ud

Plaatselijk Belang Ravenswoud

w

R avens

Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 20-03-2014

o

Aanwezig:

Afgemeld:

bestuur: voorzitter A. Heys, secretaris E.E. van Beek, penningmeester J.T. Meijer,
leden J.-M. van Dijken en R. v.d. Velde; 25 leden;
burgemeester H. Oosterman; namens de gemeenteraad de heren H. Welle (VVD)
en S. van Belle (GL).
dhr H. Merkus; diverse raadsleden en wethouders in verband met de werkzaamheden voortvloeiend uit de gemeenteraadsverkiezingen van de voorgaande dag.

1. Opening

Voorzitter Arian Heys opent om 20:04u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Notulen voorgaande vergaderingen
De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 11-04-2013 en de Najaarsvergadering dd.
14-11-2013 worden goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het verslag van de op 25-0402013 gehouden gezamenlijke vergadering met de Dorpsvereniging over de toekomst van het dorpshuis.

3. Ter inzage gelegde stukken
De ter inzage gelegde jaarverslagen van Plaatselijk Belang, de AED-werkgroep en dorpskrant
“De Wyken” roepen geen vragen op. Het financieel verslag 2013 van de Stichting Dorpshuis is
nog in behandeling bij de accountant, hetgeen pas begin april klaar zal zijn – te laat voor deze
vergadering. De penningmeester van de Stichting heeft zich echter uitdrukkelijk bereid verklaard
om op verzoek inzage en toelichting op dat verslag te geven aan wie dat wil. Contactgegevens zijn
te vinden op de “besturen”-pagina in “De Wyken”.

4. Mededelingen:
Geen.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd in “De Wyken” en ter inzage gelegd, wordt
zonder opmerkingen goedgekeurd.

6. Actuele zaken & punten uit de najaarsvergadering
6.1 Dorpsbeheer

N.a.v. opmerkingen over de breedte waarover langs de wijken hout gekapt is geeft de voorzitter
aan dat de boswachter van Natuurmonumenten de bomen heeft gemarkeerd die gekapt mochten
worden. Voor zover bekend ging het in beginsel om een strook tot 10 meter uit de oever.
De voorzitter laat weten dat de wateren van de kanoroute, waarin op diverse plaatsen omgevallen
bomen de doorvaart hinderen of blokkeren, volgens recente mededeling van Wetterskip Fryslân
geen schouwwateren zijn en ook overigens niet onder beheer of toezicht van het waterschap
staan. Men heeft dan ook geen mogelijkheid om op te treden zolang de doorstroming van het
water niet in ernstige mate wordt belemmerd. Volgens het waterschap is de gemeente voor deze
wateren het bevoegd gezag – hetgeen dan weer in tegenspraak zou zijn met eerder (door anderen)
gedane navraag bij de gemeente, die toen juist naar het waterschap zou hebben verwezen.
PB zal dit nader aankaarten bij de gemeente.
Het “Hooghout”-bruggetje is aan onderhoud toe. PB en Natuurmonumenten zijn in gesprek
over de vraag wie nu juridisch eigenaar van de brug is, en daarmee verantwoordelijk voor het
onderhoud.
Het “vlonderpad” door het Compagnonsveld is vaak slecht of onbegaanbaar en zou hoger gelegd
moeten worden. Dit zal ook met Natuurmonumenten worden opgenomen. Onlangs is afgesproken dat PB-bestuur en NM voortaan regelmatig rechtstreeks overleg zullen hebben, als voortzetting van de Klankbordgroepvergaderingen die tijdens het Landinrichtingsproject werden onderbroken om overlapping met de activiteiten van de Landinrichtingscommissie te voorkomen.
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6.2 Dorpshuis “De Wijken”

Er vindt momenteel overleg plaats in het kader van SODO (de gezamenlijke dorpshuizen in
Ooststellingwerf) om te komen tot verbeterde duurzaamheid en vermindering van de vaste
lasten, o.a. door plaatsing van zonnepanelen. Gemeente en provincie stimuleren dit door middel
van substantiële bijdragen; een kleiner deel van de kosten moet zelf worden opgebracht.
De operationele kant van het beheer ten behoeve van de Ravenswoudse gebruikers loopt naar
wens. De bestuurlijke beheerskant vergt verhoudingsgewijs nog steeds veel tijd.
6.3 Wijken- en dorpenbudget – “Caparis-uren”

Verzoeken om bepaalde werkzaamheden in dit kader uit te voeren worden meestal vlot gehonoreerd, waarbij het administratieve traject voor ons niet altijd even duidelijk voorspelbaar of
traceerbaar is. De klussen worden soms door de gemeente zelf, soms door Caparis uitgevoerd,
net wat op dat moment het beste past. Zolang het goed loopt en we niet tegen de grenzen van de
totaal beschikbare uren aanlopen is dat ook geen enkel probleem.
Gevraagd wordt om te bezien of in dit kader de tuin van het dorpshuis kan worden bijgehouden.

7. Raadsleden en wethouders
Op een vraag van de burgemeester naar de stemming in het dorp naar aanleiding van de vermissing en het overlijden van een dorpsgenote geven verschillende aanwezigen uiting aan gevoelens
van onrust en enige angst om alleen naar buiten te gaan.
In dit stadium van het onderzoek kan alleen met nadruk worden bevestigd dat er geen sporen van
geweld zijn aangetroffen, noch andere tekenen die op een misdrijf wijzen. Hoewel dat op zichzelf
geruststellend is, maakt dit het raadsel alleen maar groter en daardoor wordt de onrust vooralsnog
niet minder.
Indien dat gewenst blijkt, is de burgemeester bereid om in overleg met politie en justitie een
bijeenkomst te organiseren waarbij eventueel ook Slachtofferhulp kan worden betrokken. Wie
daaraan behoefte heeft, kan dit kenbaar maken bij voorzitter Arian Heys die hiervoor als
aanspreekpunt zal optreden. De burgemeester wijst er overigens op dat tijdens zo’n bijeenkomst
in het belang van het onderzoek weinig of geen nieuwe informatie kan worden gegeven.

8. Financieel verslag 2013 & verslag kascommissie
Penningmeester Johan Meijer geeft een toelichting op het financieel verslag. Er zijn geen vragen.
De kascommissie bestaande uit dhr Aad Pronk en mw Hottie Cnossen verklaart, de boeken
– ondanks een aanvankelijk verschil van 9 eurocent, dat naar later onder enige hilariteit werd
aangegeven bewust als controlepunt zou zijn aangebracht – in orde te hebben bevonden en stelt
voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

9. Begroting 2014
De penningmeester geeft hierna een toelichting op de begroting voor 2014. Dit roept verder geen
vragen op.
Penningmeester meldt dat de vergaderkosten voor 2014 hoger zijn begroot dan de feitelijke
kosten over de afgelopen 2 jaar. Dit houdt verband met het feit dat Ravenswoud dit jaar fungeert
als gastheer voor de OPO-vergaderingen in voor- en najaar.
Voorgesteld wordt om de contributie voor 2014 opnieuw ongewijzigd vast te stellen op €8,00 per
jaar; de vergadering stemt hiermee in, evenals met de begroting als geheel.

10. Bestuursverkiezing
Penningmeester Johan Meijer heeft aangegeven, te willen aftreden na 13 jaar deze functie te
hebben bekleed. Het bestuur betreurt én respecteert deze keuze. De voorzitter bedankt hem
uitvoerig voor zijn langjarige en intensieve inzet, waarbij ook het thuisfront
Tot vreugde van het bestuur is mw Tiny van der Hoek-Franken bereid gevonden, zich kandidaat
te stellen voor deze functie.
Bestuurslid Jan-Marcel van Dijken is volgens het huidige aftreedrooster aftredend en herkiesbaar.
Voor beide functies zijn geen tegenkandidaten voorgedragen; de vergadering gaat met algemene
stemmen en applaus akkoord met beide benoemingen.
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11. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2014
Aftredend is dhr Aad Pronk. Als nieuw lid werd dhr Wim Kunst benoemd, die aldus samen met
mw Hottie Cnossen de kascommissie voor het boekjaar 2014 vormt. Als nieuw reservelid stelt
dhr Jaap v.d. Spreng zich beschikbaar, met instemming van de vergadering.

12. Rondvraag
Mw A. Jansen: komt nog eens terug op de bomen die in het vaarwater liggen. | Voorzitter geeft
aan dat hij dit met de betrokken bewoner (JMekel) heeft besproken en dat die wacht op eventuele
aanwijzingen van het bevoegd gezag. | JMekel bevestigt dit en geeft aan dat de bomen z.i. niet in
de weg liggen en ook om ecologische redenen zouden moeten blijven liggen.
WvBuiten: informeert naar de stand van zaken m.b.t. het fietspad langs de Eerste Wijk bij de
Bokslootsweg.| Secretaris wijst op een bericht op de gemeentepagina van 19 maart over een
verleende vergunning voor het kappen van bomen en wijzigen van de beschoeiing ter plaatse. Dit
wijst erop dat er nu toch echt iets staat te gebeuren.
RLouwes: [a] Opmerkingen m.b.t. beheer van het Dorpshuis. | Voorz. geeft aan dat die niet in
deze PB-vergadering aan de orde moeten komen, maar in het Stichtingsbestuur. [b] Vraagt of
mensen uit het dorp de tuin van het dorpshuis niet zelf kunnen onderhouden. | Verschillende
aanwezigen merken op dat er enerzijds veel mensen zijn met weinig tijd, en er anderzijds een
beroep kan en mag worden gedaan op de 100-uren-regeling die nu eenmaal gericht is op het
verrichten van hand- en spandiensten die de leefbaarheid in wijken en dorpen bevorderen.
[c] De houtkapregeling met Natuurmonumenten is strikt beperkt tot kappen voor eigen gebruik;
vermoedt echter dat in sommige gevallen toch hout wordt doorverkocht. |Voorz.: alle houthakkers hebben een individueel contract met NM en zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving.
PB is hierin geen partij. [d] Er zijn nog steeds problemen met de afwatering; er is aan gewerkt
door de gemeente, maar die zouden aan de verkeerde buizen hebben gewerkt.
HvdVelde: De lantaarnpaal bij het begin van d ventweg langs de Meester Lokstraat is al maanden
geleden krom gereden.| Secr.: Er zit ook al maanden een sticker op dat ‘deze schade in behandeling is bij ZIUT’, het door de gemeente ingehuurde bedrijf voor onderhoud van de openbare
verlichting. PB zal navraag doen.
SdeVries: Vraagt naar het opruimen van afgevallen blad op de fietspaden. | Blijkt al opgelost.
GDrenth: [a] Informeert naar de uit de speeltuin verwijderde wip. | J-MvDijken: deze wordt
thans gerenoveerd en daarna weer teruggeplaatst. [b] Sloten rond de speelplaats wateren nog
steeds slecht af; zit dicht t.h.v. fam. Keizer. | Wordt aangekaart bij de gemeente. [c] Bestrating bij
de Dam zit vol groene aanslag/alg. | Eveneens aankaarten bij de gemeente.
mw TdeBoer: de metalen afdekplaat nabij het Hooghout is verdwenen, waardoor een gevaarlijke
situatie is ontstaan (put, valgevaar). | Voorz. meldt dat dit al bekend is; er is bij wijze van noodvoorziening een waarschuwingslint geplaatst. Nog niet duidelijk is wie hierover aan te spreken;
mogelijk de gemeente.
FDillingh: bestrating (wegdek) t.h.v. de glascontainer ligt er slecht bij. | Melding aan gemeente.
JMekel: vraagt naar de heggetjes etc. bij de uitwijkplaatsen langs de Meester Lokstraat. | Secr.
doet hierop verslag van de bespreking ter plaatse met de gemeente dd. 19 december 2013. Bij die
gelegenheid werd duidelijk dat bij de resterende uitwijkplaatsen geen heggetjes e.d. zullen worden
geplaatst. Wel zijn ze inmiddels in het donker beter zichtbaar geworden door het plaatsen van
reflectoren nabij begin en einde en wel witte voor vanuit de rijrichting gezien links gelegen, rode
voor rechts gelegen uitwijkplaatsen.

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter ruim voor tienen de vergadering.


