Vergadering:
Datum:
Aanwezig:

LEDENVERGADERING DORPSBELANG SKINGEN-SLAPPETERP
16 april 2012.
4 bestuursleden, 17 inwoners van Skingen, 9 inwoners van Slappeterp en 3
gemeenteraadsleden.

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:
Toevoegen 3b: Redactie en het drukken van de Omropper
6d: Presentatie nieuwe website www.schingen-slappeterp.nl

2.

Ontstaan en ligging van de terpen in ons landschap, inleiding door mevr. J. Brugmans
Samenvatting:
Na een algemene inleiding over het ontstaan van de terpen in de eeuwen voor het begin van
onze jaartelling komt het ontstaan van de terpen in onze omgeving aan de orde.
De terpen in de omgeving van Skingen zijn in de periode tussen 200 jaar voor Christus tot het
begin van onze jaartelling ontstaan. Samen vormen ze een kleine groep. Op een aantal locaties
zijn hiervan restanten zichtbaar.
De terpen in de omgeving van Slappeterp maken deel uit van de jongste reeks in onze
omgeving. Dat is de groep van Westerend-Schalsum-Peins-Slappeterp. Zij zijn ontstaan
in het begin van onze jaartelling. Een groot aantal is duidelijk te herkennen, nog steeds goed
zichtbaar in het landschap, in het bijzonder op plaatsen waar bebouwing staat.
Één van de aanwezigen vraagt zich af of een terp zonder zichtbare sporen van bewoning wel
archeologische waarde heeft. Volgens RAAP, het onderzoeks- en adviesbureau voor
archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie, heeft elke terp archeologische waarde.
Na beëindiging van haar lezing bedankt de voorzitter mevr. Brugmans wat door applaus van de
aanwezigen wordt onderstreept.

3.

Verslag ledenvergadering d.d. 07.11.2011 en toegevoegd agendapunt: de Omropper
3.a. Verslag ledenvergadering d.d. 07.11.2011
3.a.1. Redactioneel geen opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld.
Punt 2.7:
De led-kattenogen in de bocht van de Slappeterpsterdyk, Skingen,
zijn goed zichtbaar. In de winter bij een sneeuwdek helaas niet.
Punt 4a:
Bij het aanvullen van de planten in de perkjes is het wachten op de
levering door Robs Tuincentrum. Bij het uitblijven van de levering
neemt mevr. D. Barten, Skingen, contact met het Tuincentrum op.
3.b. Toegevoegd agendapunt: de Omropper
De redacteuren van de Omropper, mevr. W. Wiersma, Skingen en mevr. D. Barten,
Skingen, hebben besloten met hun activiteit als redacteur van de Omropper te stoppen.
De voorzitter bedankt hen van harte en laat dit, voor wat mevr. Wiersma betreft,
vergezeld gaan van een fles wijn. Mevr. D. Barten vond een stoffelijk blijk van waardering
niet nodig, mede gezien de financiële situatie van de vereniging van Dorpsbelang. Deze
mening verdient extra hulde, aldus de voorzitter.
De vergadering onderstreept de woorden van de voorzitter met applaus.
De redactie van de Omropper zal nu door mevr. J. Heida, Skingen, worden gevoerd.
Het vermenigvuldigen van de Omropper werd door de heer G. Kuiken, Slappeterp,
verzorgd. Dit wordt vanaf heden door het bedrijf EMKA, Dronryp, overgenomen. De
voorzitter bedankt de heer Kuiken hiervoor van harte en overhandigt hem een fles wijn.

4.

Financiën
4.a. Kascommissie
4.a.1. Verslag kascommissie
De heer S. Houtsma, Slappeterp deelt mee dat de kas tot op de cent klopt. De
administratie wordt nauwkeurig bijgehouden. Hij stelt voor de penningmeester,
mevr. D. Barten, Skingen, decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.
4.a.2. Kascommissie 2013
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4.b.

De heer A. Koster, Slappeterp, kan hoogstwaarschijnlijk geen deel uitmaken van
de kascommissie 2013, gezien zijn waarschijnlijke benoeming als bestuurslid. De
heer S. Houtsma, Slappeterp, is bereid nog een keer zitting in de kascommissie te
nemen. Daarnaast meldt de heer E. Wiersma, Skingen, zich aan. Ook hier stemt
de vergadering mee in.
Jaarrekening 2011
Mevr. D. Barten, Skingen, geeft een korte toelichting op de jaarrekening.
De posten op de jaarrekening spreken voor zich. Opvallend is het relatief grote
vermogen. Dit wordt veroorzaakt door de 2 keer € 1.000, =, die met de wedstrijd “Kern
met Pit” is gewonnen. Het bestuur Dorpsbelang heeft dit bedrag als bestemming
“speeltoestellen voor kinderen bij het dorpshuis” meegegeven. In feite is het eigen
vermogen dan: € 962,11.
Voor wat 2012 betreft zal de vereniging volgens verwachting net wel, net niet, op dit
bedrag uitkomen.
De voorzitter bedankt mevr. D. Barten voor de overzichtelijke jaarrekening en de
toelichting.

5.

Vacatures bestuur
Aftredend volgens rooster: mevr. D. Barten, Skingen; om gezondheidsredenen: mevr. R. Boschvan der Werff, Slappeterp.
De voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inzet en alles wat ze voor Dorpsbelang
hebben gedaan. Hij onderstreept deze woorden met een stoffelijke blijk van waardering; de
vergadering doet dit met applaus.
Het bestuur stelt voor om de heer A. Koster, Slappeterp, en mevr. W. Wiersma, Skingen als
bestuursleden te benoemen. De leden steunen dit voorstel unaniem. Ze worden onder applaus
benoemd.

6.

Mededelingen
6.a. Boerepaad, de heer Wagenaar, Skingen.
De stichting v/h het Wandelplatform, sinds september 2011 het Wandelnet genoemd,
heeft de subsidie overgemaakt. De eigenaren van de grond, waarover het Boerepaad
loopt hebben hun vergoeding ontvangen.
Het plan is nu dat de komende zomer gedeeltes van het Boerepaad onder leiding van
een gids kunnen worden afgelegd.
6.b. Werkgroep Historie, de heer Wagenaar, Skingen.
De avond die door de heer Tulp, historicus, werd verzorgd, was heel interessant. Helaas
viel de belangstelling tegen.
De groep, die het digitaliseren van de archieven verzorgt, is uitgebreid met de heer F.
Heida, Skingen.
Een ieder die nog foto’s of andere zaken van de oude school heeft: hiervan graag een
kopie inleveren bij de heer Wagenaar inleveren, zodat dit in het “Oude school” archief
opgenomen kan worden.
6.c. Ruimtelijke Ordening
6.c.1. Kern met Pit
In september/oktober van dit jaar kan er weer een project voor de wedstrijd “Kern
met Pit” worden ingediend.
6.c.2. Bermbeheer en passeerplaatsen
De Slappeterpsterdyk, Skingen, verzakt. Afgesproken wordt om dit in de gaten te
houden. Indien nodig contact opnemen met de gemeente, de heren T. Engelsma
en/of T. Wever.
Er zal geen uitbreiding van het aantal passeerplekken aan de Slappeterpsterdyk,
Skingen, plaatsvinden. Ook de aanpassing van de vorm van de passeerplekken
aan de Kleasterdyk en Skingsterdyk, Slappeterp, en de Slappeterpsterdyk,
Skingen gaat voorlopig niet door. Dit geldt ook voor het verbreden van de
Slappeterpsterdyk, Skingen, met grasbetonblokken. Het budget van de gemeente
Menameradiel voor wegen is in verband met bezuinigingen dit kalenderjaar
gehalveerd t.o.v. 2011.
6.c.3. Hekwerk kerkhof Skingen.
De heer Tj. Kingma, Skingen: renovatie hekwerk loopt.
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Voor wat het ophogen van het talud betreft is het bestuur in overleg met de
gemeente. Er zijn, gezien de archeologische waarde van de plek, enkele strikte
voorwaarden. Wordt vervolgd.
7.

Verslag overleg B&W Menameradiel <-> bestuur dorpsbelang
Besproken zijn de volgende zaken:
∗
Leefbaarheidsonderzoek
Door de gemeente is een enquête gehouden betreffende de leefbaarheid in de dorpen
van deze gemeente. De inwoners van Skingen en Slappeterp waren van alle dorpen het
meest positief over hun dorpen. Er zullen dan ook geen verdere acties worden
ondernomen.
∗
Gemeentelijke herindeling
De situatie rondom de herindeling was op dat moment nog niet duidelijk. Wel was
duidelijk dat Menameradiel niet als zelfstandige gemeente verder kan. De provincie, met
namen de gedeputeerde mevr. T. Schokker, wil graag dat Menameradiel met
Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt en Littenseradeel fuseert. De gemeenteraad moet
hier vóór 1 april 2012 een voorlopige reactie op geven.
∗
Onderhoud wegen e.d.
De punten, genoemd in punt 6.c.2 van dit verslag, worden besproken.
∗
Renovatie dorpshuis
De collegeleden zijn onder de indruk van de ambities van het bestuur dorpshuis en de
inwoners van Skingen-Slappeterp. Zij bevestigen dat de gemeente hun toezegging zal
honoreren. Wel benadrukken ze het feit dat de exploitatie, ook op de langere termijn,
positief moet zijn.
∗
Hekkelen onder de brug Skingen
Het is onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor het hekkelen onder de brug van
Skingen. Wethouder van Asperen zal dit uitzoeken.

8.

Dorpshuis, waaronder stand van zaken renovatie
Mevr. W. Bouma, Slappeterp, voorzitter bestuur stichting Dorpshuis “Op Healwei”, deelt het
volgende mee:
∗
Het bestuur van het dorpshuis wil graag het reilen en zeilen van/bij het dorpshuis meer in
de openbaarheid brengen. Ze zouden graag zien dat op elke eerste vergadering van een
kalenderjaar van Dorpsbelang het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting van het
dorpshuis op de agenda komt.
∗
Het conceptbeleidsplan voor een termijn van 3 jaar is klaar. Verwacht wordt dat het
Algemeen Bestuur Dorpshuis er op 2 mei 2012 een klap op geeft.
De missie voor de komende tijd zal zijn: “Doe het voor je dorpshuis”.
∗
Project “Oude School” (zie 6.b). Het is de bedoeling dat dit samen met de jeugdclub
wordt opgezet met de themanaam: Verzamelen en bewaren.
∗
Gevraagd wordt: een vrijwilliger coördinator want de huidige coördinator, Thea Roersma
stopt. Ze wordt door de voorzitter van harte bedankt met de volgende woorden: Ze heeft
dit 12 jaar gedaan; destijds van Wijtske Wiersma overgenomen. De reden: “Ik wilde wat
voor mezelf. Door het werk voor het dorpshuis heb ik me een Skingster gevoeld. Mijn
mooiste aandenken was het levende ganzenbord in 1999.” Bij het opstellen van het
beleidsplan in november 2011 is er dankbaar gebruik gemaakt van haar kennis, door de
jarenlange ervaring opgebouwd. Als blijvend aandenken aan deze periode krijgt Thea
een vlinderboom aangeboden.
Door de heer B. Louwerse, Skingen, penningmeester van de stichting Dorpshuis, wordt een
toelichting op het overzicht van de activiteiten, de exploitatierekening en de jaarrekening van
het jaar 2011 gegeven. Aan het eind van 2011 was het positieve resultaat: € 5168,54; zeer
verheugend.
Mevr. D. Barten, Skingen, vraagt waarom het bedrag van € 1473,15 bij uitgaven wederverkoop
onder inkomsten staat en wat deze post omvat. Dit bedrag is de vergoeding van de emballage,
die retour leveranciers is gegaan. De rest valt onder Buffetinkomsten.
ste
Het 1 kwartaal van 2012 toonde een positief resultaat, was hierdoor zeer geslaagd. Dit geeft
alle vertrouwen voor de toekomst. Hiervoor dank aan alle inwoners.
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Voor de financiële afhandeling van de renovatie is een aparte rekening geopend.
∗
De heer Wagenaar, Skingen: Het totaalplan voor de renovatie is rond. Het bestek bestaat
uit 2 gedeelten, enerzijds het werk voor een aannemer, anderzijds het werk voor een
installateur.
18 april 2012 komen er 4 aannemers en 2 installateurs langs. Ze kunnen dan het gebouw
bekijken en informatieve vragen stellen. Op 26 april 2012 wordt de gunning verleend aan
de aannemer en de installateur, die aan alle voorwaarden voldoen en voor het laagste
bedrag hebben ingeschreven.
De gunning zal uit fasen bestaan. Het kan zijn dat sommige fasen enige tijd worden
uitgesteld i.v.m. de financiën, die op dat moment nog niet beschikbaar zijn.
Voor wat de financiering betreft: Door nog eens kritisch naar alle kostenposten te kijken
bedragen de totale renovatiekosten op dit moment € 404.000,==. De opzet van de
verdeling van de bijdragen, 1/3 gemeentelijke subsidie, 1/3 fondsen e.d., 1/3 uit de eigen
dorpen (€ 37.000,== aan geld, € 80.000,== aan eigen werk) lijkt geslaagd.
De renovatiecommissie, met als leden: Wimmy Bouma, Wopke Bosch, Frans Heida,
Rudy Jaspers en Feike Wagenaar, zal het bestuur van het Dorpshuis voorstellen tot
renovatie over te gaan
Het is de bedoeling dat de renovatie eind mei 2012 begint en verwacht wordt dat dit op
15 november 2012 eindigt. Gedurende deze periode is de heer Henk Dekkinga uit St.
Annaparochie de bouwcoördinator.
9.

Verslag extra federatievergadering Dorpsbelangen Menameradiel, d.d. 26 maart 2012,
betreffende mogelijke fusies van gemeenten in NW Fryslân.
9.a. Korte toelichting door burgemeester T. van Mourik
De bedoeling is dat er op 4 april 2012 een “oriënterende kijkrichting” ligt. Een ieder heeft
een mening over de herindeling. Je hoeft hiervoor alleen maar de krant te lezen. Om vóór
4 april 2012 een besluit te nemen is de tijd te kort. De gemeente wil na deze datum een
dialoog met de burgers in 4 à 5 bijeenkomsten. De resultaten hiervan bundelen en deze
vóór 1 juli 2012 aan de gemeenteraad aanbieden.
9.b.

9.c.

Inleiding “Een aantal opmerkingen over gemeentelijke herindeling”
Inleider was de heer Hemminga, Leeuwarden, oud-bestuurskundige. Volgens hem is een
gemeentelijke fusie onontkoombaar. Gemeenten krijgen ingewikkelder taken met een
tekort aan budget.
Enkele opmerkingen van de heer Hemminga: Er zijn diverse redenen voor herindeling.
Slechts één argument is tegen herindeling nl. de betrokkenheid van de burger wordt
onherroepelijk kleiner bij een grotere gemeente.
Het uitgangspunt bij herindelingprocessen moet zijn: “Een ieder moet er op vooruitgaan”.
In tegenstelling tot een 30-tal jaren geleden zal de weerstand van de bevolking steeds
minder zijn. Men laat het tegenwoordig over zich heen komen. De betrokkenheid is
gering. Dit heeft o.a. te maken met de toegenomen mobiliteit van de burger.
Volgens hem is het duidelijk dat gemeenten verdwijnen; immers dienstverlening als
vuilnisophaaldienst, brandweer etc. werken al over de gemeentegrenzen. De optimale
omvang van een gemeente ziet de heer Hemminga als één met een inwoneraantal van
40.000 tot 60.000 inwoners. Dit noemt hij de zogenaamde “plattelandsgemeente met
weinig problemen”.
Discussie
Na de pauze vraagt de voorzitter verschillende dorpsbelangen of er al gesproken is over
herindeling en of er al standpunten zijn ingenomen. In zijn algemeenheid vinden
dorpsbelangbestuurders dat ze te weinig informatie hebben en “gevoed” moeten worden
door de gemeente.
De zeer voorlopige standpunten van de politieke partijen op dit moment zijn:
CDA:
Kijk naar het Noordwesten
VVD:
Zie CDA
GroenLinks:
Kan op basis van het partijprogram op dit moment nog geen keuze
maken
FNP:
Niet aanwezig
Gem. Belangen: Wil graag doorgaan met de Middelsee-gemeenten, maar omdat er
één gemeente is afgevallen kan dit niet meer. Voelt voor veel dorpen
met 1 of 2 grote steden dus: kijk naar het westen
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P v/d A:

Sympathie gaat naar het Noordwesten. Littenseradeel mag
meepraten

9.d.

Conclusie
Zorg als gemeente dat de inwoners informatie krijgen, zodat er op de komende
dorpsbelangvergaderingen over gesproken kan worden. Bij de
dorpsbelangvergaderingen zijn raadsleden aanwezig die de mening van de leden mee
kunnen nemen.
Daarnaast belegt de gemeente nog 4 à 5 voorlichtingsavonden (zie 9.a), waar de
inwoners nogmaals hun mening naar voren kunnen brengen.
Op deze manier moet de gemeenteraad eind juni beging juli een gefundeerd besluit
kunnen nemen.
In de hierop volgende discussie wordt voorgesteld om de wethouder, die de fusie in zijn
portefeuille heeft, uit te nodigen voor een federatievergadering die volledig aan de fusie gewijd
is. Daarnaast wordt de vraag opgeworpen: Hoe wil je als dorp bestuurd worden? Een concrete
mogelijkheid is: geef de dorpsbelangen een bepaald bedrag waarvoor al het kleine onderhoud
door de inwoners zelf uitgevoerd kan worden.
De voorzitter doet de toezegging dat het bestuur de suggesties in overweging zal nemen.
10.

Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Mevr. W. Bouma, Slappeterp deelt mee dat de heer van der Laan, Skingen, de contactpersoon
voor de fairs zal zijn.
De heer F. Wagenaar, Skingen, deelt mee dat de leden van de opgeheven werkgroep Zout is
Fout nog een attentie tegemoet kunnen zien. Uiteindelijk is er nog geld overgebleven waarmee
dit gefinancierd kan worden.

11.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij sluit om 22.40 uur
de vergadering.
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