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1. Opening/mededelingen
Om 20.00 uur heet Wytze Land iedereen welkom op de ledenvergadering.
Geen specifieke mededelingen buiten de geagendeerd punten

2. Notulen ledenvergadering 9 maart 2015
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. Financieel verslag en verslag kascommissie
Door Renso Jagt, penningmeester, wordt een toelichting gegeven op de financiële
overzichten.
Opmerkingen
- Welzijnssubsidies: naast een groeiend aantal aanvragen ook een vijftal
reserveringen ten bate van het dorp:
AED, Dorpsfeest 2019, Pannakooi, Oud & Nieuw en Verlichting boven vaart
Deze worden jaarlijks gereserveerd en na maximaal 4 jaar uitgekeerd;
- éénmalige kosten ten behoeve van huldiging Arjen Stroetinga;
- over 2015 is er een tekort ontstaan van € 745,-- op het jaarbudget ten behoeve
van de welzijnssubsidie. Dat kon deze keer dankzij een batig saldo van
voorgaande jaren. Voor 2016 is dan ook de maximale bijdrage bijgesteld naar
€ 200,--. Verder zal kritisch naar de aanvragen worden gekeken.
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De (kritische) Kascommissie, Dineke Meijerhof en Rinze Sikma, heeft de financiën over
2015 gecontroleerd en goed bevonden. De kascommissie voor de controle over 2016 zal
begin 2017 worden gevormd door: Sieds Tabak en Rinze Sikma.

4. Bestuursverkiezing:
•Bestuurslid
•Maaike Talsma
•Wytze Land (vz)
•Renso Jagt (pm)
•Marjolein van Hoorn
•Douwina Geertsma (secr)
•Marina Boers (plv.secr)
•Gerbert ten Hoor

Aantreden
2008
2010
2011
2013
2015
2015
2015

e

2 termijn
2012
2014
2015
2017

Aftreden
2016
2018
2019
Treedt af

Aftreden:
•Maaike Talsma
•Marjolein van Hoorn – op eigen verzoek
Aanmeldingen die wij voordragen:
•Sumitra Otter
•Vacature
Maaike Talsma wordt bedankt voor haar inzet van al weer 8 jaar en vooral voor haar
inbreng m.b.t. de wandelroutes (Rondje Waskemeer), Stroffelstienen, Commissie 4 mei,
etc. Als dank voor haar inzet ontvangt zij van Wytze een bloemstuk en een VVV-bon.
Als vervanger voor Maaike Talsma wordt Sumitra Otter voorgedragen. Zij draait inmiddels
sinds medio 2015 mee en is o.a. actief geweest met de website!
Met deze voordracht wordt onder applaus ingestemd.
We zijn heel blij met deze vervanging. Er is nu nog één vacature in het bestuur. Wytze
doet tijdens de vergadering een oproep voor nieuwe leden, De voorkeur gaat uit naar
zeven bestuursleden zodat bij het nemen van besluiten er altijd de juiste stemverhouding
aanwezig is. Er zijn veel activiteiten te doen.
Naast het bestuur zijn er vrijwilligers in commissies actief. We willen ook hen heel erg
bedanken voor hun inzet.
- 4 mei commissie: Hanneke van Wallinga, Hielke Haanstra en Albert Grootenhuis;
- Melle Stoker (dorpsconciërge);
- Herman Hofstee en Fred Rademakers (commissie duurzaamheid);
- Stroffelstiennen: Hanneke van Wallinga, Alledien Eringa en Maaike Talsma en ook
burgemeester Oosterman voor zijn speech en de steun (o.a. financieel) vanuit de
Gemeente;
- verlichting vaart: Keimpe Dijkstra, Wybe Dijkstra, Peter Jongsma, Wolter Boonstra,
Gerard Boonstra en Anne Vogelzang en natuurlijk fam. Hummel voor het beschikbaar
stellen van opslagruimte en fam. Land en fam. De Vegt voor de energievoorziening;
- Wietse Jan Beijert (opstart AED-werkgroep);
- Luut Nuwolt (bijdrage aan speeltoestellen Blauwe Bos);
- Buro SMM@rt (Cindy) en ook familie Grootenhuis en iedereen die heeft geholpen bij de
huldiging van Arjan Stroetinga 27/3 2015;
- Anneke en Eise Stoker Dorpshuis;
- Evert Sikkema ophalen contributie.
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5. Activiteiten Plaatselijk Belang 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gebiedsagenda/regio overleg
Werkzaamheden Caparis
Toekomst basisonderwijs
Fietspad Blauwe Bos
Speelvoorzieningen Blauwe Bos
Stroffelstiennen
Werkgroep duurzaamheid
Wandelknooppuntenroute
Onderhoud wegen
AED Waskemeer
Pannakooi
Toekomst sportaccommodaties
Ooststellingwerffonds
Vlag van Waskemeer
Glasvezel

1. Gebiedsagenda / regio-overleg
Regioagenda “kanaal- en wegdorpen” Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer
aangeboden aan de raad in de raadsvergadering van 17/12/2013.
De volgende onderwerpen zijn in de regioagenda benoemd en uitgewerkt
1. Woonomgeving
2. Wonen
3. Verkeer en bereikbaarheid
4. Recreatie en toerisme
5. Sport, ontspanning / voorzieningen
6. Werkgelegenheid en bedrijvigheid
7. Onderwijs
8. Zorg
9. Cultuur en historie
10. Overig
Samen met bovenstaande dorpen hebben we twee of drie keer per jaar een regio-overleg.
Vaak ook met een afvaardiging van de gemeente erbij. De regioagenda is dan het
communicatiestuk met de gemeente. Naast het regio-overleg is er ook het jaarlijkse OPO
(Overkoepelend Plaatselijk Belang Overleg) met alle PB’s van de gemeente
Daar brengen we de onderwerpen aan de orde die meer gemeentelijk spelen.

2. Werkzaamheden Caparis
Zijn er geschikte werkzaamheden dan kunnen die worden doorgegeven aan onze
dorpsconciërge: Melle Stoker, zoals bijvoorbeeld stoeptegels die gevaarlijk liggen. Tot nu
toe wordt er weinig aangemeld. Voor Waskemeer zijn de beschikbare uren niet volledig
besteed.
Wethouder Welle geeft aan dat deze werkzaamheden deel uitmaken van zijn portefeuille.
De ervaring leert dat in de andere dorpen ook weinig gebruikt wordt gemaakt van deze
mogelijkheid. De heer Welle doet dan ook een oproep om hier meer gebruik van te
maken. Per dorp is 100 uur per jaar beschikbaar.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat op de Compagnonsweg in de bocht het gras vaak
hoog staat. Dit belemmert het zicht. Deze bocht wordt 1x per jaar gemaaid.
Wethouder Welle geeft aan dit mee te nemen.
Klachten over maaien (v.b. berm P.W. Janssenweg) blijven, ook de bankjes beter
onkruidvrij houden, en de bomen zitten vol dood hout.
De gemeente heeft eenmalig extra budget voor maaibeurten beschikbaar gesteld. Met
input vanuit het jaarlijks overleg met de buurtverenigingen heeft DES een aantal
aandachtspunten aangeleverd richting gemeente.
Melle Stoker vraagt of het mogelijk is dat bij de gemeente aandacht komt voor de wijze
van maaien. Een voorbeeld hierbij is De Fenne: al het gras komt in de vijver terecht.
Blad 3

Vereniging voor plaatselijke belangen Waskemeer

Door Eéndracht Sterk
3. Toekomst basisonderwijs
Al enkele jaren ondervindt Waskemeer hinder van de krimp van de bevolking. Enkele
jaren geleden heeft DES haar zorg uitgesproken over de demografische ontwikkeling,
omdat het voortbestaan van twee scholen niet lang meer stand zou kunnen houden.
Samenwerking zou een redding kunnen zijn. Een basisschool in het dorp is een erg
belangrijk aspect voor de leefbaarheid.
Na bijeenkomsten met de scholen is er destijds een “ouderinitiatief behoud van
basisonderwijs in Waskemeer” voortvarend aan de slag gegaan onder het motto:
Liever één school dan géén school!
Helaas is uiteindelijk de poging tot een fusie tussen de scholen in Waskemeer niet
succesvol geweest.
De Meester van Hasseltschool zit nog dit jaar onder de norm en wordt opgeheven.
Ook DES is benaderd voor en aanwezig geweest bij het overleg door ouders van beide
scholen. Daarnaast is de ouderavond van De Paadwizer vervroegd om zo de ouders in
Waskemeer tijdig de gelegenheid te geven zich te laten informeren over het onderwijs op
De Paadwizer. Ten slotte zal er een overleg zijn voor de ouders van de leerlingen van de
Meester van Hasselt School met de directie van de Tjongerwerven en De Paadwizer.. De
keuze is nu aan de ouders naar welke school zij hun kinderen willen laten gaan.

4. Fietspad Blauwe Bos
De Oost-west verbinding was in slechte staat. De Regiodorpen vroegen al jaren aandacht
voor verbreding (2 m brede rolstoeltoegankelijke betonpaden).
Het 4,5 kilometer lange nieuwe fietspad Blauwe Bos is gereed en op 2 november 2015
geopend. Het fietspad heeft de naam “Popkepaad” gekregen naar Popke Akkerman.
Mede dankzij zijn doorzettingsvermogen is dit fietspad er gekomen.!
Dank is ook verschuldigd aan:
• Staatsbosheer Fryslân,
• Gemeente en Provincie (vooral Teus Dorrepaal, Sietske Poepjes). Provincie
financierde 50%.
Het is niet gelukt om parkeerplaatsen bij het Blauwe Bos aan de Kruisweg te realiseren.

5. Speelvoorzieningen Blauwe Bos
De speeltoestellen in het Blauwe Bos zijn onveilig, zijn aan vervanging toe.
3 vrijwilligers uit Haule, Haulerwijk en Waskemeer zijn bezig met het project vernieuwing
van de speelplaats Blauwe Bos. Voor Waskemeer is dat Luut Nuwolt.
Inmiddels is subsidie ontvangen vanuit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie en een
bijdrage uit het Rabo Coöperatiefonds. De gelden zijn binnen, de speeltoestellen zijn
besteld bij Welles Hout en worden binnenkort geplaatst. Daarnaast komt een educatieve
route door het bos met onder andere info over welke dieren aanwezig zijn in het Blauwe
Bos.

6. Stroffelstiennen
Op 31 oktober 2015 zijn door Gunter Demning vier stroffelstiennen geplaatst bij het
voormalig woonhuis van de familie Van Hasselt. Het gezin Van Hasselt bestond uit vader,
moeder en twee dochtertjes die allen in 1943 in Auschwitz zijn omgekomen. Het plaatsen
van de stroffelstiennen werd bijgewoond door familie van het gezin Van Hasselt.
De kinderen van de basisscholen werden betrokken bij dit gebeuren door het leggen van
rozen en het uitspreken van de tekst “Opdat zij niet worden vergeten”. Ook is er een
boekje over de familie uitgegeven en huis-aan-huis verspreid. Er zijn nog enkele boekjes
over. Deze liggen op de tafel om mee te worden genomen.
Namens Plaatselijk Belang worden Alledien Eringa, Hanneke van Wallinga en Cindy
Grootenhuis bedankt voor hun inzet.
Door Maaike Talsma wordt ook een toelichting op het financiële overzicht gegeven. Na
betaling van alle kosten blijft een bedrag van € 110,66 over. Dit wordt teruggestort in de
kas van Plaatselijk Belang.
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7. Werkgroep duurzaamheid
Herman Hofstee en Fred Rademakers zitten namens ons dorp in deze projectgroep.
Herman vertelt over de doelstellingen en waar de projectgroep mee bezig is. Er hebben
zich 66 mensen opgegeven voor een warmtescan. Opgave is nog mogelijk. Een
scanapparaat is aangeschaft door de werkgroep. De kosten voor een uitgebreide scan zijn
€ 100,--. De opbrengst is voor het terugbetalen van het apparaat. Op 30 maart 2016 is een
informatieavond. In oktober 2016 komt er een informatie avond over energie en
huishouding. Hier kunnen dan onder andere tegen korting LED-lampen worden
aangeschaft.

8. Wandelknooppuntenroute
Maaike Talsma geeft een toelichting op dit project.
Voor 1 april 2016 voert De Marrekrite dit project uit. De routes zijn in Bakkeveen en
Wijnjewoude al aangebracht. In de gemeente Ooststellingwerf wordt het aanbrengen van
de wandelroutes uitgevoerd door het Recreatieschap. Dit gebeurt na 1 april 2016.
Het is nog niet duidelijk of het Wandelknooppuntroute wordt aangesloten op het Rondje
Waskemeer. Er zijn nog enige hobbels weg te werken bij de overeenkomsten met
particulieren.
De LAW (lange afstandwandelroute) vanaf de Duurswouderheide via de Janssenstichting
in de richting van Haulerwijk via het Blauwe bos is in 2016 klaar.
Fred Rademaker merkt op dat het gereserveerde geld voor Rondje Waskemeer ook
ingezet kan worden voor het Wandelknooppuntenroute.
Wytze Land geeft aan dat er in het (beperkte) budget van DES geen structureel geld is
voor overeenkomsten met particulieren die hun gronden beschikbaar stellen. Hij vraagt
hiervoor aandacht bij de gemeente.
Maaike Talsma deelt nog mee dat op de bestuurstafel folders liggen om mee te nemen.

9. Onderhoud wegen
Belijning en bermverharding.
Op de Leidijk mag 80 km worden gereden. De Leidijk is niet zo ingericht.
In het volgend GVVP (Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan) laten opnemen dat de
Leidijk een duidelijker uitstraling van 80 km weg krijgt.
De heer Jan Sierts geeft aan dat op de Leidijk op het gedeelte Opsterland 60 km mag
worden gereden en op het gedeelte Ooststellingwerf 80 km.
Wytze Land zegt toe dat dit wordt uitgezocht en dat wij daarop terugkomen.
De Kruisweg is ingericht als 60 km weg; 2 kleuren asfalt, maar ook meer belijning.
Bocht bij de kruising Kruisweg / Bovenweg is nu al in slechte staat.
Oude Wijk
Wytze Land geeft aan dat Waskemeer een levendig dorp is met werk voor de plaatselijke
ondernemers. Groot vrachtverkeer wordt niet aangemoedigd. Tegenhouden lukt ook niet.
Oude Wijk/P.W. Janssenweg/Leidijk scherpe bochten zijn onveilig!
Tijdens een bijeenkomst in oktober 2015 met de vier Plaatselijke Belangen van Haule,
Haulerwijk. Donkerbroek en Waskemeer en B&W van de gemeente Ooststellingwerf is
met behulp van twee vrachtwagens van de firma Boonstra de gevaarlijke situatie in beeld
gebracht. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is door de VVD fractie een motie
ingediend, mede-ingediend door OoststellingwerfsBelang en CDA over verkeersknelpunten gemeente (Waskemeer) en verzoeken het college:
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om eenmalig € 50.000 vrij te maken vanuit de algemene reserve voor de aanpak van dit
knelpunt zodat tenminste op korte termijn in Waskemeer de gevaarlijke situatie aldaar
opgelost kan worden zodat een veilige verkeerssituatie ontstaat.
De motie wordt overgenomen door het college.
In januari 2016 is overleg geweest tussen de gemeente, firma Boonstra en Plaatselijk
Belangen Waskemeer en Haulerwijk.
Tijdens dit overleg is de situatie besproken. Op dit moment wordt door de gemeente
Ooststellingwerf een tekening uitgewerkt. Wanneer deze in concept gereed is vindt
overleg plaats met de buurtbewoners.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het mogelijk is dat het fietspad bij de familie Rademakers
wordt doorgetrokken het dorp in. Deze vraag is in 2000 ook gesteld en afgewezen. Beleid
is dat in de bebouwde kom geen aparte fietspaden komen.
De heer Rademakers geeft aan dat de jeugd overigens automatisch het fietspad verlengd
via het trottoir.
De heer Rinze Sikma vraagt of ook contact is opgenomen met de N381 omtrent eventuele
gelden om investeringen te doen.
Wytze geeft aan dat Waskemeer buiten de grenzen ligt van het gebied dat wordt
gecompenseerd voor de gevolgen van de aanleg van de N381. Donkerbroek, Haule en
Frieschepalen liggen wel binnen deze grenzen.
Maaike Talsma geeft aan dat Plaatselijk Belang wel plannen heeft ingediend voor
compensatie door middel van maatregelen die recreatieve, natuurlijke of historische
waarde hebben. Deze zijn afgewezen in verband met de beperkte scope.
De heer Rinze Sikma vindt het jammer dat Waskemeer niet voor gelden van de N381 in
aanmerking komt. Waskemeer heeft namelijk veel met de N381 te maken. Daarnaast zijn
de drempels in Waskemeer geen succes voor auto’s met gereedschap.

10. AED Waskemeer
De heer Wietse Jan Beijert stelt zichzelf voor en geeft een toelichting op de Werkgroep
Reanimatie Waskemeer.
Plaatselijk Belang Waskemeer DES was al enkele jaren bezig om dit project van de grond
te krijgen in Waskemeer. In oktober/november 2015 is Wietse Jan Beijert benaderd door
Plaatselijk Belang om de trekkersrol/coördinatie op zich te nemen.
Wietse Jan heeft aangegeven dit voor twee jaar te willen doen.
De huidige activiteiten zijn:
1. Opzetten groep vrijwilligers
2. Reanimatie- en AED-trainingen
3. Aansluiting BHV-ers bij HartslagNu
4. AED dorpshuis in verwarmde buitenkast 24*7
5. Tweede AED centraal in dorp (garage Jonkman)
e
6. Financiering 2 AED
Op dit moment hebben 60 vrijwilligers zich aangemeld. Hiervan moeten 45 worden
opgeleid voor de zomervakantie van 2016. De opleidingen worden verzorgd door
Sjouke Tuinstra uit Oosterwolde.
Wietse Jan legt uit hoe men een AED’er kan oproepen.
Er wordt gebeld met 112, de groep vrijwilligers die in de buurt van de oproep zijn krijgen
een berichtje via de app met een sleutelcode. Degene die aanwezig is begint met
reanimeren.
Wytze Land geeft aan dat Plaatselijk Belang momenteel bezig is de financiering te regelen
voor een AED bij garage Jonkman.
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11. Realisatie pannakooi
Door Wytze Land wordt een toelichting gegeven op dit onderwerp.
De pannankooi wordt geplaatst op het veldje tussen Feikemaweg/Oude Wijk.
Door Gerbert Ten Hoor is rondje langs de buurt gedaan of men er bezwaar tegen had.
Daaruit zijn geen bezwaren naar voren gebracht.
Van het Iepen Mienskipsfûns heeft Plaatselijk Belang Waskemeer een subsidie van
€ 10.000,-- ontvangen. Op onze aanvraag bij het Rabo Coöperatiefonds hebben wij nog
geen antwoord gehad.
Wanneer de pannakooi wordt geplaatst zijn vrijwilligers nodig voor het grondwerk.
De planning is dat wij in april 2016 starten en dan in juni 2016 klaar.

12. Toekomst sportaccommodaties
Door Johan Keuning, voorzitter VV Waskemeer, wordt een toelichting gegeven op de
“Status aparte” Waskemeer voor wat betreft de sportaccommodaties.
VV Waskemeer is bezig een toekomstbestendige vereniging te worden, een vereniging
waar voor iedereen plaats is, van jong tot oud, van ambitieuze voetballer tot actieve
vrijwilliger.
Gezien de stabiele groei van de vereniging in de afgelopen 10 jaar is uitbreiding van de
huidige accommodatie hard nodig.
VV Waskemeer is in 1984 opgericht en de sportaccommodaties waren toen voldoende.
Nu niet meer. De gemeente ziet deze situatie ook. Daarom is er een “status aparte”
gegeven aan de situatie in Waskemeer en heeft de wethouder de opdracht gekregen om
samen met de vereniging een oplossing te vinden voor het capaciteitsprobleem. De
oplossing is een tweede veld. Om dat te realiseren zijn meerdere oplossingen mogelijk.
Door VV Waskemeer is voorlichting gegeven aan de gemeenteraad. De opties voor
e
mogelijke oplossingen liggen nu bij de Raadscommissie en worden op de 1 dinsdag van
april 2016 behandeld.
Door de heer Henk de Vries wordt opgemerkt dat de gemeente moet worden
aangesproken op de “Status aparte”. VV Waskemeer heeft 160 leden: 6 seniorenteams en
8 jeugdteams.
De heer Jan Sierts merkt op dat hij in de Waskemare heeft gelezen dat er 2 ha wordt
gekocht. Hij wil graag weten wat hier de invulling van is.
De heer Johan Keuning geeft aan dat deze grond nodig is voor de benodigde uibreiding.
De exacte invulling moet nog plaatsvinden.
De heer Keuning hoopt voor het dorp Waskemeer dat over 20 jaar nog een
voetbalvereniging is. Een mooie vereniging waar plek is voor iedereen en dient als
ontmoetingsplek voor de inwoners van Waskemeer.

13. Besteding precariorechten (Fonds Ooststellingwerf)
Door Wytze Land wordt een toelichting gegeven.
Vanuit Waskemeer is er een initiatief in voorbereiding voor volkstuintjes (Berber Golsteijn
en Rik Opdam).
Haulerwijk is bezig met een project rondom de sportvelden, maar wil hier niet te veel nog
over kwijt. Haule start een project over carpoolplaatsen bij de rotonde en parkeergelegenheid bij de bushalte. Donkerbroek heeft plannen richting een fitnessterrein met toestellen
nabij de sportvelden en het wandelbos.
De werkgroep Duurzaamheid ontwikkelt een project voor de basisscholen en denkt nog na
over een blijvender project.
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Een ander idee in Waskemeer zijn extra parkeerplaatsen. 45 parkeerplaatsen is
onvoldoende voor personeel MFC Boekebeam, CSG Liudger, Voetbal en overige sporten,
Dorpshuis, evenementen als Beer van Waskemeer en Dorpsfeest, Ooststellingwerfcup,
toneelvoorstellingen, Valentijnsfeest, Open Huis Liudger, ouderavonden, etc.)
e

Op dit moment loopt de 1 tender. Aanvragen kunnen t/m 22 maart worden ingediend.
Ideeën zijn:
• Pannakooi + speeltoestellen
• Dorpsmoestuin achter Feikemaweg
• Zonnecellen op scholen / Dorpshuis?
• Plein voor Dorpshuis / CSG Liudger / Sportaccomodaties herindelen voor meer
parkeerplaasten en tevens geschikt maken als evenemententerrein voor grote
feesttent ( ivm. fundering, en aanwezigheid water, krachtstroom, etc.
Ideeën zijn welkom! Er volgen nog twee tenders waarvoor men aanvragen kan indienen.

14. Vlag van Waskemeer
Wytze Land geeft een toelichting hierop.
•

•

Al enkele jaren wappert in Waskemeer bij veel huishoudens een dorpsvlag
onder andere tijdens het dorpsfeest. Vanuit het dorp kwam regelmatig de vraag
naar nieuwe vlaggen. Plaatselijk Belang is in dit gat gesprongen en heeft een serie
laten maken. De vlag kost €16,00.
Een vlag van Waskemeer is te bestellen via des.waskemeer@gmail.com of via
het contactformulier in op de website.

15. Glasvezel
Door Marina Boers, met ondersteuning van Franklin Brander (lid kerngroep Glasvezel),
wordt een toelichting gegeven op het project glasvezel in de gemeente Ooststellingwerf.
In de gemeente Ooststellingwerf is een projectgroep Ooststellingwerf op Glas aanwezig.
Deze wordt ondersteund door Breedband Friesland.
De projectgroep is opgedeeld in lokale werkgroepen. In ons gebied betreft dit de dorpen
Haule, Haulerwijk, Waskemeer en de Heidehoek.
Haulerwijk heeft aangegeven ook andere manieren van glasvezel aanleggen te
onderzoeken.
Het doel van dit project is om glasvezel te krijgen in de zgn. ‘witte gebieden’ (daar waar
geen coaxkabel ligt).

Blad 8

Vereniging voor plaatselijke belangen Waskemeer

Door Eéndracht Sterk
Het project komt moeizaam van de grond ondanks alle inspanningen. Wethouder De Boer
is namens de gemeente Ooststellingwerf in het project gestapt. Hij wil in gesprek gaan
met gedeputeerde Sietske Poepjes om duidelijkheid te krijgen voor dit project. Hopelijk is
er binnenkort meer duidelijkheid.

16. Overige
•
•
•
•
•

Website Waskemeer.nl
Sumitra Otter doet technisch beheer;
Gerbert Ten Hoor en Marina Boers verzorgen het contentbeheer.
Deelname Serious Winterfair op 19 december 2015.
Regeling evenementenvergunningen praktisch/goedkoper maken.
Subsidies sportcoaches dit jaar voor het laatst?
Woonplan
- Actualisatie woonplan:
Woonplan evalueren en actualiseren door Gemeente, advies regio-overleggen
medio 2015; niet gebeurd. Afspraken over woningbouw zouden gecommuniceerd
worden met de PB’s . Dit is gebeurd tijdens Regio-overleg oktober 2015.
- Woningbouwcorporaties stoten alleen maar af en investeren niets in de dorpen,
gevolgen voor:
- ouderenhuisvesting/aanleunwoningen
- aanbod huurwoningen
- levensloop bestendige woningen
- kwaliteitsverbetering woningen
Prestatieafspraken met WoonFriesland en Actium!

•
•

Huisvesting statushouders (semi-permanent?)
Asielzoekers – wat doet Ooststellingwerf?
Wat is het beleid van de gemeente ten aanzien huisvesting voor statushouders.
Hoe kijkt men aan tegen semi permanente woningen? In Haule willen de inwoners
wel initiatieven ontplooien met betrekking tot huisvesting van statushouders. Er is
wel grond, inbreidingslocaties. Het dorp is positief.
Wat doet de gemeente m.b.t. asielzoekers?

6. Vragen aan gemeentebestuur
Wethouder Welles neemt namens B&W het woord.
-

-

Sportcoaches:
dit project is met twee jaar verlengd.
Woonplan:
De gemeente is hier mee bezig. Er wordt voorlopig niet gebouwd.
Statushouders:
moeilijke zaak. Momenteel geen achterstand in het verstrekken van
huurwoningen.
Ouderenvestiging:
hiervoor komen geen huurwoningen.
Asielzoekerscentrum:
in Appelscha komt geen AZC. Misschien kan de gemeente iets extra’s doen bij de
statushouders. De voorstellen qua locatie/gebouwen zijn afgewezen door het
COA. Problematiek heeft de aandacht van de gemeente.
Prestatieafspraken met WoonFriesland en Actium:
gemeente Ooststellingwerf heeft van Actium bericht gehad dat voorlopig niet wordt
gebouwd o.a. in Haulerwijk.
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Door Eéndracht Sterk
De heer Jan Sierts vraagt hoe Plaatselijk Belangen/burgers kunnen inspreken op het
Landschapsbeleidsplein. Hij verzoekt om dit vooraf door te nemen bij de Plaatselijke
Belangen.
Wethouder Welles antwoordt dat dit zal worden nagetrokken bij B&W.
De heer Jelle Wagenaar vraagt of de verkoop van huurwoningen niet kan worden
voorkomen.
Wethouder Welle antwoordt dat de coöperaties dit niet zullen nalaten. Vanuit de gemeente
is hierover wel gesproken. Het is niet te keren.
Daarnaast speelt nog de situatie dat een coöperatie een kerngebied heeft om in te
werken.Voor de gemeente Ooststellingwerf geldt een uitzonderlijke situatie aangezien hier
twee coöperaties Actium en WoonFriesland actief zijn. Actium zit in Drenthe en krijgt geen
projecten in Friesland. De Minister moet het goedkeuren dat er twee coöperaties
werkzaam zijn in de gemeente Ooststellingwerf.
De heer Jan Wagenaar vraagt of de nutsbedrijven de precariogelden die zij moeten
betalen aan de gemeente doorberekenen naar de klanten.
Wethouder Welle antwoordt dat dit wordt gedaan.
De heer Jan Wagenaar vraagt ook of het mogelijk is dat de stoep voor de nieuwe
woningen aan de Bakkeveensterweg kan worden doorgetrokken.
Wethouder Welle antwoordt dat men hierop terugkomt.

7. Rondvraag
De heer Jan Sierts vraagt of de wijken (vaarten) van namen kunnen worden voorzien
(zoals tijdens het dorpsfeest door de buurtvereniging Groot-Middenbuurt was gedaan) en
wil graag weten wat andere buurtverenigingen daarvan vinden.
Dit onderwerp zal door Plaatselijk Belang worden opgepakt.
De heer Sieds Tabak vraag of er een nieuwe dorpsvisie komt.
Wytze Land antwoordt dat dit niet gebeurt. De laatste dorpsvisie is van 2009.
Hiervan is door B&W en de Plaatselijk Belangen afgestapt. De dorpsvisie is verwerkt in
een regio-agenda die nu actueel wordt gehouden in het regio-overleg (zie punt 5.1 van de
agenda).Tijdens het regio-overleg worden de wensen vanuit het dorps meegenomen.

8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering en dankt
een ieder voor zijn/haar komst en inbreng.
Vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2017.
, W. Land,
voorzitter.

, M. Boers,
secretaris
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