Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen - Twellingea

Jierferslach 2013 (april 2013-april 2014)
Bestjoerssaken
2013 hawwe wy mei 6 minsken it bestjoer fan Doarpsbelang foarme
Dirk Kuperus,
Aljosja Akkerman,
Marcel Hooghiemstra,
Sipke Epema,
Henk Yntema
Fakatuere

Dirk

Aljosja

foarsitter,
skriuwer,
ponghâlder,
algemien lid,
algemien lid,

Marcel

Douwestritte 18,
Douwestrjitte 13,
Bregefinne 8a,
P.Walmastrjitte 14,
Broerstrjitte 27,

Sipke

tel 559659
tel 750261
tel 559025
tel 559275
tel 559861

Henk

Wolwêzen
Himmeldei 2013
Himmeldei wordt georganiseerd door de Fûgelwacht. Doarpsbelang zorgt voor de contacten
met de gemeente en de vergoedingen voor het eten en drinken na afloop.
Een team van maar liefst 65 vrijwilligers was op zaterdag
morgen 16 maart al vroeg op pad voor de jaarlijkse
Himmeldei. Een koude klus deze keer, want her en der lag
nog ijs in de sloten. Onder de vrijwilligers waren ongeveer 50
schoolkinderen en enkele bewoners van de zorgboerderij
Eastwei actief. Met vier boten,
waaronder de Philamare van de
Zorgboerderij, de pream van Jan Overwijk, de Swalker van Cor van
der Meer en de boot van Ane de Jong (Wetterskip), werd het afval
uit het water en de rietkragen in en rond onze dorpen gehaald en
opgeruimd. Na afloop was er voor iedereen de traditionele
versnapering in het café. Volgens de organisatoren was er minder
afval dan andere jaren. Een goed teken, maar dat maakt deze
jaarlijkse schoonmaak niet minder belangrijk. (van topentwelonline.nl)
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4 maaie deadebetinking
Deadebetinking wurdt organisearre troch de HermesTsjerke (Stifting Alde Fryske Tsjerken), Oranje feriening Top
& Twel en Doarpsbelang.
In moaie en ynbannige deadebetinking juster op'e Skou en
by de tsjerke fan Twellegea wêr't, sa't it liket, elk jier mear
minsken oan meidogge. Muzyk fan Euphonia, in foardracht
troch twa skoalbern, krânsen en blomstikken fan
doarpsbelang, oranje feriening, de famylje fan Catrinus Faber, de tsjerkeried en de
gemeente Súdwest-Fryslân. Wite roazen fan de bern fan groep acht. Nei de betinkingsrede
fan de hear Greven, gemeenteriedslid, waard de seremoanje ôfsletten mei it sjongen fan it
Frysk folksliet. (Fan topentwelonline.nl)

Alderein middei
Wordt georganiseerd door de Commissie Wolwêzen van Doarpsbelang.
Dit jaar was het Harspit weer de beurt. Op 26 oktober werd er door de commissie weer een
gezellige middag georganiseerd en natuurlijk werd er veel gelachen. Kortom weer een
geslaagde middag, met dank aan Gerrie, Geartsje, Alberta en Joop.
Dit jaar zal er dus weer een bootreisje plaatsvinden. Het bestuur en de Commissie zullen
binnenkort met elkaar om tafel om te kijken hoe we de kosten in de hand houden. De prijzen
zijn erg gestegen en de bijdrage van het dorp is substantieel. We gaan ervanuit dat we hier
samen uit komen.

Jeugd / Fuotbalkoai
Begjin 2011 hat der oerlis west mei it jongfolk fan 8 oant 12 jier fan Top en Twel oer wat se
graach hawwe wolle. Utkomst wie dat der ferlet is fan in fuotbalkoai. Yn 2012 binne de
subsydzje oanfragen ynstjoerd en takend. It jild is der dus. Doe kaam de gemeente der
ynienen efter dat it bestimmingsplan de bou fan in fuotbalkoai yn Twellegea oan de Lytse
Súdein net talit. Ut ûnderfining witte wy dat de gemeente in bestimmingsplan wol oanpasse
kin, mar dat dit wol wat tiid nimt. It wachtsjen is no op de ambtners die de wiziging
trochfiere moatte en dat de nije
gemeenterie der dan in klap op
jout.
Noch eefkes geduld dus.
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Sportdorp:
Vorige maand is er een bijeenkomst geweest met de diverse sportverenigingen uit Top &
Twel, samen met de sport-buurtcoach.
De verenigingen gaan kijken waar beter samengewerkt kan worden en waar nieuwe kansen
liggen om het sporten in Top & Twel te behouden en om meer mensen aan het sporten te
krijgen.
Dit overleg is net begonnen en zal in het komende jaar verder uitgewerkt worden.

Romte
Brêge oer it Ges
Yn 2013 hat de brêge krekt as oare jierren draaid. Dit jier
wienen der wer minsken warber yn it doarp dy’t
‘steuringstsjinst’ hienen. Se binne ynstruearre om by steuring
de brêge sa gau mooglik wer ticht te setten sadat ferkear
(helptsjinsten) wer troch gean kinne. Dit seizoen wiene it tal
steurings tige grut. Diels komt dit troch de ferâldere
bestjoering en diels omdat minsken har net oan de regels halde.
Mei de gemeente en mei de koöperatieve feriening “de Grachten” hat der oerlis west. Dêr
binne in tal van aksjepunten útkommen die yn de takomst de steuringsgefoeligens beheine
moat en dat de wize wêrop no wurke wurdt ta minder oerlêst liede sil.
1) It kolleezje fan B&W is frege om de bestjoering te fernijen. Hjir hat it kolleezje postyf
op reagearre. Der is no oerlis mei de provinsje oer betsjinning mei kamera’s en der
komt in foarstel oan de gemeenteried om jild frij te meitsjen foar modernisearring.
2) By steuring sil de brêge fuortdaliks mei de hân tichtdraaid wurde sadat de wachttiid
koarter wurdt.
3) Der binne no 2 steuringsmonteurs fan de gemeente beskikber dy’t “sneller ter
plaatse” wêze kinne om de steuring te ferhelpen.
Nei de ferkiezings en ynstalaasje fan de nije gemeenteried sil dit fierder útwurke wurde.

Oproep!!
Wie zou enkele weekeinden oproepbaar willen zijn om bij storing de brug naar beneden te
draaien? Hier staat een vergoeding tegenover.
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Ontwerp bestemmingsplan Woonschepen aan de Easterbrêgesleat:
Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp van het bestemmingsplan Woonschepen
aan de Easterbrêgesleat in Uitwellingerga voorbereid.
In 2010 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Wymbritseradiel het besluit
genomen om woonschepen toe te staan aan de Easterbrêgesleat. In de huidige gemeente
Súdwest-Fryslan heeft de gemeenteraad in verband met de harmonisatie ditzelfde besluit
bevestigd.
Nu is het bestemmingsplan opgesteld ten behoeve van de herinrichting van drie ligplaatsen
voor woonschepen in de Easterbrêgesleat in Uitwellingerga. In het plan voor herinrichting is
onder andere het vervangen van de bestaande woonschepen, het versterken van de
bestaande kade en de aanleg van een pad voorzien. De woonschepen worden uitsluitend
recreatief gebruikt.
Het ontwerp van dit bestemmingsplan lag van 14 februari 2014 tot en met 27 maart 2014
voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten.
Op 27 februari 2014 is het ontwerpbestemmingsplan Woonschepen aan de Easterbrêgesleat
in Uitwellingerga toegelicht door de gemeente. Tijdens deze avond bestond de mogelijkheid
om vragen te stellen en eventueel een zienswijze in te dienen. Hierbij waren diverse
bewoners van plan de Grachten aanwezig, alsook de coöperatieve vereniging “de Grachten”
en Doarpsbelang Top & Twel.
Er zijn ongeveer dertig inspraakreacties op dit voorontwerp ingediend. De coöperatieve
vereniging “de Grachten” heeft zich ingegraven in dit onderwerp en neemt het voortouw.
Doarpsbelang heeft aangegeven de vereniging te helpen waar nodig.

Oever- en kadeproject Oppenhuizen en Uitwellingerga.

Afgelopen jaar zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd door het Wetterskip Fryslân
over het aanpassen van de oevers en kades in onze dorpen.
Uit de hoogwater situatie van 2012 en uit metingen is gebleken dat op een aantal plaatsen in
Top & Twel de oevers en kaden niet hoog genoeg zijn. Ook heeft de provincie nieuwe
regelgeving opgesteld voor wat betreft de hoogten van oevers en kaden / waterkeringen.
Wetterkip Fryslan is er verantwoordelijk voor dat wij droge voeten houden.
Door middel van informatie- en voorlichtingsavonden en persoonlijke gesprekken gaat het
Wetterskip uitzoeken wat de meest gunstige manier is om Top & Twel te beschermen tegen
hoog water. Hierbij heeft iedereen inspraak en kunnen ideeën en bezwaren naar voren
gebracht worden. Info hierover is te vinden op de pagina van doarpsbelang op
www.topentwelonline.nl
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Zo het nu lijkt is de beste oplossing, het plaatsen van afsluitbare waterkeringen in
Oppenhuizen en Uitwellingerga. Waar deze komen en hoe deze er uit zien is in onderzoek en
vooralsnog niet bekend.
Doarpsbelang heeft aan het Wetterskip aangegeven veel belang te hechten aan het
historische karakter van de Aldfeart (it Ges). Wetterskip heeft aangegeven dat ze hier zeker
rekening mee zullen houden. De resultaten van de bijeenkomsten zullen in de eerst
volgende voorlichtingsavond verder voorgelegd worden. Kosten voor het project en
mogelijkheden spelen hierbij natuurlijk ook een grote rol.
Het bepalen van een standpunt is voor Doarpsbelang moeilijk omdat verschillende belangen
door elkaar heen lopen. Wat een voordeel is voor de één kan een nadeel zijn voor de ander.
Wij laten dan ook het onderzoekstraject over aan het Wetterskip omdat zij daarin de meeste
kennis en ervaring hebben.
De eerst volgende bijeenkomst zal weer aangekondigd worden op www.topentwelonline.nl

Finânsjes

Finansjeel Jierferslach 2013
Ynkomsten

Ytjeften

Opbringst Skou
Kontribúsjes
Subsydzje
Lisjild Gemeentlike lisplakken
Kontr./ heffing / stipe
Alderein middei
Rinte sparrekken.

€ 436,00
€ 2.215,00
€ 14.130,00
€ 3.111,75
€ 1.000,00
€ 442,55
€ 422,32

Utjeften skou
Paadwizers
Ofdracht lisjild
Kontr. / heffing / stipe
Alderein middei
Harspit fergadering
Presintsjes
Fersekering
Administraasjekosten

€ 1.123,72
€ 90,75
€ 2.543,36
€ 974,45
€ 1.218,40
€ 184,40
€ 290,82
€ 149,31
€ 328,63

Totaal

€ 21.757,62

Totaal

€ 6.903,84

Begjinsaldo bank
Sparrekken
Totaal begjinsaldo

€ 4.842,38 Einsaldo
€ 25.800,00 Sparrekken
€ 30.642,38 Totaal einsaldo

Ferskil oer

€ 19.273,84
€ 26.222,32
€ 45.496,16
€ 14.853,78
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De gemeente hat de subsydzje fan €15000,- foar de fuotbalkoai alfêst stoart.
Yn dizze bedragen sit dus in reservearring foar de fuotbalkoai fan €30.000,Ferslach kaskommisje
Mûnling

Slotwurd
Er doen zich een aantal langlopende zaken voor die maar langzaam tot een oplossing
komen. De brug over het Ges, de woonarken kwestie, de voetbalkooi en het oever- en kaden
project. Dit zijn zaken die wij op de voet volgen, maar waarbij we heel erg afhankelijk zijn
van het handelen van de overheden. Het samenvoegen tot de grote gemeente SúdwestFryslan heeft er toe geleid dat er een enorme burocratie is ontstaan. Hierdoor is de invloed
die wij uit kunnen oefenen enorm beperkt geworden.
De doarpscoördinator die onze aanspreekpersoon binnen de gemeente is, doet zijn best,
maar komt daar ook niet altijd doorheen.
Andere zaken zoals groenvoorziening worden daarentegen wel voortvarend aangepakt en
hierover is dan ook goede communicatie. Natuurlijk kunnen we het iedereen niet 100% naar
de zin maken. Maar opmerkingen, mits op een normale manier geplaatst, worden
meegenomen.
Ook het komende jaar zal doarpsbelang zich weer inzetten en proberen voor de belangen
van Top & Twel op te komen.
Dit was mijn laatste jaar en ik hoop dat ik samen met mijn medebestuurders de belangen
voor Top & Twel goed behartigd heb. Ik dank ook iedereen die mij/ons in de afgelopen jaren
advies en hulp gegeven heeft. Doarpsbelang heeft deze aanwijzingen van buiten af nodig.
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