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Geachte leden,
Naar aanleiding van de schriftelijke jaarvergadering hebben 23 huishoudens het
stemformulier ingevuld en geretourneerd. Iedereen is lid van Plaatselijk Belang.
Gert Top: De leden zijn unaniem akkoord met het benoemen van Gert Top als
bestuurslid.
Goedkeuring havengelden: Eén lid gaat niet akkoord met de havengelden.
Goedkeuring havenreglement: Eén lid is niet akkoord met het havenreglement.
Wij zijn erg blij dat Cornelia Bles wil deelnemen aan de werkgroep welkomstpakket. Wij
zullen contact met haar opnemen. Wij vinden het teleurstellend dat er voor de andere
werkgroepen geen animo is.

Vragen en opmerkingen over de notulen en/of jaarverslagen van 2020:
-

Een lid vraagt verduidelijking of Dirk de Jonge in het bestuur van Plaatselijk
Belang zit of in de werkgroep welkomstpakket.
Antwoord: Dirk de Jonge zit in de werkgroep welkomstpakket.

Vragen en opmerkingen financiële overzichten van 2020 en de begroting van
2021:
-

-

Meerdere leden constateren dat het kapitaal van de Dorpskrant sterk terug loopt
en vragen of hier iets aan gedaan kan worden door bijvoorbeeld een vrijwillige
bijdrage.
Antwoord: Dit is een mogelijkheid. Er is een gesprek geweest met het bestuur van
de Dorpskrant. Plaatselijk Belang heeft voorgesteld om een zakjesactie te houden.
Het bestuur van de Dorpskrant zou dit meenemen in hun overwegingen.
Eén lid mist een financiële lange termijn visie voor de haven en het strandje en
vraagt zich af of het havengeld hoog genoeg is om bijvoorbeeld groot onderhoud
over een aantal jaren te bekostigen. Deze vraag wordt voorgelegd aan de
havencommissie. Deze zal hiermee aan de slag gaan.

Rondvraag:
-

-

-

-

Opmerking van Tiny Zijlstra: Respect voor de acties van Plaatselijk Belang. De
resultaten zijn zichtbaar voor het dorp. Ben erg benieuwd naar de voortgang van
de woningbouw.
Antwoord: Wij houden het dorp op de hoogte van ontwikkelingen.
Opmerking van familie Stouthart: Bedankt voor jullie inzet.
Opmerking van Dirk de Jonge: Mooi opgelost om schriftelijke te vergaderen.
Wiebe Stelwagen: Zou Plaatselijk Belang bij de provincie Friesland aan kunnen
geven om op de hoogte te willen blijven van de gasvelden Grou-Raerd.
Antwoord: Plaatselijk Belang zal contact opnemen met de provincie Friesland
over de mogelijke gaswinning in de driehoek Grou-Reduzum- Raerd. We zullen
de bewoners op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Het is een lid opgevallen dat er een elektrische auto geparkeerd staat op de
Buorren waar een parkeerverbod geldt en dat deze daar wordt opgeladen.
Antwoord: Het is niet de bedoeling dat daar auto’s worden geparkeerd, maar het
is niet aan Plaatselijk Belang om daar wat mee te doen. Je kan een MOR (Melding
Openbare Ruimte) indienen bij de gemeente SWF.
De heer van Erp vindt het niet wenselijk voor de beeldvorming van een
kascommissie dat er een gezinslid en een buurvrouw van de voorzitter van
Plaatselijk Belang deel van uitmaken.
Antwoord: We hebben het volste vertrouwen in de integriteit van beide
kascommissie leden. Uiteraard staat het u vrij om zich aan te melden voor de
kascommissie van volgend jaar.

Het bestuur van Plaatselijk Belang wil de leden hartelijk bedanken voor de positieve
bijdragen aan deze bijzondere jaarvergadering.
Namens Plaatselijk Belang,
Baukje van Vilsteren
Tjitske Kamstra
Clara Rosier

