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Vergadering: LEDENVERGADERING DORPSBELANG SCHINGEN-SLAPPETERP 
Datum: 15 april 2013. 
Aanwezig: 4 bestuursleden, 22 inwoners van Skingen, 7 inwoners van Slappeterp en 6 

gemeenteraadsleden 
 
m.k.a: Mevr. J. Heida, Skingen 
 
Verslag door: Watze Fokkema 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter, de heer Joh. Houtsma, opent om 20.03 uur de vergadering en heet iedereen, 
speciaal de gemeenteraadsleden, van harte welkom. 
Vaststellen agenda:  
Wijzigen agendapunt 4.a.2: 2012 moet zijn 2013 
  agendapunt 4.b: 2011 moet zijn 2012 
Toevoegen 7.b: Duurzame energie 

8.a: Kaatsvereniging “K.V. Ontspanning” 
 

2. Omtinkers De krêft fan minsken; toelichting door mevr. Roelien Wispers (thuiszorg Het 
Friese Land) en mevr. Marijke Sietsma (stichting Palet) 
Samenvatting: In de Omtinkerij Menameradiel werken tien zorg- en welzijnsorganisaties sa-
men. Vanuit deze organisaties zijn een aantal omtinkers werkzaam. Zij zijn het aanspreekpunt 
en kunnen u verder helpen met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Hun thema is: Niet zonder elkaar. 
Ze werken in 2 schillen. 
1

ste
 schil: Van ma t/m vr is  er elke ochtend overleg tussen de omtinkers. 

2
de

 schil: 1 keer per 2 maanden is er overleg met gemeenteambtenaren en/of andere pro-
fessionals. De vragen zijn breed; variërend van b.v. poetsen/tuinonderhoud tot 
hulp bij alcoholverslaving. 

Daarom de aanbeveling: Heeft u vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn dan kunt  u 
een omtinker bellen. Aan de omtinker kunt u vertellen wat u belangrijk vindt en wat u nodig 
heeft. Daarna zoekt de omtinker samen met u naar een passende oplossing. U bepaalt zelf 
wat de omtinker wel en niet voor u regelt.  
U kunt de omtinkers op werkdagen bereiken van 9.00 tot 12.00 uur via (0518) 45 23 46.  
 

3. Verslag jaarvergadering d.d. 16.04.2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Financiën 

4.a. Kascommissie 
4.a.1. Verslag kascommissie 2013 

De heer S. Houtsma, Slappeterp, deelt mee dat alles in orde is bevonden. De 
administratie wordt nauwkeurig bijgehouden. Hij stelt voor de penningmeester, de 
heer A. Koster, Slappeterp, decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee 
in. 

4.a.2. Kascommissie 2014 
In de kascommissie wordt naast de heer E. Wiersma, Skingen, mevr. D. Barten, 
Skingen, als lid benoemd. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.  

4.b. Jaarrekening 2012 
De heer A. Koster, Slappeterp, geeft een korte toelichting op de jaarrekening. 
Het afgelopen jaar is het vermogen iets kleiner geworden t.o.v. het vermogen dat in 2011 
€ 962,11 bedroeg. 
De € 2.000,--, gewonnen met Kern met Pit, is volgens afspraak aan het Dorpshuis “Op 
Healwei” overgemaakt met als bestemming “speeltoestellen voor kinderen bij het 
dorpshuis”. 
Voor 2013  wordt verwacht dat, na enkele kleine aanpassingen, het vermogen identiek 
aan dat van 2012 zal zijn. 
De voorzitter bedankt de heer A. Koster voor de overzichtelijke jaarrekening en de 
toelichting. 
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5. Vacatures bestuur 

Aftredend volgens rooster: de heer W. Fokkema, Slappeterp. Na enkele treffende 
persoonlijkheidskenmerken genoemd te hebben, bedankt de voorzitter hem voor zijn inzet en 
alles wat hij voor Dorpsbelang heeft gedaan. Hij onderstreept deze woorden met een 
boekenbon; de vergadering doet dit met applaus. 
Hoewel de heer Joh. Houtsma, Skingen, had aangegeven i.v.m. een verhuizing zijn 
bestuursfunctie neer te leggen, heeft hij besloten voorlopig door te gaan. Bestuur en leden 
waarderen dit in hoge mate. 
 

6. Mededelingen 
6.a. Boerepaad, de heer Wagenaar, Skingen. 

Vorige zomer (2012) is er enkele keren een wandeltocht onder leiding van een gids 
georganiseerd. Hiervoor was veel belangstelling; de deelnemers waren na afloop 
unaniem enthousiast, sommigen vonden de afgelegde afstand wel wat groot.. 

6.b. Werkgroep Historie, de heer Wagenaar, Skingen. 
Geen nieuws. 

6.c. Ruimtelijke Ordening 
6.c.1. Kern met Pit 

In september 2012 is als project ingediend: het aanleggen van een jeu de 
boulesbaan op het sportveld naast het dorpshuis. Helaas is er bij de Kon. Ned. 
Heidemij, organisator van het Kern met Pit gebeuren, iets misgegaan. Hierdoor is 
het project bij de jurering (januari 2013) niet meegenomen. Met de KNH is 
afgesproken dat dit project in september 2013 opnieuw wordt ingediend.. 

6.c.2. Bermbeheer en passeerplaatsen 
De uitbreiding van het aantal passeerplekken aan de Slappeterpsterdyk, Skingen, 
is in het overleg met B&W aan de orde geweest. Hier is afgesproken dat het 
bestuur met wethouder van Asperen en de verantwoordelijke gemeenteambtenaar 
zal overleggen om dit verzoek zo spoedig mogelijk te honoreren. Ook de 
aanpassing van de vorm van de passeerplekken aan de Kleasterdyk en 
Skingsterdyk, Slappeterp, en de Slappeterpsterdyk, Skingen, zal in dit overleg 
worden meegenomen..  

6.c.3. Hekwerk kerkhof Skingen. 
De heer Tj. Kingma, Skingen: renovatie hekwerk is klaar. 
De gemeente heeft toestemming gegeven voor het ophogen van het talud, zodat 
dit nu gerealiseerd kan worden. Hierna kan het hekwerk weer geplaatst worden. 
  

7. Verslag overleg B&W Menameradiel <-> bestuur dorpsbelang 5 feb. 2013 
 
Besproken zijn de volgende zaken: 
Gemeentelijke herindeling 

∗ B&W zijn er nog steeds van overtuigd dat Menameradiel niet als kleine gemeente 
zelfstandig kan blijven bestaan. De gemeente moet in het kader van deregulering steeds 
meer zaken afhandelen. In een kleine gemeente heeft het gemeentelijk apparaat te 
weinig kennis in huis. Herindeling is geen hype, die wel weer overwaait, vindt het college. 

∗ Op dit moment is er een aantal gemeenschappelijke regelingen, waarin enkele 
gemeenten samenwerken. Geconcludeerd moet worden dat de invloed van de 
gemeentelijke politiek, dus de inwoners, op het beleid kleiner is dan bij een  grotere 
gemeente. 

∗ Het voorstel van het kabinet om gemeenten met tenminste 100.000 inwoners te vormen 
is in Friesland onmogelijk. Het kabinet geeft ruimte om hiervan af te wijken. 

∗ Op het moment van de bijeenkomst is men bezig met een scan waaruit in ieder geval een 
beeld kan worden geschetst van de financiële positie van de huidige gemeenten en de 
eventuele nieuwe gemeente. Wel moet nu al worden vastgesteld dat de verkregen 
informatie heel complex is. Onderlinge vergelijkingen zijn daardoor heel moeilijk te 
maken. 

∗ Voor wat de contacten met de burgers en dorpsbelangen betreft wil Menameradiel 
Súdwest Fryslând als voorbeeld nemen. Hier zijn zowel ambtenaren die zich met de 
dorpsbelangen bezig houden als wethouders die één of meerdere dorpen onder hun 
hoede hebben. 
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Uit de hierop volgende discussie blijkt dat ook de aanwezige gemeenteraadsleden de mening 
van het college volop delen. Formeel heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven 
om de mogelijkheid om één gemeente in Noordwest Fryslân te vormen te onderzoeken. 
Inmiddels is wel gebleken dat 1-1-2015 niet haalbaar is. Er wordt nu gekoerst op 1-1-2016. 
Uit de discussie kwam niet duidelijk naar voren of er een sterkte zwakte analyse met daarbij de 
kansen en bedreigingen van de gemeente Menameradiel is uitgevoerd. Cruciaal is de vraag of 
de sterke punten van een kleine gemeente, zoals Menameradiel, wel in een groter geheel 
gerealiseerd kunnen blijven worden. 
De discussie wordt afgesloten met min of meer de opdracht aan de aanwezige 
gemeenteraadsleden:  
Blijf zorgen dat het huidige woongenot in een plattelandsgemeente zoals Menameradiel ook in 
een grotere gemeente gehandhaafd blijft. 

 
Rotte kiezen 
Zowel bestuur Dorpsbelang als B&W zijn van mening dat er in Skingen en Slappeterp geen 
rotte kiezen zijn, voor zover het woningen in een slechte onderhoudstoestand betreft. 
 

8. Duurzame energie 
Binnen het bestuur speelt al enige tijd de vraag: Kunnen we op een andere manier met energie 
omgaan. Daarom is het  onderwerp “Duurzame energie” de afgelopen maanden op de 
bestuursvergaderingen aan de orde geweest. Hierbij lag het accent op het initiatief van 
Reduzum: Ieder dorp zijn eigen windmolen . Het voorlopige standpunt van het bestuur is: 
aansluiting bij dit initiatief zoeken. 
Daarnaast is er ook gekeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen. 
Gezien de snelle ontwikkelingen op dit terrein heeft het bestuur dit als opiniërend agendapunt 
opgevoerd. 
De heer S. Houtsma, Slappeterp, merkt op dat de standpunten over wat voor wie aantrekkelijk 
is, uiteenlopen. De heer F. Wagenaar, Skingen, vindt dat Dorpsbelang zich aan moet sluiten bij 
het initiatief van Reduzum.  
Uit de hieropvolgende discussie blijkt dat de meerderheid van de leden in eerste instantie kiest 
voor zonnenergie. Ze vinden dat het bestuur door moet gaan met het onderzoek naar de 
toepassingsmogelijkheden hiervan. Daarnaast vindt men dat het bestuur de ontwikkelingen in 
Reduzum actief moet blijven volgen. 
 

9. Kaatsvereniging 
Bestuurlid S. Houtsma van de kaatsvereniging deelt mee dat de deelname aan de 
kaatswedstrijden aanzienlijk daalt. Dat roept de vraag op of de vereniging kan blijven bestaan. 
Zo nee, dan zal hierdoor het onderhoud van het kaatsveld/sportveld door de gemeente 
verminderen. 
Hij vraagt de vergadering om ideeën aan te leveren, waardoor het gebruik van het sportveld niet 
blijft afnemen. 
Daarnaast speelt het probleem van de bemensing van het bestuur. Met ingang van 2014 zijn er  
2 vacatures. Ook het aantal vrijwilligers wordt kleiner. Dit houdt in dat de belasting voor de nog 
actieve bestuursleden en vrijwilligers te groot is. 
Door deze negatieve ontwikkelingen is de uitkomst voorspelbaar. 
Al met al leidt dit tot zijn “noodkreet” aan de vergadering: “Denk met ons mee; kom met ideeën!” 

 
10. Dorpshuis stand van zaken 

10.a. Jaarverslag en financieel jaarverslag 
Het jaarverslag 2012, geschreven door mevr. V. Mikkers, Slappeterp, was informatief, 
duidelijk en volledig, zodat er geen vragen werden gesteld. Tot slot deelde mevr. Mikkers 
mee dat het jaarverslag ook op de website www.schingen-slappeterp.nl komt. 
Ook het financiële jaarverslag, toegelicht door de heer B. Louwerse, Skingen, gaf een 
duidelijk overzicht van het financiële reilen en zeilen van de exploitatie van het dorpshuis. 
Door de renovatie waren er aanzienlijk minder activiteiten. Hierdoor is de exploitatie 2012 
met een negatief saldo van € 581,67 afgesloten.  
De exploitatierekening van het 1

ste
 kwartaal 2013 is met een positief saldo van € 2340,07 

afgesloten. 
De 2 opstellers van de jaarrekeningen werden heel hartelijk door mevr. W. Bouma, 
Slappeterp, bedankt. 
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10.b. Afscheid bestuursleden 
Mevr. V. Mikkers, Slappeterp, stopt met haar activiteiten voor het dorpshuis. In eerste 
instantie verzorgde ze de inkopen voor het dorpshuis; hierna nam ze het secretariaat 
voor haar rekening. Zij wordt door de heer B. Louwerse, Skingen, bedankt voor alles wat 
ze voor het dorpshuis heeft gedaan. 
Ook mevr. W. Bouma, Slappeterp, stopt met haar activiteiten als bestuurslid. In een 
hectisch jaar heeft ze, samen met Doarpswurk, o.a het bestuur van het Dorpshuis 
opnieuw georganiseerd, uitmondend in een klein Dagelijks Bestuur en een groot 
Algemeen bestuur, waarin alle stichtingen en verenigingen uit Skingen en Slappeterp 
vertegenwoordigd zijn. Ook zij wordt door de heer B. Louwerse, Skingen, bedankt voor 
alles wat ze voor het dorpshuis heeft gedaan. 
De dankwoorden worden onderstreept door aan elk van de beide dames een boeket 
bloemen te overhandigen. 
 

10.c. Afscheid bouwcommissie  
Mevr. W. Bouma, Slappeterp, geeft eerst het woord aan de heer F. Wagenaar, Skingen, 
voor een financieel verslag van de verbouwing: 
“Een paar jaar geleden werden de kosten voor de verbouwing geraamd op: € 
450.000,==. Na overleg is dit teruggebracht naar € 427.000,==.  
Helaas waren er enkele forse tegenvallers. De binnenkant van het dak was in een zeer 
slechte conditie en moest worden hersteld/verbeterd. Ook de riolering moest helemaal 
vernieuwd worden. De kosten voor de verwarming en elektrische installatie waren veel 
hoger dan was geraamd. 
Het gunningbedrag was € 464.236,==. Hierin was voor € 138.742,== eigen werk 
opgenomen. 
Uiteindelijk waren de totale projectkosten € 471.044,==. De vrijwilligers hebben er met 
zijn allen 6.018 uur à € 25,== ingestoken. Dat geeft een bedrag van € 150.450,==, zodat 
er aan derden € 320.594,== is betaald. De vrijwilligers verdienen een groot compliment. 
Mee hierdoor is het gelukt om de verbouwing conform de begroting uit te voeren.” 
Hierna neemt mevr. W. Bouma, Slappeterp, weer het woord: 
“In 2010 is er een voorbereidingscommissie renovatie dorpshuis met als leden: Ria 
Bosch, Frans Heida, Rudy Jaspers en Feike Wagenaar gestart. Zij hebben gezorgd dat 
er vóór 1 april 2011 een projectplan lag.  
Op de jaarvergadering d.d. 18 april 2011 hebben de leden nogmaals uitgesproken: we 
gaan ervoor.  
De Nieuwjaarsborrel, 6 januari 2012, had als thema: “2012: Het jaar van het Dorpshuis 
“Op Healwei”.  
In april 2012 heeft de renovatiecommissie, met als leden: Wimmy Bouma, Wopke Bosch, 
Frans Heida, Rudy Jaspers en Feike Wagenaar, het bestuur van het Dorpshuis 
voorgesteld tot renovatie over te gaan. En in mei 2012, na de merke, los; met vanaf dat 
moment als bouwcommissie Frans Heida, Rudy Jaspers en Feike Wagenaar. 
Doordat we er met zijn allen in zijn gaan en blijven geloven, inclusief de gemeente 
Menameradiel, is het gelukt, en hoe! We mogen met zijn allen trots zijn op de 
voorbereidings-, renovatie- en de bouwcommissie. En natuurlijk alle vrijwilligers. Deze 
mensen verdienen een programma. In november 2013 komt er voor hun het programma 
“de vloer op”. Dit is professioneel toneel, waarbij het publiek ook betrokken wordt. 
Tot slot voor iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd: 
Heel, heel veel dank voor alle inzet en daadkracht.” 
 

11. Rondvraag 
Mevr. W. Kingma, Skingen, biedt het bestuur Dorpshuis, de heer B. Louwerse, Skingen, de 
foto’s van de verbouwing aan. 
Mevr. W. Bouma, Slappeterp: “Er zijn nog enkele verenigingen die hun pagina’s op de website 
nog niet hebben gevuld.” Voorzitter: “We gaan hier achteraan. Zoals bekend verondersteld mag 
worden: mevr. J. Heida, Skingen, is helpdesk. Dus bij problemen contact met haar opnemen.” 
 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor haar of zijn aanwezigheid en inbreng. Hij sluit om 22.38 uur 
de vergadering. 


