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

Sluis, bestuurslid Marga Collé; 15 leden; namens de gemeenteraad mw A. Broersma & 
dhr E. Meijerhof. 

Afgemeld: dhr W. Kunst, mw J. Cleveringa, mw H. Stam, mw A. Jansen. 
 
1. Opening 
 Voorzitter Briefjes opent om 20:02u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
 

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen 
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 15-03-2018 en de Najaarsvergadering dd.  

22-11-2018 werden gepubliceerd in “De Wyken” en 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 gepubliceerd in “De Wyken” en ter inzage gelegd, wordt 

zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Actuele zaken  
 

5.1 Compagnonsweg 25 (het ‘veenwerkershuisje’) 
 De secretaris geeft aan dat er na de vorige ledenvergadering nader contact is geweest met Actium. 

Dit heeft ertoe geleid dat de woning te koop werd aangeboden met voorrang voor inwoners van 
Ravenswoud en oog voor de in het dorp levende wensen inzake behoud van de woning en (uitwen-
dig) herstel in de oorspronkelijke staat. De woning is inderdaad verkocht aan een Ravenswoudse 
starter met plannen voor volledige restauratie. Daarnaast is ook de aangeboden compensatie voor de 
toezegging uit 2002 aan het dorp verhoogd tot €10.000. Dit bedrag is intussen binnengekomen op 
de rekening van de Stichting Dorpshuis, waarmee de renovatie van de entree en toiletgroep groten-
deels is gedekt. Het bestuur ziet dit als een mooi resultaat ten bate van de hele dorpsgemeenschap. 

5.2 Aanpak Sportveld 
 Voor het vereenvoudigde plan zoals gepresenteerd tijdens de najaarsvergadering werd een subsidie 

van €9.500 aangevraagd bij Het Fonds van de gemeente. Op 18 december werd bekend dat deze 
subsidie is toegekend, zodat we nu van start kunnen. Er is overlegd met de aannemers die een groot 
deel van de werkzaamheden zullen uitvoeren. Mede afhankelijk van het weer – het moet niet ál te 
drassig zijn – zal het grondwerk naar verwachting medio mei/juni worden uitgevoerd. Daarnaast is 
er nog heel wat werk te verrichten waarvoor we een beroep moeten doen op vrijwilligers, zoals het 
verplaatsen van de kanorekken naar de waterkant (waarvoor ook een stukje boswal verwijderd moet 
worden), aanleg van de broeihoop, gras zaaien op het opgehoogde gedeelte, gefaseerd inzaaien van 
het resterende terrein met insectenvriendelijke begroeiing, 1 of 2 bankjes plaatsen, etc. Er wordt 
toegewerkt naar een min of meer feestelijke opening van het activiteitenveld tegen eind augustus. 

5.3 Hooghout 
 De voorzitter meldt dat de langslepende discussie over de vraag van wie de brug nu eigenlijk is – of 

anders geformuleerd: wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan – intussen is opgelost. 
 De afsluiting om veiligheidsredenen heeft deze kwestie in een stroomversnelling gebracht, want naar 

aanleiding hiervan werd een 3-partijenoverleg belegd tussen Gemeente, Natuurmonumenten en PB. 
Daar werd afgesproken dat Gemeente en Natuurmonumenten voortaan gezamenlijk verantwoorde-
lijk zullen zijn voor de veiligheid en groot onderhoud. PB zorgt voor een jaarlijkse schoonmaakbeurt 
en eventueel ander klein onderhoud dat door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. 
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5.4 Overige zaken 
 Er zijn geen extra agendapunten aangedragen. 
 

6. Overleg met de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur 
 – Mw Broersma informeerde naar de de grondwateroverlast. Bestuurslid Marga Collé, tevens lid 

van de werkgroep ‘Natte Voeten’, gaf uitleg over de stand van zaken m.b.t. het onderzoek door 
Ingenieursbureau Sweco. Er is al uitvoerig overleg geweest met een grondwaterdeskundige. Een 
diepgaand onderzoek staat in de steigers, maar wordt pas later dit jaar uitgevoerd omdat de 
grondwaterstand nu nog aan het herstellen is van de extreme droogte in 2018. 

 – Monumentale ophaalbrug: dit is nog steeds een punt van zorg in het dorp. De maximale asdruk 
van 4,1 ton wordt, zeker in de oogsttijd, regelmatig zeer fors overschreden: een volle 2-assige 
aanhanger met bv. mais weegt naar schatting al snel zo’n 16 ton. De gemeentelijke ‘beheerder 
kunstwerken’ heeft inmiddels echter laten weten dat volgens recent onderzoek de brug toch 
sterker is dan de restrictie doet vermoeden, zodat er geen argumenten zijn voor het instellen van 
een fysieke breedtebeperking tot bv. 2,30 meter om aldus (te) zwaar verkeer effectief te weren. 
Per saldo is er nog geen definitieve duidelijkheid over hoeveel de brug nu echt aankan. Wel zal 
PB nogmaals aandringen op effectieve snelheidsremmende maatregelen nabij de brug om zo-
doende de kans op schade toch te verkleinen. Ook zal er melding worden gemaakt van een eerder 
losliggende en intussen verdwenen stalen beschermstrip van de betonnen rand naast het brugdek. 

 – Aandacht werd gevraagd voor parkeerproblemen aan de Veenwijksweg bij drukbezochte evene-
menten in het dorpshuis. Uitbreiding van de bestaande korte parkeerstrook zou enige verlichting 
kunnen brengen. Destijds bij de aanleg van deze weg werd daar bewust van afgezien omdat alle 
huizen over een oprit beschikken, maar de autodichtheid is sindsdien flink toegenomen. 

 – Er wordt geïnformeerd naar de status van het woningbouwplan op het perceel Meester Lokstraat 
49c en eventuele vervolgacties van PB dienaangaande. De secretaris geeft aan dat de gemeente 
een uitvoerige reactie heeft gestuurd n.a.v. de door PB en anderen ingediende zienswijzen. Uit 
deze beantwoording blijkt dat eventuele bedrijfsactiviteiten in de toekomst niet mogelijk zijn 
tenzij daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning wordt aangevraagd én verleend. Daartoe is een 
nieuwe procedure vereist met alle daaraan verbonden beroeps- en bezwaarmogelijkheden. Mede 
gezien de reactie op de andere door PB in onze zienswijze genoemde punten heeft het bestuur 
besloten om geen formeel bezwaar in te dienen tegen de voorliggende vergunning. Of het al dan 
niet gewenst is om de gemeente hier alsnog over aan te schrijven zal nader worden bezien. 

 
7. Financieel verslag 2018 & verslag kascommissie 
  De penningmeester licht het financieel verslag over 2018 toe. Dhr Stam meldt namens de kascom-

missie dat de administratie er goed uitziet en in orde is bevonden en stelt voor décharge te verlenen. 
Dit voorstel wordt met algemene stemmen opgevolgd. 

 

8. Begroting 2019 & vaststelling contributie 
 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Er zijn geen vragen of opmerkingen en de 

vergadering stemt in met het voorstel om de contributie voor 2019 ongewijzigd vast te stellen op €8. 
 

9. Bestuursverkiezing 
 Bestuurslid Marga Collé is aftredend volgens rooster en herkiesbaar, terwijl Jan-Marcel van Dijken 

tussentijds aftrad vanwege zijn verhuizing naar Hooghalen. Ter vervulling van de vacature heeft het 
bestuur mw Renée Hulzinga bereid gevonden om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen tegenkandi-
daten aangemeld, zodat beiden met algemene instemming zijn verkozen. 

 

10. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2019 
 Aftredend is dhr Wim Kunst. De commissie bestaat voor 2019 uit dhr Frans Stam en mw Hottie 

Cnossen. Mw Nina Boonstra is bereid om als reservelid aan te treden. De vergadering stemt in met 
deze wijzigingen. 



 Plaatselijk Belang Ravenswoud 
 
 Notulen Algemene Ledenvergadering 
 dd. 21-03-2019 pag. 3 / 3 
  
 

 

11. Mededelingen van het Dorpshuis 
 Dorpshuis-penningmeester Rolf Bremerman belicht een aantal onderwerpen: 
 – De grootscheepse opknapbeurt van de toiletgroep en entreehal van de grote zaal wordt volledig 

uitgevoerd door een (helaas tamelijk kleine) groep vrijwilligers; Sieger de Vries, Lutie de Jong en 
Janco Posthumus verzorgen het overgrote deel van dit karwei. 
Tijdens de pauze van de vergadering kon men de vorderingen bekijken, zowel in werkelijkheid 
als door middel van een fotopresentatie die het hele proces in beeld brengt. De handvaardige 
heren oogsten veel bewondering voor het nu al bereikte resultaat. 
Deze opknapbeurt maakt het Dorpshuis ook tot een prima locatie voor familiefeesten e.d. 

 – Er zijn nog meer verbeterplannen. Zo is het de bedoeling om ook beide bars en het terras 
onderhanden te nemen. Daarnaast zijn er de nodige onderhoudsklussen te doen, zodat er voor-
lopig nog wel werk aan de winkel is. Extra handen zijn dan ook altijd welkom! 

 – Het lopende seizoen wordt gekenmerkt door diverse succesvolle nieuwe activiteiten, zoals het 
oliebollen bakken, bingo, een bierraderij en het concert van het Kleinkoor Vlieland. Deze 
activiteiten draaien wel op een vrij kleine groep mensen. Nieuwe ideeën zijn welkom, evenals de 
bijbehorende handen om deze uit te voeren. 

 – Verhuur van een deel van het gebouw aan De Woudvlinder heeft veel extra leven in de brouwe-
rij gebracht. Er is sprake van vruchtbare samenwerking: er wordt veel georganiseerd dat goed 
past bij het Dorpshuis, maar dat we in eigen beheer niet zomaar voor elkaar zouden krijgen. 

 – Het huidige bestuur is alweer 3 jaar in functie en heeft er nog steeds zin in. Dat vastgesteld 
zijnde, moet er voor de wat langere termijn toch wel worden nagedacht over en gezocht naar 
mogelijke opvolgers om deze voor ons dorp onmisbare voorziening overeind te houden. Een 
aandachtspunt voor alle inwoners! 

 – De financiële situatie is gezond te noemen: in 2018 werd met een positief resultaat afgesloten en 
dat is ook de verwachting voor 2019. 

 

12. Rondvraag 
 Mw Boonstra informeert naar de vorderingen voor wat betreft de aanleg van glasvezel in het grijze 

gebied, oftewel binnen de bebouwde kom van Ravenswoud. Volgens de laatst bekende informatie is 
dit zeker haalbaar gebleken; een en ander wordt voorgelegd aan gemeente en provincie. Over de 
termijn waarop dit eventueel zou worden uitgevoerd valt nog weinig zinnigs te zeggen. 

 Mw Van Dijk spreekt haar waardering uit voor de wandelroute ‘Bonghaar’ door het Fochtelooer-
veen, die door Natuurmonumenten is opgeknapt. 

 

13. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:35u. 
 

   


