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Notulen ledenvergadering dd. 09-06-2022

Verslag Algemene Ledenvergadering – 9 juni 2022
Aanwezig:
Afgemeld:

voorzitter Roland Briefjes, penningmeester Marga Collé, secretaris Hans Meijer en
28 andere leden; F. Hylkema (wethouder), O. Smit, S. Van Belle (GL),
Janne Boonstra (CU), R. v.d. Tempel (D66).
Coos Salomé, Wim Kunst en Frans Stam.

1. Opening

Voorzitter Briefjes opent om 20:00u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er
zijn geen toevoegingen op de agenda.

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen

De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30-06-2021 werden gepubliceerd in “De
Wyken” en via de website en zijn ter inzage gelegd. Ze worden goedgekeurd zonder vragen of
opmerkingen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken:
– brief zendmast Ruben Roemeling, Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en stedenbouw,
wordt behandeld bij agendapunt 5.3
– Mail Hielke Merkus: opknappen bankje bij de woning van Johan Meijer, zie agendapunt 5.5
– Email Jan van Veen: houtkunstenaar afgezaagde beuk Meester Lokstraat, zie agendapt 5.5
– Picknicktafel, zie agendapunt 5.5

4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd op de website Ravenswoud alsmede ter
inzage gelegd, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Actuele zaken
5.1 Verkeerssituatie Bokslootweg en Meester Lokstraat

De verkeerssituatie aan de Bokslootweg en de Meester Lokstraat is in oktober 2021 ook
besproken in het RAAF-overleg
Er is een brief van een bewoner ontvangen. De situatie is sinds de renovatie verslechterd. Er
wordt met hoge snelheid gereden. Dit geldt ook voor de Meester Lokstraat. Behalve het
snelheidsprobleem zijn er meer klachten:
– Oprit naar de weg is op veel plaatsen niet goed;
– Veel loslatende steentjes;
– De betonranden langs de weg zijn te hoog en op een aantal plaatsen gevaarlijk;
– De zwarte randen langs de weg zijn gevaarlijk voor scooters;
– Automobilisten worden als het ware naar de zwarte randen toegetrokken, er is geen optisch
effect dat tot lagere snelheden leidt zoals op andere plaatsen in de gemeente met rode
denkbeeldige fietspaden. Met dit doel is eerder een optische scheiding afgesproken tussen de
bewonerscommissie en de gemeente.
Eerder is door de gemeente toegezegd dat een jaar na de afronding van de renovatie een
evaluatie plaatsvindt. Wethouder Fimke Hylkema deelt mede dat de evaluatie na de zomer
wordt uitgevoerd en dat zij zich als portefeuillehouder bewust is van de situatie.
Er wordt opgemerkt dat de bewoners van Ravenswoud medeverantwoordelijk zijn voor de
situatie en zich aan de maximumsnelheid moeten houden. Enkele leden, o.a. Hillegonda
Veenstra en Hans Meijer, zijn bereid zitting te nemen in een bewonerscommissie als gesprekspartner voor de gemeente. (Opmerking: Zie ook pag. 11 – Redactie)
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5.2 Overleg met natuurmonumenten

Het overleg vindt 2x per jaar plaats. Aan het overleg nemen 2 boswachters en 2
vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang deel. Onderwerpen:
– Japanse duizendknoop. De voorzitter heeft een exemplaar meegenomen en vertelt over de
eigenschappen en de schade die de plant kan aanrichten. De bestrijding van de plant zal
worden besproken met de boswachters. De vertegenwoordiger van Groen Links verduidelijkt
dat alleen een melding bij de gemeente kan worden gedaan als de plant in openbaar groen
wordt aangetroffen. Wanneer de plant in de eigen tuin voorkomt, moet de bewoner het
probleem zelf oplossen. Eerder is de Japanse duizendknoop aan de Bokslootweg gesignaleerd.
Volgens de gemeente komt de plant daar niet voor.
– Weg door het Fochtelooërveen. Het besluit om deze al of niet af te sluiten is nog niet
definitief. De wethouder merkt op dat eenieder een zienswijze kan indienen. De zienswijzen
worden aan een commissie toegezonden, die deze bekijkt. Daarna vindt besluitvorming plaats.
– Vlonderpad Compagnonsweg gaat niet meer open. Alie is van mening dat er sprake is van
eenzijdige besluitvorming en zal haar argumenten op schrift stellen. De landtong slaat weg. De
voorzitter neemt dit mee naar Natuurmonumenten.
De voorzitter merkt op dat vorig jaar weinig bewoners gebruik hebben gemaakt van de
uitnodiging om deel te nemen aan een avond met Natuurmonumenten. Binnenkort ontvangen
de bewoners opnieuw een uitnodiging.
De voorzitter merkt voorts op dat er vaak afsluitingen plaatsvinden om te voorkomen dat
iemand die zich op een bepaald pad bevindt, schade lijdt. Natuurmonumenten moet dan eerst
omgevallen bomen etc. opruimen. Marga Collé merkt op dat de bewoners er niet waren bij
“Koffie met de boswachter”. Volgens Rolf Bremerman hebben we daar Plaatselijk Belang
voor. Mogelijk was het de vorige keer een ongelukkig tijdstip in oktober van 18:00 tot 20:00u.
Er wordt voorgesteld hiervoor een flyer rond te brengen. Franke verklaart zich hiertoe bereid.
Klazien van Dijk merkt op dat Natuurmonumenten de wandeling met de boswachter die de
omgeving goed kent, op het laatste moment heeft afgezegd. Plaatselijk Belang gaat dat volgens
haar niet oplossen. De vraag is hoe er wel een oplossing kan komen. Marga stelt voor weer
een avond te organiseren en roept de inwoners op om dan wel te komen.

5.3 Zendmast Compagnonsweg

Er is op 7 april 2022 een voorlichtingsavond geweest. Hierbij waren aanwezig een vertegenwoordiger van KPN, een beleidsmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening en een adviseur van
het antennebureau aanwezig. Er moet een mast komen omdat KPN met de rijksoverheid een
dekking van 98% heeft afgesproken. Vier van de vijf locaties zijn afgevallen. Jaap Mekel heeft
voorgesteld de mast tussen de Douglassparren bij zijn terrein te plaatsen. Er moet dan wel met
direct omwonenden worden overlegd.
Enkele aanwezigen vermoeden dat reeds tot plaatsing op een bepaalde plek was besloten.
Mogelijk houdt dit verband met dekking voor Appelscha-Boven.
Wethouder Marcel Bos reageert als volgt: Er waren niet alleen tegenstanders aanwezig, zoals
werd gesteld. Er is door KPN nog geen definitieve aanvraag ingediend. Er worden nog 2 alternatieven bekeken. Men gaat dan terug naar de omwonenden. Er wordt geen besluit doorgedrukt.
Ook het vraagstuk van de 5G-straling is besproken. Er komt nog een artikel in de volgende
dorpskrant en de Nieuwe Ooststellingwerver. Het is dus nog geen gelopen race.

5.4 Dorpsvlag

Eric van Beek geeft een presentatie over de prijsvraag voor het ontwerpen van een dorpsvlag.
Winnares is Stephanie Neeter. Eric reikt de prijs aan haar uit. Inwoners wordt gevraagd kenbaar
te maken of zij een vlag willen kopen. De hoeveelheid is medebepalend voor de prijs. In de
pauze is er een taart met een afbeelding van de dorpsvlag.

5.5 Dorpsbeheer, vragen en opmerkingen

– Hielke Merkus heeft een email gestuurd over het opknappen van het bankje bij de dam.
Hielke is bereid om mee te helpen schilderen. Nina Boonstra en Franke de Boer melden zich
ook als vrijwilligers. Behalve het bankje schilderen moeten ook de struiken worden gesnoeid
en er zijn werkzaamheden die met een bosmaaier moeten worden uitgevoerd.
– Hielke Merkus maakt melding van een doodlopende wijk. Er waait groenafval naar het einde,
dit leidt tot vissterfte. Hij doet een suggestie voor een opdracht aan Veenstra. Wethouder
Marcel Bos neemt dit mee naar het gemeentehuis.
– Freddy Dillingh vraagt of er voor de omgezaagde bomen nieuwe bomen in de plaats komen.
Plaatselijk Belang zal dit aankaarten bij de gemeente.
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– Containers worden slordig geleegd, er ligt na het legen veel afval naast. Er is een mail over aan
Omrin gestuurd. Men “kon er niets mee”. Wethouder Fimke Hylkema pakt dit op als
actiepunt.
– Er staat geen afvalbak bij de plaats van de kanoverhuur. De voorzitter bespreekt dit met De
Jongens van Outdoor.
– De voorzitter bespreekt met Outdoor ook het toiletgebouw bij de kanoverhuur.
– Er is een email ontvangen van Jan van Veen met de suggestie om een houtkunstenaar de
afgezaagde beuk aan de Meester Lokstraat te laten bewerken zodat er een raaf wordt gevormd.
De leden reageren positief op het idee. De indiener zal worden gevraagd om offertes of
prijsopgaven op te vragen.
– Er is een brief ontvangen over de Historische Route met een voorstel een picknicktafel in het
dorp te plaatsen. De voorkeur gaat uit naar een plek nabij de jeu de boulesbaan. De voorzitter
vraagt ook bij Natuurmonumenten na of er een bankje kan worden geleverd.
5.6 WhatsAppgroep Buurtpreventie: stand van zaken

De laatste tijd worden meldingen gedaan over weggelopen huisdieren en zelfs postduiven, terwijl
de groep voor inbraak en criminaliteit is bedoeld. Het risico is dat mensen uiteindelijk niet meer
op meldingen reageren. Er wordt een tweede whatsappgroep opgericht voor andere zaken dan
inbraak, criminaliteit en gevaar. Voor de WhatsAppgroep Buurtpreventie wordt een tweede
beheerder gevraagd.

5.7 WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Er zijn voorbeelden en er is materiaal verzameld. In het RAAF-overleg is ondersteuning
gevraagd in verband met tijdsbeslag. Binnenkort is er ook een overleg met een bestuurscoach van
Scala. Deze kan mogelijk ook een bijdrage leveren.

5.8 Wensenfonds gemeente

Wensen kunnen tot 22 juli 2022 worden ingediend door een rechtspersoon, dus via Plaatselijk
Belang.

5.9 Wat verder wordt aangedragen

Klazien van Dijk wil een extra pad om eerder het bos in te kunnen. De voorzitter verwijst naar
Ooststellingwerf.nl , waar men kan zien of een wens in aanmerking komt voor het Wensenfonds.
Daarna kan men een wens indienen bij Plaatselijk Belang. Het pad zou lopen van Kiek op de
Wijk tot de houten brug.

6. Vragen aan en inbreng van vertegenwoordigers gemeentebestuur

Een inwoner had een klacht ingediend bij de gemeente en werd verwezen naar Plaatselijk Belang.
Een aparte bak “Bello” die kan worden afgesloten is wenselijk. Wethouder Fimke Hylkema wijst
erop dat dit kan worden gemeld bij verbeterdebuurt.nl . Meldingen kunnen worden gevolgd.
Iedereen kan daar een melding doen. Wethouder Marcel Bos deelt mede dat het streven is om
binnen 24 uur een reactie te geven. (Opmerking: Zie hierover echter ook pag. 21 – Redactie)

7. Financieel verslag 2020 & verslag kascommissie
–
–
–
–

De penningmeester licht het financieel verslag over 2021 toe.
De contributie van 2020 is door sommigen in 2021 betaald.
Er is eenmalig extra subsidie toegekend, daarom is er meer dorpenbudget.
Voor wat betreft de lasten: er is meer uitgegeven aan onderhoud voor bezittingen en de
kosten voor de AED hebben betrekking op een periode van twee jaar.
– De kascommissie: Wim Kunst en Nina Boonstra zijn bij Marga geweest en geven haar een
compliment voor de goede uitleg. Ook voor het uitzoeken van een verschil. De kascommissie
is tevreden en stelt de leden voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
financieel beleid. Het bestuur wordt décharge verleend.

8. Begroting 2022 & vaststelling contributie

– De penningmeester licht de ontwerpbegroting-2022 toe.
– Eric van Beek geeft uitleg over de hogere kosten voor de website in de begroting.
– Rolf Bremerman vraagt waarom er een tekort is en er niet een kleinere post voor het
dorpenbudget wordt opgenomen. De penningmeester antwoordt dat zij liever de subsidie
ongemoeid laat.
– De contributie voor 2022 blijft ongewijzigd en bedraagt 8 euro.
– Na een stemming wordt de begroting aangenomen door de leden.
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9. Verkiezing kascommissie voor het boekjaar 2022

Wim Kunst blijft aan, Nina Boonstra treedt af. Gerdien van Huis treedt toe tot de kascommissie.
Hottie Cnossen wordt reservelid.

10. Bestuursverkiezing

– Roland Briefjes treedt af als voorzitter en wordt algemeen lid van het bestuur.
– Mathilde Holkamp wordt tot nieuwe voorzitter gekozen. Er wordt een vervanger gezocht
voor Kees Buitelaar. Gelet op de opkomst bij deze algemene ledenvergadering denkt de
aftredend voorzitter dat Plaatselijk Belang nog steeds bestaansrecht heeft. Maar als er slechts
vier bestuursleden zijn, kan dit tot problemen leiden bij stemmingen.

11. Nieuws van het Dorpshuis

Voorzitter Merlin Neeter licht de bestuurssamenstelling toe. De financiële situatie is goed te
noemen. De post-coronaplannen bestaan onder meer uit een facelift van de biljartzaal en een
renovatie van de keuken. Hiervoor is een subsidie van het Samenwerkingsorgaan Dorpshuizen
beschikbaar. Er moest afscheid worden genomen van de tuinman. Hiervoor wordt een vervanger
gezocht. De instelling aan de Lycklamavaart kan geen mensen leveren omdat er als gevolg van
personeelsgebrek geen capaciteit is voor begeleiding.
Marga Collé doet de suggestie om bij Henk van Dijk te vragen welke vrijwilligers beschikbaar
waren toen hij nog deel uitmaakte van het bestuur van het dorpshuis, Alie merkt op dat er
mensen bereid zijn om het tuinonderhoud te verzorgen maar dat zij niet voor vergaderingen van
het dorpshuis worden uitgenodigd.

12. Rondvraag

– Nina Boonstra: er waren mensen van de gemeente die zij niet kende. De suggestie wordt
gedaan om bij de volgende vergadering de vertegenwoordigers van de gemeente vragen zich
voor te stellen.
– Alie Jansen: stelt voor de aftredend voorzitter een bloemetje te geven.
– Klazien van Dijk: wil meer jongeren bij Plaatselijk Belang betrekken. Om dat te bereiken moet
het doel duidelijk worden gemaakt. Zij stelt voor een artikel in de Wyken te plaatsen.
– Alfred Beuker: meldt dat het sportveld nog steeds nat is en vraagt of er wat aan kan worden
gedaan. Marga Collé legt uit dat de sloot achter de woningen moet worden schoongemaakt.
Om dit te verbeteren zal zij contact opnemen met Roald Dijkstra.
– Er zijn weinig bloemen te zien op de bloemenweide, alleen onkruid. Toch is er voor €3000
zaad gestrooid. Roland Briefjes zal hiervoor contact met Jaap Mekel opnemen.
– Freddy Dillingh: vraagt of er mensen zijn die aan jeu de boules willen meedoen. Er is destijds
door Henk van Dijk een lijst met geïnteresseerden opgesteld nadat aanmeldingsformulieren zijn
ontvangen.
– Eric van Beek: vraagt of Plaatselijk Belang vlaggenmasten kan subsidiëren.

13. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:40u.
❖

Oproep aan bewoners Bokslootsweg & Meester Lokstraat
Zoals in bovenstaand verslag onder punt 5.1 is beschreven gaat de gemeente de verkeerssituatie op de
Bokslootsweg en de Meester Lokstraat evalueren. Deze evaluatie start in oktober 2022 en wordt
uitgevoerd naar aanleiding van de renovatie die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden.
Gekeken zal worden naar o.m. snelheidsbeperkende maatregelen, onveilige betonranden, loslatend
grind, etc.. In de ledenvergadering is het voorstel gedaan om als gesprekspartner voor de gemeente
een bewonerscommissie in het leven te roepen. Enkele leden gaven aan in principe bereid te zijn om
zitting te nemen in zo’n commissie. Hoogstwaarschijnlijk is de evaluatie door de gemeente de enige
en laatste kans om de situatie te verbeteren. Daarom worden leden die willen deelnemen aan het
gesprek met de gemeente dringend opgeroepen zich op te geven voor de bewonerscommissie.
Opgeven kan bij de secretaris van Plaatselijk Belang met een e-mailbericht aan hans_jil@yahoo.fr .
❖ ❖ ❖

