Verslag 98e Jaarvergadering Doarpsbelang TOP en TWEL
Donderdag 19 april 2017.
it Harspit, P. Walmastrjitte 8A te Oppenhuizen
1. Opening: Voorzitter Tsjerk Bouwhuis opent de vergadering.
Aanwezig volgens presentielijst: 12 dorpsgenoten en van de gemeente Súdwest-Fryslân; dhr.
J Langbroek (PvdA), dhr. H. Breimer (FNP), mevr. A Koster (CDA), mevr. D. Douwes (VVD) en
dhr. D. de Boer (GBTL). Van het bestuur van Dorpsbelang; Tsjerk Bouwbuis (voorzitter),
Folkert Visser, Sikko Wolters, Wynold Feenstra, Trijntje Albada (penningmeester) en Aljosja
Akkerman (notulist). Afmeldingen: Erik Visser (dorpscontact-ambtenaar gemeente SúdwestFryslân)
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Onze dorpscontact-ambtenaar Erik Visser heeft laten weten dat hij verhinderd is omdat hij
deze keer de jaarvergadering van een dorpsbelang van een ander dorp bij wilt wonen.
3. Verslag jaarvergadering 2016: Goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016-2017: zie het jaarverslag
- Bestuur
- Oever en kade
- Zonneweide
- Verkeersveiligheid
- A7
- Alderein
- Woningbehoefte Top en Twel
- Rotonde Oppenhuizen, vandaag is er nog een transport over geweest.
- Gaswinning, vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan en ons beroep ongegrond
verklaard. Wel was er een klein winstpuntje; Doarpsbelang had in haar beroep aangegeven
dat de aanduiding ‘gebouwen’ vervangen zou moeten worden door het ruimere begrip
‘bouwwerken’ onder punt 15.2 heeft de Raad van State bepaald dat voortaan het begrip
‘gebouw’ ruim moet worden uitgelegd, zodat het nu duidelijk is dat daar nu ook bruggen,
silo’s e.d. onder vallen.
Doarpsbelang ontving van aanwezigen complimenten voor hun aanpak en de kwaliteit van
hun beroepschrift.
- Leden
- Voetbalkooi
- Kerstmarkt 2016
- Himmeldei
- Utsicht mei utsicht
5. Financiën:
- Contributie verhoging, verhoging naar € 7,50 aangenomen
- Jaarverslag penningmeester

- Verslag kascommissie (Gerrit Riphagen en Henk Soeten)
- Verkiezing nieuwe kascommissie, Henk Soeten stopt, geen gegadigde om hem op te volgen.
6. Dorpsbelang 100 jaar
- Ideeën? Aanwezigen hebben de volgende ideeën: bijeenkomst (reunie) voor dorpelingen
met hapje en drankje of boekje over historie van de dorpen met daarin oud bestuursleden.
Verzocht om ideeën door te geven.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Tsjerk bedankt namens Doarpsbelang Sikko Wolters voor zijn rol als bestuurslid.
Kandidaat: Tryntje Albada wordt aangenomen als nieuw bestuurslid (penningmeester) van
Doarpsbelang Top & Twel.
8. Rondvraag:
- Plattegronden van de dorpen zijn gedateerd. Reactie Doarpsbelang: De
Ondernemersvereniging gaat de borden verversen;
- De Bou, Het voetpad van de Jarichstrjitte ligt er slecht bij. Reactie Doarpsbelang: Dit graag
zelf via de website https://www.gemeentesudwestfryslan.nl/ “Iets melden” invullen;
- Eastwei voor fietsers onveilig, er is weinig ruimte voor fietsers en er wordt te hard gereden.
Reactie Doarpsbelang: Dit graag zelf via de website gemeente invullen;
- Afslag Forbiningswei wordt voor fietsers en voetgangers (naar bushalte) als gevaarlijk
ervaren, men wil graag een rotonde; Reactie Doarpsbelang: Dit is een jaarlijks terugkerend
verzoek. Doarpsbelang geeft dit elk jaarlijks bestuurlijk overleg met de wethouder door.
Volgens de gemeente is daar een rotonde onwenselijk en te duur.
- de binnenring van de rotonde Einsteinstraat / Stadsrondweg Oost (N354) staat te smal,
waardoor het verkeer op de N354 ongehinderd door kan rijden wat voor invoegend verkeer
en overstekende voetgangers/fietsers onveilig is. Reactie Doarpsbelang: Dit graag zelf via de
website gemeente invullen;Dit graag zelf via de website gemeente invullen;
- Bij de voetbalkooi komt de bal vaak in de sloot, dat is gevaarlijk voor kinderen.
- Hoe wordt het geld van het ondernemersfonds besteed? Gaat dat in overleg met
Doarpsbelang? Reactie Doarpsbelang: De samenwerking met de Ondernemersvereninging is
goed, er is vaak overleg;
- Is er een goede samenwerking goed tussen Doarpsbelang en de Gemeente SúdwestFryslân? Reactie Doarpsbelang: Contact met bestuurders en dorpscontactambtenaar is goed.
Ervaringen met het ambtelijk apparaat zijn niet goed.
- Kunnen de panden van de Kookstudio en de oude school een nieuwe bestemming krijgen?
Reactie Doarpsbelang: Daar gaan de eigenaren met de gemeente over.
- zijn er nog ontwikkelingen op de landtong tussen Noardein en de Broersleat? Reactie
Doarpsbelang: Bij ons geen ontwikkelingen bekend.
- Gaat er nog wat gebeuren met het vervallen pand aan het Noardein? Reactie
Doarpsbelang: Het pand heeft onze aandacht.
9. Sluiting

