Verslag 99e Jaarvergadering Doarpsbelang TOP en TWEL
Donderdag 19 april 2018.
it Harspit, P. Walmastrjitte 8A te Oppenhuizen
1. Opening: Voorzitter Tsjerk Bouwhuis opent de vergadering.
Aanwezig volgens presentielijst: 11 dorpsgenoten en van de gemeente Súdwest-Fryslân; dhr.
J. Langbroek (PvdA), dhr. D. Stoker (FNP), mevr. A. Koster (CDA), dhr. B. Walsma (GBTL), dhr.
T. van Dijk (GL), mevr. L. Cnossen (dorpencoördinator) en dhr. E. Bos (groenvoorziening). Van
het bestuur van Dorpsbelang; Tsjerk Bouwhuis (aftredend voorzitter), Folkert Visser
(aftredend bestuurslid), Aljosja Akkerman (aftredend secretaris), Wynold Feenstra (aspirant
voorzitter), Trijntje Albada (penningmeester) en Hennie Schuurer (aspirant bestuurslid en
secretaris). Afmeldingen: fractie VVD, Erik Visser (is geen dorpencoördinator meer van
gemeente Súdwest-Fryslân) en Luuk Westert (aspirant bestuurslid)
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Onze dorpencoördinator Erik Visser heeft laten weten dat hij door de herindeling van de
gemeente Súdwest-Fryslân niet meer onze dorpencoördinator is. Luuk Westert is verhinderd
omdat hij een LTO vergadering heeft. VVD Súdwest-Fryslân is verhinderd omdat ze zelf een
fractievergadering hebben.
3. Verslag jaarvergadering 2017: Goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2017-2018: zie het jaarverslag
- Oever en kade
- Zonneweide
- Verkeersveiligheid; Gerrit Riphagen verzoekt ook de verkeersveiligheid vanuit onze dorpen
naar Sneek op de agenda te houden.
- A7
- Woningbehoefte Top en Twel
- Groenvoorziening; Toevoeging door Erik Bos van SWF: Eerste knotwilgen (3 stuks) zijn
geplaatst. Met de renovatie van de rotonde van de Nije Dyk / De Bou is deze week gestart.
Over twee weken zal deze worden ingeplant.
- Gaswinning; Oproep van Gerrit riphagen om bezwaar te blijven maken om tijd te rekken tot
gasloos 2023. Reactie van Doarpsbelang is dat ze de publicaties van het Ministerie van
Economische Zaken in de gaten houden.
- Sponsering
- Leden
- Boomgaard
5. MFC It Harspit:
Anne Adema (secretaris van Stichting Multifunctioneel Centrum Top en Twel) vertelt dat het
huidige bestuur 3 jaar geleden het bestuur van It Harspit over genomen heeft van het
interim bestuur. Dat interim bestuur heeft de bestuursstructuur aangepast. De financiële
middelen zwakken af en er wordt per jaar ca. € 40.000,-- verlies geleden. Als dit zo door gaat
moet het bestuur binnen drie jaar de sleutel inleveren. De afgelopen jaren zijn er geen hoge

kosten geweest maar ondanks dat It Harspit goed gebruikt wordt is de omzet veel te laag.
Anne doet een oproep aan allen om mee te denken over hoe It Harspit open kan blijven.
Door aanwezige wordt voorgesteld om activiteiten met het dorpscafé beter op elkaar af te
stemmen en meer voor jongeren te organiseren.
6. Financiën:
- Jaarverslag penningmeester.
- Verslag kascommissie (Gerrit Riphagen en Niels Hofman); kas is akkoord.
- Verkiezing nieuwe kascommissie, Gerrit Riphagen stopt en wordt bedankt door de
voorzitter, Pyt Bouwhuis volgt Gerrit op.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Tsjerk Bouwhuis (aftredend voorzitter), Folkert Visser (aftredend bestuurslid),
Aljosja Akkerman (aftredend secretaris)
Kandidaten: Wynold Feenstra (aspirant voorzitter), Hennie Schuurer (aspirant bestuurslid en
secretaris) en Luuk Westert (aspirant bestuurslid)
Kandidaten worden unaniem aangenomen.
Het bestuur van Doarpsbelang Top en Twel bestaat nu uit: Wynold Feenstra (voorzitter),
Hennie Schuurer (secretaris), Trijntje Albada (penningmeester) en Luuk Westert (algemeen
bestuurslid). Vier bestuursleden is te weinig. Doarpsbelang vraagt om nieuwe bestuursleden.
8. Rondvraag:
-Er ontbreken bushokjes in Oppenhuizen en Uitwellingerga op de route naar Joure. Vooral ter
hoogte van de Forbiningswei sta je erg onbeschut op de bus te wachten.
Reactie Doarpsbelang; we zijn hier al jaren mee bezig. De bushokjes ter hoogte van het
voedbalveld worden binnenkort vervangen. Omdat de halte bij de Forbiningswei voor de
route naar Joure te weinig instappers kent komt deze niet in aanmerking voor een bushokje.
-Hoe wordt het Ondernemingsfonds ingevuld?
Reactie Doarpsbelang; Doarpsbelang heeft geen invloed op de besteding.
-De Eastwei wordt als een gevaarlijke voor fietsers ervaren.
Reactie Doarpsbelang; Doarpsbelang erkend dit en heeft dit ook aangegeven in gesprekken
met de verkeersdeskundige van de gemeente (zie jaarverslag)
-De brug op het Noardein is vaak in storing maar bij de brug hangt geen telefoonnummer
van een storingsdienst.
-Heeft Doarpsbelang een visie voor woningbouw?
Reactie Doarpsbelang; Doarpsbelang is al jaren met de gemeente in gesprek over plannen
voor woningbouw voor starters en senioren. Daarom heeft Doarpsbelang ook onlangs een
enquête hierover gehouden. (zie jaarverslag woningbehoefte Top en Twel)
-Is er in het dorp behoefte aan een zonneweide?
Reactie Doarpsbelang; Gezien de opkomst bij de informatierondes is er niet zo veel animo.
Probleem is waarschijnlijk omdat het niet duidelijk is wat het oplevert.
Reactie gemeenteraadslid Durk Stoker; De gemeente kan helpen bij het opzetten van een
coöperatie zodat het dorp zelf kan verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen op It
Harspit te plaatsen.
9. Sluiting

