 

Koos de Vries vraagt naar het geld wat met St. Maarten in de bruine envelopjes wordt 

opgehaald. Deze gelden zijn nog in kas. 

Jongerein: Opmerking: deze week is de jaarlijkse lege flessenactie! 

 

Koos de Vries stelt voor, gezien de hoge kosten van al deze verschillende rekeningen, 

eens te bekijken om er één rekening van te maken. 

Gretha deelt mee, dat alles dan misschien minder overzichtelijk gaat worden. 

 

b  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 2017 

Minke Strikwerda en Addi Birkhof vormen de kascommissie. 

Annette Groothoff heeft de financiële controle verricht. Zij geeft aan dat alles heel 

overzichtelijk en gespecificeerd is. Ziet er keurig netjes uit. 

Nieuwe kascommissie: Annette Groothoff (nog een jaar) en Ymie Terwisscha van 

Scheltinga. 

 

c  Begroting  2017 (contributieverhoging t.b.v. de AED) 

Toelichting door Gretha. 

De AED is een flinke post voor dit jaar. Herhalingscursus voor de betrokkenen en 

onderhoud aan de AED veroorzaken deze kosten. Voorstel is om daarom de contributie 

met € 1,00 te verhogen. Ook de verenigingen vragen voor een kleine bijdrage. 

De kosten voor de herhalingscursus zijn € 22,50 p.p.  

Minke Nicolai legt uit hoe e.e.a. gaat. 

Sinds oktober 2015 zijn we in het bezit van een AED. Dit mede door de opgave van 20 

personen die zich hebben opgegeven als vrijwilliger en een bijdrage uit het kernenfonds 

van de gemeente.  Een aantal vrijwilligers zijn reeds in het bezit van een certificaat via 

hun werkgever. (BHV) Deze personen krijgen op hun werk de herhalingscursus. Tien 

personen hebben deelgenomen aan de cursus in het dorpshuis. Zij hebben intussen een 

herhalingstraining gedaan. Met een AED diploma/certificaat moet je je bij HartslagNu.nl 

laten registreren. HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de meldkamer 

Ambulancezorg. 

Bij een calamiteit bel je 112 en worden personen in de buurt bericht waar ze moeten zijn 

en wat ze moeten doen. Dit kan zijn de AED ophalen of alvast beginnen met reanimeren. 

De mondkapjes die gebruikt worden bij het reanimeren zijn gesponsord door Evert 

Dijkstra. Na gebruik wordt het apparaat in het ziekenhuis nagekeken en van de nodige 

nieuwe zaken voorzien. Dit zijn extra kosten. Een folder met uitleg over het gebruik van 

de AED is ter vergadering aanwezig. 

Wiebe Stelwagen vraagt of het misschien mogelijk is, de kosten te verhalen op de 

ziektekostenverzekering van betrokkenen. Wijnand vult aan dat dit mogelijk is (is op de 

herhalingscursus aangegeven). 

P.B. vraagt aan alle verenigingen een bijdrage, maar niet iedere vereniging is 
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draagkrachtig. Dit onderwerp verder uitwerken. Er moet een potje komen om de AED in 

Raerd met elkaar te bekostigen. 

 

De vergadering gaat akkoord met verhoging van de contributie van € 1,00, ingaande in 

2018. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

Dit is altijd een moeilijk onderwerp. 

 

a  aftredend Ben Klaassens (niet herkiesbaar) 

b  aftredend Rob Luijder (niet herkiesbaar) 

c  aftredend Minke Nicolai (niet herkiesbaar) 

Minke ontvangt een bloemetje als dank voor haar inzet. Minke blijft wel beschikbaar voor 

hand- en spandiensten. 

d  aftredend John Jacobs (herkiesbaar) 

John blijft niet langer dan een jaar nog lid van P.B. Hij is van mening dat er een frisse 

wind en een andere cultuur moet komen. 

e  Ype de Vries en Baukje van Vilsteren worden nieuwe bestuursleden van P.B. Welkom. 

Op termijn hopen we nog meer mensen te verwelkomen. 

 

Pier Dijkstra merkt op dat meestal de personen die het bestuur verlaten, worden bedankt 

en een presentje ontvangen. Ben Klaassens en Rob Luijder zijn niet aanwezig. 

De voorzitter deelt mee, dat betrokkenen niet bij deze vergadering afscheid wilden 

nemen. Dat is op gepaste wijze geregeld. 

Er waren meningsverschillen, dat respecteren we. Hooglopende ruzies zijn er niet. 

 

Margriet ontvangt een bloemetje voor haar inzet. 

 

7. Voortgang en verdere ontwikkelingen Raerd 

a  Bouwplannen voormalig Sélanshûs en Aldfeartswei 

M.b.t. het perceel Sélanshûs is met de gemeente een gesprek geweest. We zijn stappen 

vooruit. De gemeente moet nog 14 dagen de tijd hebben. Fam. Bruinsma wil verkopen, 

de grond is vervuild en de loodsen moeten weg. De grond buiten de loodsen is van 

Elkien. Er moet zekerheid komen. 

Wanneer de bouwgrond aan de Aldfeartswei is verkocht, dan wil de gemeente een deel 

van deze gelden gebruiken voor de verkoop van de loodsen. 

Er wordt dus op elkaar gewacht. De provincie wil plannen zien. De aannemer heeft 

plannen. Donderdag a.s. komt er waarschijnlijk een klein groen licht.  

Plan Aldfeartswei: 3 woningen te koop bij Makelaardij Hoekstra. Kijk op hun site voor 

meer informatie. 

Protesten van omwonenden zijn afgewezen. 

Het plan op de Sélânswei gaat om 7 starters woningen. Elkien wil graag plannen zien. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn worden die gecommuniceerd via de site Raerd.com. 

 

b  Toekomst gymzaal (toelichting PB en werkgroep) 

Ton Poelstra, werkgroep Leefbaarheid, geeft een toelichting. 

De gemeente is van mening dat er minder gebouwen moeten komen. 

De basisschool vindt het gebouw niet meer veilig voor de jeugd. 
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Waarom onveilig? Wat is er in het verleden gebeurd? Uitbreiding is niet mogelijk, van 

achterstallig onderhoud is sprake. Hoe nu verder?! Jaren geleden is het gebouw ook 

afgekeurd, maar na aanpassingen is er weer een veilige situatie ontstaan. 

Contact gehad met de gemeente. Zij willen het gebouw afstoten. De basisschool vindt 

het gebouw te klein en gevaarlijk. Gevaarlijke punten kun je oplossen, maar daar is geld 

voor nodig. De oppervlakte kun je niet zomaar vergroten. Nieuwbouw is dat mogelijk? 

Wat gebeurt er in de toekomst? 

De gemeente wil het gebouw verkopen. Publiekelijke verkoop is mogelijk of dat het dorp 

eigenaar van dit gebouw kan worden. Echte opbrengsten heb je er niet van. Doel van de 

gemeente is: gebouw eerst opknappen en geld mee geven. De overheid geeft aan sport 

en bewegen. Is er een mogelijkheid te sporten binnen een straal van 7 km. dan is het 

mogelijk het gebouw in Raerd af te stoten. Wat wil het dorp? 

Voor de leefbaarheid van het dorps is het van belang de gymzaal te behouden. We 

bekijken alle mogelijkheden: nieuwbouw; iets in het dorpshuis; sportkantine uitbreiden. 

De praktische- en financiële mogelijkheden nader bekijken en t.z.t. een voorstel naar het 

bestuur van  P.B. 

De voorzitter vult aan dat de wethouder heeft aangegeven dat er subsidie is, wanneer je 

de gymzaal bij het dorpshuis onderbrengt. Voor 1 juli moeten de wensen bij de gemeente 

kenbaar zijn. 

Zaken zitten soms complexer in elkaar. De bruidsschat: het dorp krijgt het gebouw, maar 

de grond niet. Is Doarpswurk hierbij betrokken? Zij zijn voor leefbaarheid in het dorp. 

Advies vragen bij Doarpswurk is verstandig. 

Dank aan Ton voor zijn toelichting. 

 

c  Werk-/projectgroepen in de toekomst 

We zitten met een klein bestuur en er komt veel op  ons af. De dorpsvisie vraagt de 

nodige tijd en aandacht. Wanneer er iets moet gebeuren dan hopen we op positieve 

reacties, bijv. om mee te doen in de werkgroepen. Heb je kennis van een bepaald 

onderwerp, meld je dan aan. 

 

8. Enquête/Dorpsvisie 

Wat leeft er in het dorp, dat is het doel van de enquête. 

We zoeken personen die mee willen denken, wat er via de gehouden enquête wenselijk 

en mogelijk is. Dat moet dan in een dorpsvisie worden vertaald. Zaken moeten op papier 

komen. We denken daarbij aan een eenvoudige opzet met speerpunten, geen lijvig 

boekwerk. 

Koos de Vries stelt dat Raerd bij een federatie zit. Omliggende dorpen hebben toch ook 

input.  

Er is al een soort cluster (de Lege Gean), gezamenlijk overleg is er. Graag willen we 

andere zaken dan die in deze cluster aan de orde komen. Jirnsum en Reduzum zijn goed 

bezig. Wij willen de basisschool hier houden, dan zijn er ook voorzieningen nodig. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Jan Zantema refereert aan de dodenherdenking van 2016. Was zeer indrukwekkend en 

mooi. Dank voor het compliment. 

Dineke Vleer vraagt of er geen huurwoningen meer in Raerd komen. Steeds meer huizen 

met name op het Frijhofke, worden verkocht. Zo komt er nooit een kans om iets te huren.  

Gretha geeft aan dat de buitenste ring van het Frijhofke wordt verkocht. Elkien meldt dat 
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ze weg moeten uit het dorp. Dat is de wil van de regering. Voor inkomens > € 35.000,00 

is er geen huurwoning. 

Jan Zantema deelt mee dat het lege huis op de Sélânswei ter beschikking van de 

gemeente is. We krijgen geen statushouders in het dorp. 

Ulke Siesling vraagt wat er met de oude speeltuin gaat gebeuren? Is er een voorstel, 

misschien kan er een parkeerplaats komen. Het betreft grond van de gemeente. 

Johan Brouwer wijst op de bestrating van het dorp. Er zijn wat slechte plekken bij. De 

gemeente doet het noodzakelijke en dan houdt het op. De dorpencoördinator hierbij 

betrekken. 

Ypie Bijlsma stoort zich aan de geparkeerde bestelbusjes voor de kerk. De kerk heeft nu 

een mooie tuin en staan er bestelbusjes voor. Oproep in de dorpskrant plaatsen, met een 

vriendelijk verzoek de bestelbusjes ergens anders te parkeren. Goed idee. 

Baukje van Vilsteren stelt voor een parkeerverbod voor school in te voeren. De 

schooljeugd heeft geen goed zicht op het verkeer in de huidige situatie. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dank aan ieders 

inbreng. 

 


