Verslag 97e Jaarvergadering Doarpsbelang TOP en TWEL
Donderdag 21 april 2016.
it Harspit, P. Walmastrjitte 8A te Oppenhuizen
1. Opening: Voorzitter Tsjerk Bouwhuis opent de vergadering en heet erelid Pyt Bouwhuis
welkom. Tsjerk staat stil bij het overlijden van erelid Ate Dijkstra.
Aanwezig volgens presentielijst: 14 dorpsgenoten. Van de gemeente Súdwest-Fryslân Erik
Visser (dorpscontact-ambtenaar) en Bauke Faber (FNP). Van het bestuur van Dorpsbelang;
Tsjerk Bouwbuis (voorzitter), Sipke Epema (aftredend lid), Folkert Visser, Alex Kelderman,
Sikko Wolters, Douwe Wijnja en Aljosja Akkerman (notulist). Afmeldingen: Henk Soeten
(kascommissie)
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Doarpsbelang heeft van inwoner Gerben Visser
het verzoek gekregen om de ervaring van toegenomen geluidsoverlast van de A7 op de
agenda te zetten. Deze kwestie was al eerder in het bestuurlijk overleg tussen Doarpsbelang
en wethouder Stoker besproken. Doarpsbelang is toen met het voorstel gekomen om de
maximum snelheid tussen de tunnel onder het Prinses Margrietkanaal en de rondweg Sneek
terug te laten brengen naar 100 km/h. Volgens Doarpsbelang zou daarmee de hinder en
schadelijke effecten van geluid en fijnstof worden gereduceerd. Ook zou het de
verkeersveiligheid ten goede komen omdat juist op dat traject nogal eens een ongeluk
gebeurd. Dhr. Stoker heeft toen toegezegd om dit voorstel met Rijkswaterstaat te
bespreken. Tevens staat er nog een belofte van Rijkswaterstaat dat als het asfalt vervangen
wordt er stiller asfalt aangebracht gaat worden. De twee banen van de tunnel naar Sneek
bestaan uit geluidarm asfalt, de twee banen van Sneek naar de tunnel nog uit verouderd
asfalt.
De ervaring van toegenomen geluidshinder wordt door een groot deel van de aanwezige
gedeeld. Volgens sommige heeft het kappen van de bomen de ervaring versterkt. Gedacht
wordt dat geluidswal het landschappelijke karakter aan zal tasten. Voorstel om te laten
onderzoeken of een klein dijkje afdoende resultaat zou op kunnen leveren om het
bandengeluid te reduceren. Gevraagd wordt of er een geluidnorm is ivm de aanwezigheid
van Natura 2000 gebieden.
3. Verslag jaarvergadering 2015: Goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2015-2016: zie het jaarverslag
-Voetbalkooi
-Oever en kade. Aanvulling: geen ontwikkelingen vernomen van It Wetterskip
-Beamkeguod De Bou. Aanvulling: er komen witte rozen langs de weg te staan. Vraag uit de
zaal: waarom wordt de Bou wel geïnformeerd over het onnodig ruimen van perkjes en de
rest van het dorp niet?
-Plantenbakken. Aanvulling en ter illustratie dat niet alles vanzelf gaat; de realisatie hiervan
koste één jaar.
-Ruimtelijke ordening
-Verkeersveiligheid

-Bijeenkomst Top en Twel 2.0. Aanvulling; de bevindingen hieruit worden overgenomen in
de dorpsvisie, het beleidsstuk van Doarpsbelang.
-Alderein
-Gaswinning. Aanvulling; Op initiatief van de werkgroep LAATFRYSLANNIETZAKKEN van de
Fryske SP- Statenfractie zal op 28 mei een manifestatie in Oppenhuizen gehouden worden.
Doarpsbelang gaat niet als Doarpsbelang actievoeren, maar een oproep om hieraan mee te
doen zal op TTOL gezet worden. De standpunten van Doarpsbelang zijn; wij willen geen
gaswinning, maar als er wel gaswinning komt willen wij de best mogelijke condities; wij
willen een nulmeting, omkering van de bewijslast, een goed schadeloket ect. Doarpsbelang
is op Tweede Kamer-niveau aan het lobbyen over deze zaken zodat dit meegenomen kan
worden in het besluit en in de aanpassing van de Mijnbouwwet.
Vragen over de gaswinning;
. Wordt de zienswijze gepubliceerd? Antwoord; de zienswijze op het ontwerpbesluit van EZ
wordt meegenomen in de overweging van het besluit. Het besluit met daarin de zienswijze
wordt gepubliceerd. Tegen het besluit kan dan weer bezwaar gemaakt worden.
. Is de schadecommissie onafhankelijk? Antwoord; Doarpsbelang heeft al eerder de
commissie onder de loep genomen en hun twijfels gedeeld met mevr. Dik-Faber (Tweede
Kamerlid CU). Zij heeft hierover in de Tweede Kamer een motie ingediend die op 15 maart is
aangenomen.
. Er zijn zorgen over de voorspelde bodemdaling met vers in het geheugen de overlast en
schade als gevolg van de aanleg van de tunnel onder PM kanaal. De ervaringen hiervan heeft
Doarpsbelang al geventileerd met EZ, Provincie, Gemeente en Vermilion.
. Een enkeling is van mening dat Doarpsbelang een voorbeeld aan Duinterpen moeten
nemen. Het is ons als bestuur onduidelijk waarom, omdat Doarpsbelang Top en Twel al meer
dan een jaar actie onderneemt en Duinterpen pas sinds anderhalve week.
5. Financiën:
- Alex geeft toelichting op de cijfers. Ivm problemen met de computer van de
penningmeester zijn de cijfers nog niet door de kascommissie goedgekeurd. Het oordeel zal
door de kascommissie (Gerrit Riphagen en Henk Soeten) later worden gepubliceerd. Vraag
uit de zaal: De Skou is een structurele kostenpost. Antwoord; dat klopt maar de kosten
worden gedekt door de opbrengst van de vaste ligplekken.
6. Bestuursverkiezing: Kandidaat Wynold Feenstra wordt aangenomen als nieuw bestuurslid
van Doarpsbelang Top & Twel. Tsjerk bedankt namens Doarpsbelang Sipke Epema voor zijn
inzet voor het dorp. Sipke ontvangt een ordner met Beerenburger. Sipke is 8 jaar bestuurslid
geweest.
8. Rondvraag:
- Waarom komen de kuierpaden niet van de grond? Volgens Pyt Bouwhuis is dat in het
verleden geprobeerd, maar is het niet de overheid die dit tegenhoud maar zijn het de
landeigenaren die geen medewerking willen verlenen.
- Er zijn wat klachten over slecht onderhoud of het verdwijnen van groen/paadjes e.d.
Doarpsbelang verzoekt de melders hun klachten niet via Doarpsbelang te ventileren maar via
het meldpunt op de site van de Gemeente Súdwest-Fryslân. Wethouder Stoker heeft laatst
aan Doarpsbelang te kennen gegeven dat het van belang is dat de burgers daar hun melding

doen, zodat het geregistreerd staat, en de overheid actie kan ondernemen. Als de overheid
na meerdere meldingen niet in actie komt, kan Doarpsbelang ingeschakeld worden.
- Douma Staal zou destijds voor de uitbreiding van de bedrijfshal in de groene buffer
toezeggingen hebben gedaan over het willen herstellen van de oude trambrug. Eventueel
zou daar een voetpad over gemaakt kunnen worden en dit opgenomen kunnen worden in
een wandelroute. Doarpsbelang zal gaan polsen vat de status van die toezegging is.
- Voor de dorpsbewoners is het niet altijd duidelijk wat Doarpsbelang doet. De idee wordt
geopperd om periodiek een nieuwsbrief op TTOL te publiceren. Doarpsbelang vindt dit een
goed idee. We proberen het dorp over relevante zaken via TTOL te informeren.
- Dhr. Nederstigt komt met een opsomming van gebreken; trap brug, slecht wegdek,
verdwijnen brievenbus, slecht voetpad naar bushalte, slechte staat van brug over PM kanaal.
Doarpsbelang laat weten dat zij geen klachtenloket van de gemeente zijn en verwijst
mijnheer naar de site van Súdwest-Fryslân. Pyt Bouwhuis biedt mijnheer aan om hem te
helpen met het doen van de meldingen digitaal.
- Er zijn klachten over de verkeersveiligheid voor jonge en oudere fietsers van en naar Sneek.
Met name de rotondes worden als onveilig ervaren. Doarpsbelang deelt deze mening en
verzoekt de melders dit via de site van Súdwest-Fryslân aanhangig te maken.
- Er is een klacht over het verdwijnen van verlichting op fietspaden. Ook graag melden aan
SWF.
- Er is een bouwkeet geplaatst aan de Afkelânsdyk. Wordt er nu eindelijk onderhoud
gepleegd aan de walbeschoeiing ter hoogte van de passanteplaatsen langs de Afkelânsdyk?
De aanwezige Dorpscontactambtenaar zal navraag doen en Doarpsbelang hierover
informeren
9. Sluiting

