Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 13-11-2014

Aanwezig:

Afgemeld:

bestuur: voorzitter A. Heys, secretaris E.E. van Beek, leden J.-M. van Dijken en
R. v.d. Velde; 26 leden;
Wethouder S. de Boer; namens de gemeenteraad de heren J. Oosterloo (CDA),
H. Dongstra (GB), M. Jansma (CU) en mw G. Koopman (GL);
Natuurmonumenten: mw K. Pierik en dhr P. Huiting.
dhr A. Pronk, dhr & mw Stam; penningmeester mw T. v.d. Hoek.

1. Opening
Voorzitter Arian Heys opent om 20:05u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Het financieel jaarverslag 2013 van de Stichting Dorpshuis – door de accountant pas afgehandeld
ná de Algemene Ledenvergadering van 20 maart jl. – ligt ter inzage.
3.

Dorpsbeheer

Voorz. schetst de prettige contacten met de gemeentelijke diensten, die meestal resulteren in het
binnen redelijke termijn oplossen van eventuele problemen – eventueel met inzet van de zg.
“Caparis-regeling”: 100 uur per dorp per jaar is beschikbaar voor allerhande klussen.
Er worden nog enige punten genoemd, zoals:
[1] Bestrating bij de glas- en textielbak: is gemeld, nog niet gerepareerd.
[2] Bomen in het water van de Eerste Wijk: hierover is overeenstemming tussen gemeente,
verantwoordelijke landeigenaar en gebruiker (Appelscha Outdoor).
[3] Bomen langs de “rechterkant” van de Meester Lokstraat aanvullen? Navraag volgt.
[4] Verkeer in en om het dorp: de snelheden lijken aanmerkelijk hoger sinds de herinrichting en
er rijdt nog vrij veel vrachtverkeer over het gedeelte Compagnonsweg naar de ophaalbrug,
e.e.a. met kans op schade aan infrastructuur (in het bijzonder de bruggen). Betere handhaving is noodzakelijk. PB dringt hier regelmatig op aan bij gemeente en politie.
[5] Passeerstroken Meester Lokstraat: vanuit Smilde is het bord verdwenen; de regelmatige
passant moet echter de situatie inmiddels wel goed kennen.
Voor zover nodig wordt e.e.a. nog nader onder de aandacht van het bevoegd gezag gebracht.
4.

Actuele zaken:

a) Sluiting Meester Lokschool
Voorzitter Heys meldt dat alle ouders kort na het begin van het schooljaar door het schoolbestuur zijn ingelicht over het onomkeerbare besluit om de school te sluiten. Er is goede begeleiding van de kinderen naar een andere school, waarbij de verwachting is dat een groot deel van de
ouders zal kiezen voor De Riemsloot. Het is de bedoeling om dit jaar zo goed en mooi mogelijk
af te sluiten. Inmiddels is met de gemeente afgesproken dat PB op de hoogte wordt gehouden
van en zo mogelijk betrokken wordt bij plannen voor de toekomst van het gebouw, dat als
gemeentelijk monument in elk geval uitwendig in stand moet worden gehouden.
b) Dorpshuis
Het financieel resultaat over 2013 was negatief, in 2014 liep het iets beter. Er zijn wat meer
externe activiteiten nodig om de exploitatie sluitend te krijgen. De afhandeling in eigen beheer
met regelmatig gebruikersoverleg loopt naar tevredenheid.
5.

Wethouders en raadsleden

Van die zijde geen opmerkingen. WKunst informeert naar de stand van zaken betreffende het
Wâldhuske (veenwerkershuisje); het huurcontract loopt gewoon door, dus vooralsnog geen actie.
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JvdSpreng vraagt naar het sport/doeveld; de kans dat dit wordt opgehoogd is voorlopig kleiner
geworden doordat de eerst vrijkomende grond naar de N381 gaat. Voorlopig de ontwikkelingen
in Appelscha-Hoog afwachten. Het gras wordt (tussen de doelen) gemaaid door de gemeente en
op het voorste gedeelte lopen van tijd tot tijd schapen.

6. Natuurmonumenten
Kim Pierik en Patrick Huiting geven met een korte presentatie een overzicht van actuele stand
van de werkzaamheden in de bossen bij Ravenswoud. De omvorming aan de buitenranden is
gereed, met dien verstande dat voor het gedeelte nabij de 7-toren een onvoorzien ingrijpend
vergunningentraject moet worden doorlopen. Dit gedeelte zal dus pas in 2015 aan bod komen.
Dat geldt ook voor het maken van open plekken in de Compagnonsbossen. Het is de bedoeling
dat bij die werkzaamheden ook de vrijwillige (haard)houtzagers uit het dorp worden betrokken.
Nadere informatie hierover volgt t.z.t.
Verder kwam nog aan de orde:
– vrijmaken van versperde wandelpaden;
– eventueel uitdiepen van het ven;
– opruimen van vogelkers (o.a. met inzet van bewoners van de Lievegoed zorgboerderij;
– indien er ijs ligt en daar bij het zagen veel rommel op achterblijft: melden bij de boswachter.

7. Rondvraag
LMoes: [1] fietspad vanaf 80-Bunder > Fochteloo is in slechte staat. Dit wordt nagegaan en bij de
gemeente aangekaart. [2] uitzicht over de Fochtelooervaart vanaf de stuw is geblokkeerd door
omgevallen bomen. Boswachter Huiting werd gevraagd om hiernaar te kijken.
HMerkus: vraagt of er langs de Meester Lokstraat richting Appelscha wellicht ook een rij bomen
aan de westkant kan komen. Opmerking: dit moet de toekomstige aanleg van een vrijliggend
fietspad niet in de weg zitten.
FdeBoer: [1] de fietspaden in het bos zijn her en der behoorlijk overwoekerd. Deze paden zijn in
beheer bij de gemeente; wordt daar aangekaart. [2] informeert naar de conditie van het nieuwe
pad. De werkzaamheden zijn tijdelijk onderbroken, zal naar verwachting in de loop van december
gereed zijn.
MBlaauwwiekel: informeert naar de voorstellen voor besteding van de gemeentelijke extra
subsidie, met name t.b.v. de kinderen. Het is de bedoeling om dit begin 2015 te behandelen.
SdeVries: meldt dat uitgebaggerd zevenblad/hekkelspecie langs de Eerste Wyk nog niet is
weggehaald. Wordt in de gaten gehouden en zo nodig gemeld bij de gemeente.

8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter ruim op tijd de vergadering.


