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Aanwezig: voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha v.d. 

Sluis, bestuursleden Marga Collé en Jan-Marcel van Dijken; 15 leden; wethouder 
E. van Esch; namens de gemeenteraad de heren Ype Roijinga (CDA), B. Leistra (CU), 
H. Dongstra & mw A. Broersma (OB), dhr S. ter Heide & mw F. Hijlkema (PvdA). 

Afgemeld: dhr W. Kunst, dhr&mw J. Meijer, dhr&mw F. Stam, dhr R. Bremerman, mw 
H. Cnossen, mw B. de Vries. 

 
1. Opening 
 Voorzitter Briefjes opent om 20:03u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, 

gevolgd door een oproep om op 21 maart vooral te gaan stemmen. De agenda blijft ongewijzigd. 
 

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen 
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 23-03-2017 en de Najaarsvergadering dd.  

16-11-2017 werden gepubliceerd in “De Wyken” en op de website alsmede ter inzage gelegd.  
Ze worden goedgekeurd zonder vragen of opmerkingen. 

 

3. Mededelingen (geen mededelingen) 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepluciceerd op de website en ter inzage gelegd, wordt 

zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Actuele zaken & punten uit de najaarsvergadering 
 

5.1 Dorpsbeheer 
 Hooghout: nogmaals wordt vastgesteld dat PB nooit heeft getekend voor aanvaarding in eigendom. 

Met Natuurmonumenten wordt ernaar gestreefd de brug mee te nemen in de Recreatievisie die in 
ontwikkeling is, waarmee het onderhoud op langere termijn geborgd zou zijn. Voor de korte termijn 
moet er wel iets gedaan worden om de brug veilig en goed bruikbaar te houden. PB is wel bereid om 
hier ten bate van onze inwoners enige kosten voor te maken. Mw Boonstra roept vrijwilligers op 
voor de uitvoering en biedt zich ook hiervoor aan; de voorzitter zal dit oppakken en coördineren. 

5.2 Dorpshuis “De Wijken” 
 Jaarcijfers 2017 liggen nog bij de accountant, maar volgens vz. H.v.Dijk ziet het er niet negatief uit. 
 De dorpsvereniging wordt Activiteitencommissie binnen de Stichting. KvK-afhandeling loopt nog. 
 AED: mw Schaufeli vraagt waarom er niemand werd gebeld toen deze onlangs nodig was. Er lijkt 

iets mis te zijn met de registratie van de Ravenswoudse AED; Henk van Dijk zoekt dit verder uit. 

5.3 Aanpak sportveld 
 Secretaris E.v.Beek schets in vogelvlucht de stand van zaken: door het niet doorgaan van de bijdrage 

uit Fonds Ooststellingwerf kan het plan niet in zijn geheel worden uitgevoerd. Een gefaseerde uit-
voering kreeg uiteindelijk ook geen steun van het Iepen Mienskipsfûns: die subsidie geldt voor “alles 
of niets” en kan niet naar beneden worden bijgesteld bij een gedeeltelijke uitvoering. 

 Het voorstel is nu om – indien haalbaar op basis van de beschikbare middelen – nog één poging te 
doen door eerst alleen een basisvoorziening te maken, nl. een opgehoogd en goed gedraineerd 
grasveld van ca. 35 x 90 meter. De finciering hiervan komt bij punt 8 (begroting 2018) aan de orde. 
Eventuele verdere aankleding kan in de toekomst naar behoefte gebeuren voor zover daar geld voor 
beschikbaar komt, uit welke bron(nen) dan ook. 

 
5.4 Overige zaken 
 – Wateroverlast: niet ver onder het maaiveld is een leemlaag aanwezig die het verder wegzakken 

van overtollig water verhindert. Mw Collé meldt namens de werkgroep ‘Natte Voeten’ dat de 
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inventarisatie nog loopt (o.a. met wekelijkse metingen in diverse kelders), maar dat nu al blijkt dat 
de overlast wijd verbreid en erg groot is.  
Naast het gegeven dat er de laatste jaren sprake is van toegenomen neerslaghoeveelheden, blijft 
ook het vermoeden bestaan dat verhoging van het waterpeil (met name in het Fochteloërveen, 
maar mogelijk ook in andere wateren beheerd door Wetterskip Fryslân) hierin een belangrijke rol 
speelt. De werkgroep weet inmiddels dat het Wetterskip niet rechtstreeks als gesprekspartner be-
naderd kan worden; dit kan alleen via de gemeente. Hiervoor worden contacten gelegd in samen-
werking met PB Appelscha, waar de problematiek ook speelt. 

  Wethouder Engbert van Esch is blij met de inventarisatie. In Oosterwolde-Zuid heeft zich iets 
vergelijkbaars voorgedaan; daar zijn gaten door de leemlaag geboord. In hoeverre dat ook hier tot 
verbetering zou leiden moet worden nagegaan. 

 – Bouwaanvraag woning Meester Lokstraat 49c: diverse dorpsbewoners hebben, eveals PB, hier-
over een zienswijze ingediend. Wethouder Van Esch erkent dat hij (als vervanger van wethouder 
De Boer) erkent dat hij de actuele stand van zaken niet precies kent, maar schetst de procedurele 
gang van zaken. Een van de aanwezige raadsleden meldt dat de bestemming van het perceel nog 
niet door de gemeenteraad is gewijzigd. Er kan dus ook nog geen bouwvergunning worden afge-
geven. T.z.t. kan tegen het besluit over de bouwvergunning bezwaar worden gemaakt; eerder is 
dat niet mogelijk. Omwonenden verbazen zich over werkzaamheden aan een bredere toegang tot 
het perceel, maar dit is niet in strijd met de huidige agrarische bestemming. 

 – Mw Boonstra maakt gewag van onveilige situaties, waarin enige verbetering is ontstaan door het 
snipperpad langs de Meester Lokstraat en de (tijdelijke) leuning bij het fietspad langs de 1e Wijk. 

 
6. Wethouder Engbert van Esch: 
 De wethouder verlaat na de verkiezingen de politiek en grijpt de gelegenheid aan om afscheid te 

nemen, onder dankzegging voor de plezierige samenwerking door de jaren heen. Hij is blij dat de 
spannende tijden rond het voortbestaan van het Dorpshuis uiteindelijk hebben geresulteerd in het 
nieuwe elan waarmee de zaak thans draaiend wordt gehouden. 

 
7. Financieel verslag 2017 & verslag kascommissie 
 

  De penningmeester licht het financieel verslag over 2017 toe. Dhr Nebbeling maakt namens de kas-
commissie een compliment over de overzichtelijkheid van de administratie en stelt voor décharge te 
verlenen. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

8. Begroting 2018 & vaststelling contributie 
 

 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. M.b.t. de post betreffende onderhoud aan 
het Hooghout wordt opgemerkt dat PB hierin terughoudend zou moeten zijn.  

 Ten aanzien van het sportveld licht E.v.Beek de financiële kant van het vereenvoudigde plan toe. 
Onderzocht wordt of de totale kosten hiervan kunnen worden gedekt uit de toegekende subsidies 
van het Rabo-Coöperatiefonds en het Fonds Bercoop, alsmede de middelen die door de 3 initatief-
nemers (nl. de toenmalige Dorpsvereniging, Stichting Dorpshuis en PB) hiervoor waren uitgetrok-
ken c.q. toegezegd. Daarbij wordt gewezen op de extra subsidie van 4x €1500 uit het gemeentelijk 
Wijken- en Dorpenbudget over de jaren 2014–2018 (ondergebracht in het Fonds Bijzondere Activi-
teiten) en het Jeugdfonds Ravenswoud, dat wordt aangevuld met de opbrengsten van het oud 
papier. Het eerder geopperde idee om een obligatielening uit te schrijven blijft voorlopig op de plank 
liggen, want het is niet duidelijk of dit nodig is en of er draagvlak voor zal zijn. Het bestuur vraagt de 
vergadering om een mandaat tot het aanwenden van de 2 genoemde fondsen indien daarmee, samen 
met de andere genoemde middelen, de kosten van het vereenvoudigde plan kunnen worden gedekt. 

 Na enige discussie gaat de vergadering akkoord met 12 stemmen voor en 3 tegen. 
 

9. Bestuursverkiezing 
 Bestuurslid Arian Heys was al afgetreden na afronding van het werk van de commissie 500 jaar 
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Ooststellingwerf & 65 jaar Ravenswoud. Secretaris Eric van Beek was aftredend volgens rooster en 
herkiesbaar; er zijn geen tegenkandidaten ingediend zodat hij voor een derde termijn is verkozen.  
Hij tekent daarbij aan dat dit zijn laatste termijn zal zijn. 

 

10. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2018 
 Aftredend is dhr Emile Nebbeling. De commissie bestaat voor 2018 uit dhr Wim Kunst en dhr 

Frans Stam. Mw Aly Jansen meldt dat mw Hottie Cnossen bereid is om als reservelid op te treden. 
De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen. 

 

11. Rondvraag 
 Sieger de Vries: vraagt of de contributie hetzelfde blijft. Dit is inderdaad het geval: voor reeds 

minstens het 10e jaar op rij geven de cijfers geen aanleiding om deze te wijzigen, zodat het bijna een 
automatisme is geworden. 
Louw Moes: maakt een opmerking dat er in de wijken langs de Compagnonsweg en nabij de 
betonbrug niet gehekkeld is. Hierover wordt contact opgenomen met het Wetterskip. 

 Franke de Boer: wijst op de slechte c.q. gevaarlijke conditie van enkele van de grote beuken langs de 
Compagnonsweg. Dit wordt opgenomen met de gemeente. 

 Wim van Pelt: refereert aan het AED-probleem; dit ligt al bij het Dorpshuis (zie punt 5.2). 
 

12. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door de voorzitter gesloten om 22:02u. 
 

   


