Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 26-03-2015

Aanwezig:

Afgemeld:

bestuur: voorzitter A. Heijs, secretaris E.E. van Beek, penningmeester T. v.d.Hoek,
leden J.-M. van Dijken en R. v.d. Velde; 19 leden;
wethouder S. de Boer; namens de gemeenteraad de heren R. de Boer &
A. Wagenaar (OB), dhr A. Nieuwenhuis (CDA);
namens het Gebiedsteam Appelscha dhr P. Stellingwerf en mw. G. de Boer.
mw I. Punt, mw T. de Boer en de raadsfracties van VVD, PvdA en GroenLinks.

1. Opening

Voorzitter Arian Heijs opent om 20:02u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij staat kort stil bij het plotseling overlijden van Rinze de Boer, die veel heeft betekend voor het
dorpshuis en voor het dorp als geheel.

2. Notulen voorgaande vergaderingen
De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 20-03-2014 en de Najaarsvergadering dd.
13-11-2014 worden goedgekeurd, laatstgenoemde inclusief een kleine aanvulling m.b.t. de
discussie over de verkeersveiligheid in en rond het dorp.

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 2014 van de Stichting Dorpshuis is
ook gereed en toont voor 2014 een bescheiden positief resultaat. Meer hierover onder punt 6.2.

4. Mededelingen:
De AED-groep heeft te maken met twee omstandigheden: de vaste trainster heeft aangegeven
hiermee te willen stoppen, waardoor de leden voor hun training aangewezen zullen zijn op andere
mogelijkheden in de omgeving. Daarnaast is inmiddels voor de alarmering een landelijk systeem
operationeel dat ook andere toevallig in de buurt zijnde geregistreerde reanimatiebevoegden kan
aansturen, dus niet alleen degenen die in Ravenswoud wonen. Omgekeerd kunnen Ravenswoudse AED-ers ook elders in het land een oproep krijgen om daar in de buurt hulp te verlenen.
De lokale verbondenheid met dit werk komt hiermee feitelijk te vervallen, reden voor de AEDgroep om zich te bezinnen op nut en noodzaak van haar voortbestaan. Over dit alles zal overleg
plaatsvinden met het PB-bestuur; nader bericht volgt binnenkort.

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

Dhr H. Meijer licht toe dat er maatregelen gewenst zijn om excessieve snelheden op het gedeelte
Meester Lokstraat tussen Appelscha en de dorpskom terug te dringen: herhalingsborden, actieve
signalering, evt. drempels op plaatsen waar geen bebouwing is. Voorzitter geeft aan dat de wijziging in een 60km zone mede op instigatie van PB is gebeurd, maar dat handhaving hiervan een
overheidstaak is. Wethouder De Boer zal het probleem overbrengen aan de burgemeester als
verantwoordelijke voor de politie; ook raadslid Roel de Boer zal e.e.a. meenemen naar zijn fractie.
De verzakking in de bestrating bij de textielbak werd weer genoemd; ook de textielbak zelf is
velen een doorn in het oog. Over dit laatste is al contact geweest met de betreffende afdeling: het
gaat om een proef. Indien blijkt dat de gescheiden textielinzameling in Ravenswoud hierdoor
wordt verbeterd komt ook Ravenswoud in aanmerking voor een ondergrondse textielcontainer;
indien de proef niets oplevert kan hij weer worden verwijderd. Tot het zover is moeten we deze
bovengrondse aantasting van het dorpsgezicht maar voor lief nemen.
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6.2 Dorpshuis “De Wijken”

– Uit diverse bronnen (Gemeente, SODO, Coöperatiefonds van de Rabobank) is voldoende
subsidie verkregen om samen met eigen middelen de verduurzaming van het dorpshuis aan te
pakken: medio mei worden er 52 zonnepanelen op het dak geplaatst. Ook de dakisolatie wordt
meteen nog wat dikker gemaakt. De financiering is dus rond, maar er kan nog wel bespaard
worden door bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren. Zo is het de bedoeling om op zaterdag 11 april in eigen beheer de pannen van het dak te halen. Er wordt naar gestreefd om zo
mogelijk in 2016 ook het platte dak aan te pakken. Verlaging van de energiekosten zal ertoe
leiden dat een positief exploitatieresultaat voor langere tijd is gewaarborgd. In dit kader wordt
ook gekeken naar de mogelijkheid om lid te worden van de energiecoöperatie De Eendracht,
gestart vanuit Makkinga maar thans actief in de hele gemeente Ooststellingwerf.
– Over 2014 was het resultaat al juist positief, niet in de laatste plaats door de inspanningen van
de vrijwilligers en de gebruikersgroepen. Ondanks deze zwarte cijfers wordt toch gezocht naar
mogelijkheden om de bestuurskracht te versterken, bv. door verdere samenwerking met de
dorpsvereniging.
– N.a.v. een vraag uit de vergadering werd aangegeven dat al is gekeken naar het eventueel oversluiten van de hypotheek i.v.m. de huidige rentestand. Door de hoge kosten hiervan i.c.m. de
korte resterende rentevaste periode is dit niet rendabel.
6.3 Overige zaken

– Vanuit de Stichting Cultureel Erfgoed Ravenswoud zijn zorgen geuit over de ophaalbrug, die
het zwaar te verduren heeft doordat veel (vooral buitenlandse) vrachtwagens door hun routeplanner over die brug richting Ravenswoud worden gestuurd. Vanuit PB is al bij leveranciers
van navigatiekaarten gemeld dat de brug en het aansluitende deel Compagnonsweg gestremd
zijn voor vrachtverkeer, maar het duurt nog jaren voordat die route uit de TomToms etc.
verdwenen zal zijn. Andere maatregelen zijn nodig – ook omdat ook het lokale landbouwverkeer ervan wordt verdacht regelmatig de maximale asdruk van 4,1 ton te overschrijden.
Er worden ideeën en adviezen gevraagd. Wethouder De Boer zegde toe, ook op gemeentelijk
nivo te laten kijken naar mogelijkheden om de situatie m.b.t. dit rijksmonument te verbeteren.
– Er is overeenstemming met Comperio dat het grote speeltoestel bij de school voor het dorp
behouden blijft. De kwestie is alleen: waar is er ruimte voor? Afhankelijk van de feitelijke
bestemming van het schoolgebouw zou het misschien op de huidige locatie kunnen blijven,
maar als het andere speeltuintje aan de Veenwijksweg in de richting van het sport/doeveld kan
worden vergroot zou dit wellicht ook een goede oplossing bieden. Nader overleg is dus nodig.

7. Presentatie Gebiedsteam Appelscha
Dhr Piet Stellingwerf en mw Gineke de Boer van het Gebiedsteam Appelscha geven uitleg over
de samenstelling en de werkwijze van het Gebiedsteam, waarvan de instelling het rechtstreeks
gevolg is van de decentralisatie in de zorg. De materie blijkt – mede door de ingewikkeldheid van
de nu geldende regelingen – zo veel vragen op te roepen die het kader van deze introductie te
buiten gaan, dat het de moeite loont om hierover een afzonderlijke voorlichtingsbijeenkomst te
organiseren. PB en het Gebiedsteam zullen dit oppakken; nader bericht volgt.

8. Raadsleden en wethouders
Wethouder Sierd de Boer deelt mee dat er concrete besprekingen zijn met gegadigden, die de
mogelijkheden onderzoeken om het schoolgebouw een nieuwe bestemming te geven op cultureel
gebied. Zij zijn momenteel druk bezig om een bedrijfsplan op te stellen en na te gaan of e.e.a.
ook daadwerkelijk levensvatbaar is. Niets is nog zeker, maar vooralsnog ziet het er hoopvol uit.
De vergadering reageert met instemming.

Pauzeverrassing!
Om het feit te markeren dat Plaatselijk Belang in 1940 – dus 75 jaar geleden – werd opgericht
door meester Anje Lok sneed de voorzitter een grote taart aan, fraai versierd met afbeeldingen
van de gedenksteen in de muur van de Meester Lokschool, het beeld ‘De Veenwerkers’ nabij de
dam en het PB-logo. Dit viel bij de aanwezigen zeer in de smaak.
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9. Financieel verslag 2014 & verslag kascommissie
Penningmeester Tiny van der Hoek geeft een toelichting op het financieel verslag. De ontvangen
(niet-begrote) extra subsidie uit het gemeentelijk wijken- en dorpenbudget en de daaruit voortvloeiende reservering worden kort toegelicht; er zijn verder geen vragen.
De kascommissie – mw Hottie Cnossen en reservelid dhr Jaap v.d. Spreng – verklaart, de boekhouding in orde te hebben bevonden en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

10. Begroting 2015
De penningmeester geeft hierna een toelichting op de begroting voor 2015. De extra subsidie uit
het gemeentelijk wijken- en dorpenbudget is voor 4 opvolgende jaren toegezegd en dus nu wel in
de begroting opgenomen. De begroting geeft wederom geen aanleiding om de contributie aan te
passen, zodat deze gehandhaafd blijft op €8,00 per huishouden.
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

11. Bestuursverkiezing
Voorzitter Arian Heijs en bestuurslid Rennie v.d. Velde zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten zijn niet gemeld; de vergadering gaat akkoord met hun herbenoeming.

12. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2015
Aftredend is mw Hottie Cnossen. De commissie bestaat thans uit dhr Jaap v.d. Spreng samen
met dhr Harm v.d. Velde, die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Dhr Emile Nebbeling is
bereid als reservelid op te treden. De vergadering stemt met deze wijzigingen in.

13. Rondvraag
SdeVries: meldt dat de verlichting in de klok bij de dam niet volledig werkt. Voorzitter meldt dat
dit waarschijnlijk in orde gemaakt wordt bij het gelijkzetten vanwege de zomertijd.
LMoes: Er is nog steeds niets gedaan aan de bomen die bij de brug in het water liggen.
Natuurmonumenten (Patrick Huiting) zou hierop terugkomen, maar er is nog niets van hem
vernomen. Arian Heijs zal contact met hem opnemen om navraag te doen – ook naar nadere
uitstaande zaken m.b.t. het houthakken.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21:47u de vergadering.


