
Notulen JAAVERGADERING DORPSBELANG 2019

WOENSDAG 3 APRIL OM 20.00 UUR IN ÛS DOARPSHÛS KERKBUURT 4 HITZUM

Alle bestuursleden aanwezig + 31 dorpsbewoners

Met kennisgeving afwezig: Willem Seepsma van NWF

1 Opening

Janeth opent de vergadering om 20.06 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. In het 
bijzonder een welkom voor alle politieke partij bestuurders.

2 Vaststellen agenda

Geen aanpassing op de agenda

3 Bestuurswisseling

Pieter Gerbenzon en Bouwe Blanksma treden af en worden bedankt.

Oproep gedaan om mee te besturen in ons dorpsbelang, waarbij voorkeur uitgaat naar een 
Secretaris.

4 Mededelingen en ingekomen stukken

Er is een schrijven van Kabel Noord ontvangen, zij starten met de aanleg van glasvezel in 2021. 
Wilma Stienstra vult aan. De witte gebieden worden door Kabel Noord aangesloten en zij 
hebben een lening gekregen. 60% van de huishoudens moet mee doen van de grijze gebieden 
alvorens ze dat aan willen pakken.

5 Notulen en jaarverslag 2018

De gemeente is onkruid gaan bestrijden op milieuvriendelijke wijze. Wethouder Jan Dijkstra 
heeft dat in portefeuille. Wilma weet hier het fijne niet van. Onkruid tussen de tegels is nog 
steeds een doorn in het oog.

Als er iets niet naar tevredenheid is op dit vlak dan graag een berichtje naar Dorpsbelang, dan 
nemen we dit op met de gemeente.

Chris Kramer geeft aan geen terug koppeling gehad te hebben over een aantal zaken. De 
bestrating komt aan de orde bij een ander punt. De te plaatsen leilindes is onduidelijk. Idee over
auto’s wordt in ander punt ook besproken.

Nelly leest het jaarverslag van 2018 voor. Tekstuele aanpassen: Corine moet Corina zijn.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het jaarverslag.

Hitzkids door Corina 

2018 begon met Poiesz actie. De kinderen vonden het geweldig leuk om koeken te verkopen. Er 
was een actie met de sponsormunten bij het filiaal in de stad naast het kaatsveld. Het heeft 10 
euro gekost en 1100 euro opgeleverd. Van het geld zijn ze in oktober naar Slagharen geweest 
en er is nog wat geld over. Ook zijn ze uit eten geweest met de oudste kids. Corina gaat uit het 
bestuur. Lisette Bakker-den Boef komt er bij als bestuurslid. Corina wordt bedankt en veel 
succes gewenst op Aruba.



AED door Irma
In 2018 zijn er 2 dagen geweest waarop de herhalingscursus aangeboden is. 21 mensen in 2019
hebben zich aangemeld voor de herhaling en hopelijk aangemeld bij Hartslag.nu. We wonen 
hiermee in een hartstikke veilig dorp! 1 op de 10 inwoners kan reanimeren!

Gerrit Jan Vreeman geeft aan dat Ada geen mail gekregen heeft. Irma verzoekt om even een 
mailtje te sturen.

Tjebbe: wie moet ik bellen bij een incident? 112! Die zet de rest in werking.

Webcommissie door Irma

We zijn bezig met de nieuwe website. De input vanuit het dorp valt tegen. Irma geeft aan dat 
het lastig is de data van de oude website op te slaan om over te zetten naar de nieuwe site. Dit 
is mogelijk via de externe schijf. Janny zorgt dat deze schijf bij Irma komt.

Boomgaard door Anita

Boomgaard loopt goed, bijna alle bomen verleasd, alle leasers hebben betaald in 2018. Er is 1 
appelboom ter beschikking gekomen. Het onderhoudsschema wordt zsm gecommuniceerd 
onder de leasers. Er is in 2018 een start gemaakt met de vrijdagavond Boomgaard borrel. Dit 
waren zeer gezellige avonden en zullen in 2019 weer plaats vinden in de zomermaanden op de 
laatste vrijdag avond van de maand.

Kerkbuurt door Janeth

Er is overleg geweest (gefaciliteerd door dorpsbelang in het dorpshuis) met de kerkbuurt 
bewoners n.a.v. een ingezonden brief aan de gemeente. Er is snel gesproken met alle bewoners 
en er zijn snel beslissingen genomen. Er wordt opnieuw bestraat (met bestaande stenen) met 
goede fundering er onder. Deze keuze is gemaakt door de bewoners uit de kerkbuurt.  

6 Financiën en verslag kascommissie

Nico geeft een toelichting op enkele posten in het financieel jaarverslag van 2018. Bij de 
inkomsten springt het bedrag aan subsidie in het oog. Dat is € 660,- en is ontvangen van: 
Waadhoeke € 250,-, van Yn’e Lijte voor diverse bijzondere activiteiten € 200,- en € 210,- voor 
dorpsvlaggen. 

Extra in het oog springende kosten zijn € 300,- voor dorpsvlaggen, € 195,- voor de 
nieuwkomersavond, € 123,- voor de jaarvergadering, € 50,- voor het Kerkbuurtoverleg, € 93,- 
voor extra overleg in de maand November. 

Al met al zijn we in 2018 bijna € 300,- achteruit geboerd. Dit in tegenstelling tot 2017 toen we 
nog juist positief hebben gedraaid. 

De kascommissie (Joukje Kampen en Betty Blanksma) krijgt het woord en geeft aan de kas en 
rekeningen gecontroleerd te hebben en in orde te hebben bevonden. Zij verleend het bestuur 
van Dorpsbelang Hitzum dientengevolge decharge ten aanzien van de jaarrekening 2018.

7 Benoeming nieuw lid kascommissie

Joukje is aftredend. Benoeming nieuw kascommissie lid: Sjoerd van der Weide.

Een mogelijke verhoging wordt aangedragen door de kascommissie en deze ideeën worden 
gedeeld in het dorp. Er wordt gesproken over een verhoging tussen 1,5 en 6 euro, naar 5,5 tot 
10 euro totaal aan contributie. 

Dit jaar zijn er geen inkomsten op de banners van de website. Irma geeft aan dat zij voor 2018 
hier geen facturen voor heeft gestuurd en dat dit ook niet door de andere commissieleden 
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opgepakt is. Bestuur dorpsbelang heeft dit tijdens het jaarlijks overleg wel aangegeven. De 
verantwoording voor het versturen van de facturen ligt bij de commissie zelf.

8 Pauze

De vergadering wordt weer voortgezet.

9 Status Hoofdweg, Hemmemastee en Kerkbuurt + Feikemastrjitte

De visuele weergave van de Hemmemastee wordt getoond aan het dorp. De zoon van Lysbeth, 
Rienk heeft deze prachtige weergave gemaakt.

Het ontwerp van de hoofdweg zoals akkoord bevonden door de gemeente eind 2017 ligt er nog 
op dezelfde manier bij. Er is vertraging opgelopen door de samenvoeging van de gemeente en 
verschillende werkzaamheden welke gedaan moesten worden. Vervolgens kwamen er klachten 
uit de Kerkbuurt over het toegenomen landbouw verkeer. Trillingen, mogelijke schade aan de 
woningen. De gemeente wilde de 2 projecten samenvoegen. Maar dit heeft niet onze voorkeur. 

Dit jaar is er een jubileum 20-jarige Ald Meijers Partij. De kans is er nog dat de Kerkbuurt voor de
bouwvak aangepast gaat worden. Tevens is er een bekend probleem met de waterafvoer in de 
Kerkbuurt op bepaalde kritieke punten. Om deze reden zal ook de Feikemastraat aangepakt 
worden om in de toekomst te kunnen voorzien in een goede waterafvoer.

We hopen dat er na de bouwvak aangevangen kan worden met de werkzaamheden. Wellicht 
een klein gedeelte daar voor. Nog niks is definitief, maar we zitten daarmee in de laatste fase. 
Wanneer de Kerkbuurt aangepakt wordt, zal er een voorziening getroffen moeten worden om de
agrarische bedrijven bereikbaar te houden. De familie Dijkstra is bereid gevonden om daar hun 
medewerking aan te verlenen. Er is onderzoek gedaan, waaronder grondmetingen en 
milieukundig onderzoek.

De walbeschroeing voor de Hemmemastee zal rond mei geplaats moeten worden. Er wordt nu 
gekeken naar de aankleding van de Hemmemastee. De aannemer welke nu gevraagd is een 
offerte uit te brengen kan de Hemmemastee binnen 2 tot 3 weken plaatsten. Hij moet voor 16 
juli 2019 staan om de toegezegde subsidie niet in gevaar te laten komen. Er is geen concrete 
einddatum wanneer de werkzaamheden van de hoofdweg gerealiseerd moeten zijn. Er is een 
open einddatum. Dit is afhankelijk van budgetten welke hiervoor bij de gemeente beschikbaar 
zullen komen in de toekomst.

T.a.v. de brug van Hitzum is een probleem gemeld. De brugleuningen zijn nl. geheel doorgerot. 
Deze zouden dit jaar nog vervangen worden. De brug is nog niet afgeschreven. Dus daar zullen 
we het nog een paar jaar mee moeten doen. 

10 Nieuwe dorpsvisie. 

Dorpsbelang gaat vanaf 2020 weer aan de slag met een nieuwe dorpsvisie, deze zal dit keer van
sociale aard zijn. Wat zijn speerpunten, items en aandachtspunten voor de nieuwe sociale 
dorpsvisie?

Hierbij valt te denken aan veiligheid, vervoer, op social vlak en het thema eenzaamheid.

Chris: We zien een grote terugloop in bestuursleden in ons dorp. Elke vereniging heeft een eigen
rekening met kosten. Over heel Hitzum gaat dit om ongeveer 1400 euro aan bankkosten. Over 
dit thema wordt morgen gesproken onder leiding van Doarpswurk met de verschillende 
bestuurders. Hoe kun je een klein dorp in leven houden? Morgen een eerste opstap naar ideeën 
en mogelijkheden. Is het nog nodig dat iedere vereniging een eigen bestuur nodig heeft? Of 
moet je toe naar 1 vereniging met verschillende werkgroepen. Hoe maken we ons dorp ook 
aantrekkelijk voor de jeugd om zich in de toekomst ook in Hitzum te vestigen.

Wat speelt er onder onze inwoners? Verschillende inwoners komen aan het woord en dragen 
verschillende onderwerpen aan.
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Heinz: Glasvezel. Harm Schaafsma: Uitbereiding, bouwkavels, je moet de jeugd tzt ook wat 
kunnen bieden. Joukje Kampen: Idee “Knarrenhof” oudere mensen die bij elkaar gaan wonen om
elkaar te kunnen ondersteunen. 

Idee wat uit eerdere bijeenkomsten naar voren gekomen is: Een ruil tussen 2 woningen. Siebren 
geeft aan dat de woningstichting hier dan ook zijn medewerking aan moet verlenen. 

De sociale visie zal een heel breed onderwerp worden.

Harm Schaafsma oppert dat we ook de bewonersraad zouden kunnen contacten.

Idee koffiemorgen voor de ouders van de jeugd. Om de verbinding tussen de jeugd vanaf 
jongsaf aan te creeëren, zeker met het gemis van onze school. 

Pieter merkt op: Hou de vormgeving van de nieuwe dorpsvisie eerst zo breed mogelijk.

Chris merkt op dat met keukentafel gesprekken wel van alles besproken kan worden. 
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11 Rondvraag

Heinz: Verzoek om mails welke het hele dorp door gaan svp de adressen in de bcc te vermelden.
Zodat deze dan niet zichtbaar zijn voor iedereen.

Harm: Vind het binnenpad te small. De bomen zijn gesnoeid, maar het is niet netjes opgeruimd. 
Harm heeft hier melding van gemaakt bij de gemeente.

Joukje Kampen: Zou er een ander infobord kunnen komen. Er wordt gekeken of dit nieuwe bord 
in de Hemmemastee plek kan krijgen.

Corina: Paal Boartersplak is doorgerot. Jan Tjeerd en Bouwe zijn hiermee bezig. We gaan het hek
weg halen om ongelukken te voorkomen. 

Sjoerd: Zijn er nog ideeën om wat te doen met de foto’s van Hitzum? Het idee is voor het 
organiseren van een foto avond. Bericht op website dat het mogelijk zou zijn foto’s te bekijken. 
Sjoerd zou bereid zijn om dit foto kijken te begeleiden. Tevens de melding dat het infoscherm 
buiten het dorps aan de zijde van Achlum. Deze werkt niet altijd naar behoren. 

Siebren: Heeft het idee dat alle aandacht nu uit gaat naar de Hemmemastee ipv naar de 
Hoofdweg. Dit is niet het geval, er wordt aan beide onderwerpen even hard gewerkt.

Betty: Budget voor Dorpsvlaggen is ter beschikking gesteld door Yn’e Lijte.

Lysbeth: Zou ons dorp ook een strook kunnen krijgen om de insecten, vlinders en bijen te 
kunnen helpen?

De provincie biedt gratis kruidenmengsel aan. Wilma geeft aan dat er door de gemeenste al wel 
aan gewerkt wordt.

Er zijn nog dorpsvlaggen beschikbaar. 

A.s. zaterdag organiseert Dorpsbelang vanuit Dorpshuis een Vossenjacht.

12 Sluiting

Janeth sluit om 22.20 uur de vergadering en nodigt iedereen uit om nog een drankje te nemen.
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