
 

 
 

 

1. Opening / Mededelingen 

 
Gerbert opent de vergadering. Hij deelt mee dat Marina Boers haar bestuursfuncties als waarnemend 
voorzitter en secretaris opgezegd heeft wegens persoonlijke redenen. Gerbert ten Hoor is nu  
waarnemend voorzitter en het secretariaat is in handen van Inez Haaisma. Gerjan den Hartogh heeft 
voor Douwina Geertsma waargenomen wegens zwangerschap, en heeft besloten om als nieuw 
bestuurslid aan te blijven.  

2. Vaststellen notulen jaarvergadering* dd 13-03-2017; 

Notulen zijn vertoond op de beamer. Aanwezigen zijn om opmerkingen gevraagd. Verlichting boven 
de vaart: opmerking dat het niet mooier is geworden. Wordt later in de vergadering vervolgd. Bewoner 
geeft aan dat er op de Leidijk het laatste stukje voor Waskemeer 80 km per uur mag worden gereden 
terwijl er 60km beter is. Gerbert geeft aan dat hier geen actie op volgt, het is logisch om vaart te 
minderen voordat men het dorp binnen rijdt. Bewoner kaart aan: toerisme staat op de dorpsvisie. Kan 
het thema op de agenda komen? Gerbert: komt later aan bod.  

 

Notulen voor akkoord.  

3. Financieel verslag  +  Verslag kascommissie  Renso Jagt 

 

Renso heeft op 23 januari jl. bezoek gehad van Jeroen Haveman en Sefanja Brouwer die de 
kascontrole hebben uitgevoerd. Renso geeft aan helaas momenteel niet over een financiëel overzicht 
te beschikken die op de beamer vertoond kan worden. Het overzicht kan desgewenst thuisgestuurd 
worden. 2017 was financieel een rustig jaar in tegenstelling tot 2016. Er zijn minder inkomsten en 
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PVDA:     Bart Polpe  
Christenunie:    Meine Jansma 
GroenLinks:    Sipke van Belle 
CDA:     Ype Roijinga 
Werkgroep duurzaamheid:   Tiny Frankema 
Dorp Waskemeer:   Eric Zweepe, Jitske Hoekstra, Elly Kouwenhoven, Jan Post,  
     Henk en Auck Lijzenga, Hendrik Haaisma, Jan Zandberg,  
     Willem Haaisma, Marten de Jong, Dineke Meijerhof, Johan de 
     Vries, Anneke Stoker, Jan Sierts, Maaike Talsma 
Plaatselijk Belang DES   Gerbert ten Hoor, Sumitra Otter, Inez Haaisma, Renso Jagt,  
     Gerjan den Hartogh 

Afmeldingen:    College B&W, Douwina Geertsma (DES) 



uitgaven geweest, verder zijn daar de standaardposten zoals onderhoud (AED/pannakooi), dorpsfeest 
en feestverlichting.  
Renso geeft aan dat voor dit jaar en de komende jaren de welzijnssubsidie interessant is gebleken. 
Deze subsidie is uit te geven aan initiatieven vanuit het dorp. Criterium is dat het moet bijdragen aan 
onder ander de sociale cohesie. In 2017 zijn er 19 aanvragen gedaan, wat een recordaantal is. Vorig 
jaar is er €3350 ontvangen en €3370 uitgegeven, dus dat is mooi in verhouding. Enkele voorbeelden: 
de Waldploech (toneel), organisatie van het darttoernooi, het Novemberfest, P’optimaal, dorpsfeest 
etc. Bij deze de oproep om de komende jaren meer aanvragen te doen.  
 

4. Contributie 2018 

 
Het contributiebedrag van 5 euro blijft gelijk. Volgend jaar komen we twee keer langs om de 
contributie te innen. Bij twee keer niet thuis doen we een briefje in de bus met het verzoek het bedrag 
over te maken.  
 
5. Bestuurssamenstelling 
 
Gerjan den Hartogh stelt zich kort voor: geboren op Ameland, daarna in Leeuwarden en Groningen 
gewoond. In september 2016 het huis gekocht van de fam. ten Broeke aan de Sint Baronstraat. Heeft 
geen werkbetrekking in de regio, werkt als fysio/manueeltherapeut en beleidsmedewerker in een 
particuliere praktijk in Wolvega. stemronde: geen tegenstemmen.  
 
6. Verbeterdebuurt.nl 
 
Inez geeft toelichting over de app verbeterdebuurt.nl en verlorenofgevonden.nl. Hier kunnen 
meldingen gedaan worden waarbij gelijk een foto + locatie meegestuurd kan worden. Daarnaast blijft 
Melle Stoker de dorpsconciërge, waar je ook ongeregeldheden kunt melden. Vraagt vanuit de zaal: 
wat meldt je bij Melle en wat bij de app? Inez geeft aan: je kan alles uiteraard ook bij Melle melden, 
maar via verbeterdebuurt.nl is meer rechtstreeks.  
Ook doet ze een zegje over Norwell Outdoorfitness. Dit bedrijf heeft een aanvraag gedaan of er 
interesse is voor fitnesstoestellen in de openlucht. In Haulerwijk/Donkerbroek wordt dit al gerealiseerd. 
21 maart a.s. zal er een voorlichtingsavond zijn in het dorpshuis. 
 
7. Verlichting boven de vaart 
 
Gerbert geeft toelichting. De oude verlichting is niet meer veilig te gebruiken. Er zijn offertes 
opgevraagd voor nieuwe verlichting. De kosten komen op circa 8000 euro uit. Er is een oproep voor 
donaties gedaan. Inmiddels zijn er ook al enkele donaties binnen, waarvoor dank. Hoe het verder 
vormkrijgt qua financiering is nog niet duidelijk. Vraag vanuit Ooststellingwerfs Belang: wordt er 
gekozen voor LED verlichting? Gerbert beaamt dat er gekozen wordt voor LED verlichting.  
 
8. Herinrichting parkeerterrein bij MFC ’t Ald Leger 
 
Gerbert: het projectplan en de offerte zijn klaar voor de voorlopige herinrichting van parkeerterrein. In 
eerste instantie zou het doel zijn om het parkeerterrein dusdanig in te richten dat er een grote 
feesttent op kan staan voor het dorpsfeest in 2019. De gemeente heeft echter onlangs aangegeven 
dat het dorpsfeest niet in het dorp kan gaan plaatsvinden. De regeling m.b.t. geluidsnormen bij 
muziekevenementen is namelijk veranderd. Deze verandering van regelgeving is aan de aandacht 
van het Plaatselijk Belang DES ontschoten. Welke oplossing er gaat komen is nog niet duidelijk. 
 
Dan het parkeerprobleem. Het wordt steeds drukker, zeker nu er een tweede voetbalveld bijkomt, 
zodat er 2 wedstrijden tegelijk afgewerkt kunnen worden. Ook bij grotere evenementen zoals 
bijvoorbeeld de toneeluitvoeringen is het parkeren een probleem.. Daarom is een totale herinrichting 
van het parkeerterrein op zijn plaats. Het projectplan moet nog geschreven en de offerte nog gemaakt. 
Ook zal eerst moeten worden gewacht op de verbouwing van het dorpshuis. Eric Zweepe(bestuur 
dorsphuis): er zijn verbouwingsplannen voor de kantine/bar en het plan is om een eigen entree te 
maken. Plannen moeten nog worden uitgewerkt. De eerste subsidies zijn binnen.  
 



Hendrik Haaisma (P’optimaal): zou wel voorstander zijn van voorlopige herinrichting parkeerterrein 
omdat het problemen geeft met P’optimaal en de Beer van Waskemeer. Gerbert: daar gaan we eerst 
niet mee verder, we wachten de volledige herinrichting. Hendrik geeft aan graag met plaatselijk belang 
in gesprek te willen, aangezien de tijd dringt.  
 
Bewoner: is er de mogelijkheid om het dorpshuis te openen voor toerisme etc.? Gerbert: Zal straks 
nog aan bod komen.  
Bewoner: hoe zit het met de geluidsnormen, wordt dat een probleem? Gerbert: 84dB lijkt de norm te 
zijn voor de vergunning, het is verder nog onduidelijk hoe het precies daarmee komt.  
 
 
 
9.   Werkgroep Duurzaamheid     Tiny Frankema 
 
Tiny Frankema doet een voordracht over de werkzaamheden van de werkgroep duurzaamheid. Vorig 
jaar heeft dhr. J van Weperen hier al iets over verteld.  
De werkgroep heeft samenwerking gezocht met gemeente. De gemeente werkt weer samen met 
Sameen. Het gezamenlijke doel is: Ooststellingwerf energieneutraal in 2030. De doelstelling is om de 
burgers enthousiast te maken. De werkgroep werkt voor de vier dorpen Donkerbroek, Haule, 
Haulerwijk en Waskemeer. De Plaatselijke Belangen van deze dorpen hebben het thema 
duurzaamheid aan de werkgroep uitbesteed.  
Waarom energieneutraal? Opwarming van de aarde gaat ons allemaal aan. Fossiele brandstoffen zijn 
straks op, dus we moeten als burger de omslag maken. Wat is er aan te doen?: 1. Energievraag 
reduceren 2. Gebruik alleen duurzame energiebronnen. Deze bronnen nemen naar verhouding te 
weinig toe. Blijft over: hoe kunnen we de energie zo duurzaam mogelijk opwekken? 
 

- A. Gebruik geen energie (gedrag kan 10/15% besparen) 
o Geen wasdroger gebruiken 
o Lampen uit in de kamer waar je niet bent 
o Zet verwarming op tijd uit 

 
- B. Gebruik energiezuinige apparaten en isoleer het huis (tot 30% meer energiebesparing) 

o Ledlampen 
o Energiezuinige koelkast 
o HR++ glas 
o Isolatie van vloer, muren en dak  

- C. Gebruik energie die ‘duurzaam’ is opgewekt 
o Zonnepanelen/windmolens/waterenergie/aardwarmte etc. 

 
‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ is een project van de gemeente: 

o Tips van energiecoaches 
o Lage energierekening 
o Wegwijs worden in energie besparen en verduurzamen 

- Bij de eerste ronde deden 100 huishoudens aan mee. Het doel is nu: 500 huishoudens.  
- iNRG stelt apparaatjes ter beschikking die energieverbruik opmeten. Het kastje is zo groot als 

een bankpas die makkelijk in de meterkast past. Daarmee kun je je energie monitoren 
- Een slimme meter is daarvoor noodzakelijk. Begin van 2018 zal de gehele gemeente 

Ooststellingwerf voorzien worden van slimme meters. Wanneer je een slimme meter hebt kun 
je je aanmelden bij ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ via internet.  

 
Verder organiseert de werkgroep het duuzaamheidscafé waar mensen met elkaar in gesprek kunnen 
en waar sprekers hun verhaal kunnen doen. Zo is er het idee om iemand van Liander (die de meters 
plaatsen) te laten uitleggen wat de slimme meter nou precies doet en wat er met de data gebeurt. Ook 
kunnen andere thema’s gerelateerd aan duurzaamheid aan bod komen zoals: afval, water. Informatie 
uitwisselen staat voorop. Ook info over subsidies / gunstige leningen bij de gemeente voor 
bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen daarbij aan bod komen.  
 
Aanmelden? www.sameen.nl/projecten 
Vragen duurzameprojecten@sameen.nl 
 

http://www.sameen.nl/projecten
mailto:duurzameprojecten@sameen.nl


Gerbert: mag je ook de slimme meter weigeren? Tiny: je mag weigeren dat de gegevens automatisch 
doorgegeven worden. Wel dien je dan een bedrag te betalen als je het later toch automatisch wilt 
laten verlopen. Uiteindelijk ontkom je niet aan de slimme meter, Liander heeft er belang bij om het 
lichtnet beter te kunnen te monitoren.  
 
Bewoner: waarom is zonnepark niet doorgegaan? Tiny: werkgroep heeft meer als doel 
bewustwording, niet zozeer met de energieopwekking. Andere bewoner: college heeft snel afgezien 
van zonnepark omdat er te weinig draagvlak was. Gerbert: had ook te maken met kostenplaatje, 
kostte teveel voor Waskemeer. Andere bewoner: heeft te maken met de werkwijze van de gemeente.  
 
Tiny als bestuurslid Eendracht energiecoöperatie: doel is om in elk dorp een zonnedak te realiseren. 
Het probleem was dat eigenaren van daken die zich aanboden vaak geen toestemming van de bank. 
Een geschikt dak moet een bepaalde afmeting hebben en constructieberekening ondergaan, opstal 
etc. Bij deze een oproep: als iemand een geschikt dak weet of heeft: diegene kan zich aanmelden bij 
de energiecoöperatie. De prioriteit ligt bij daken in plaats van zonneweides. Zonnweides komt vaak 
vanuit de omgeving veel weerstand op. De gemeente heeft een faciliterende en ondersteunende rol.  
 
10. Dorpsvisie: bespreken invulling van thema’s 
 

Bespreken thema’s Dorpsvisie opgesteld tijdens de ledenvergadering van 13 maart 2017: 

1. Werkgelegenheid en bedrijvigheid 
a. Realiseren van een dorpswinkel (geen taak voor DES) 
b. Realisatie van een medische post/gezondheidscentrum (geen DES) 
c. Kleinschalige zorg (woonboerderij voor ouderen) (geen DES, wel particulier) 
d. Werkgelegenheid (Behouden industriegebied werkgelegenheid is aan bedrijven) 

Bewoner: voorstel: gemeente zou voorzieningen zoals groenvoorziening kunnen 
verplaatsen naar het dorp. Misschien iets voor plaatselijk belang om dat aan te 
kaarten? 
 

2. Recreatie en toerisme 
e. Plaats waar je koffie kan drinken (bij dorpshuis) 

Zal in toekomst mogelijk te realiseren zijn.  
Meine Jansma (ChristenUnie): geeft aan dat er vraag is naar rustpunten, een plek 
waar je bijvoorbeeld even koffie kan drinken, toiletteren, je e-bike opladen of de band 
plakken (www.rustpunt.nu). Hij is daarmee vorig jaar zelf begonnen in Haule. 
Misschien mensen warm maken door er aandacht aan te besteden op de website of 
in het dorpskrantje? Aan de Kreilen zit ook al een rustpunt geeft Gerbert aan.  

f. Feestterrein/Evenemententerrein bij dorpshuis (reeds besproken) 
Is over gesproken.  

g. De vaart weer open (nog niet opgepakt, er is een stichting) 
Een stichting wil de vaart bevaarbaar maken. Wellicht dat dat nog op de agenda 
komt. Nog onduidelijk hoe het vorm krijgt eventueel.  
 

3. Woningbouw en groenbeheer 
h. Realiseren van een dorpswinkel (punt 1a) 
i. Natuur naar het dorp halen (nog geen idee bij) 

Sipke van Belle (Groenlinks) boeren kunnen bijvoorbeeld grond een stukje 
natuurwaarde geven. Andere ideeën: wellicht meer doen aan biodiversiteit in het 
dorp d.m.v. bloemen/planten etc. Gemeente gaat groenbeleid overleggen met de 
dorpen. 
Meine Jansma (ChristenUnie): Aandacht gaat in hetgemeentebeleid heel erg uit naar 
Appelscha, PB’s moeten wel aandacht blijven vragen voor hun eigen dorp.  
Vanuit de bewonders komt nog een vraag over de moestuin: hoe staat het daarmee? 
Gerbert: de stekker is eruit getrokken. Moestuin bleek niet haalbaar, was bezwaar 
tegen gekomen.  

j. Realiseren zonneveld (geen DES, subsidie voor bedrijven) 
Is net ter sprake gekomen.  
Sipke van Bellen (denk dat hij hiermee kwam??) (Groenlinks): kan voordelig zijn om 
als buurt met bijvoorbeeld bedrijven gezamenlijk zonnepanelen te nemen op korte 



termijn. Het tarief voor teruglevering zal namelijk op korte termijn erg kunnen dalen. 
Met een grotere groep sta je sterker.  
Tiny: wellicht is het aan plaatselijk belang om te peilen of er geschikte daken zijn die 
gezamenlijk kunnen worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen?  
 

4. Verkeer en bereikbaarheid 
k. Belbus / Samobiel  
l. Tiny Frankema: als jullie als Waskemeer nog willen aanhaken, advies snel contact op 

te nemen met Lammie Dijkstra. In Haule loopt dit nog niet. Wordt vooral door 
jongeren gebruikt, door ouderen weinig. Kans is groot dat Haule er mee stopt op 
korte termijn.  

m. Realisatie verlichting fietspad Kruisweg en Bakkeveensterweg (nog niet opgepakt) 
Nog niet aan begonnen. Idee kan ook aangedragen worden bij de gemeente middels 
www.verbeterdebuurt.nl. Bewoner: Kruisweg wordt nooit wat mee gedaan.  

n. Waskemeer op borden aan de N381 (afgewezen door provincie wegens beleid) 
Provincie heeft het afgewezen.  

o. Openbaar vervoer weekend en stille uren? (punt 4k) 
Geen opvolging.  

 
 
11. Vragen aan gemeentebestuur 
 
Gemeentebestuur niet aanwezig: 

- Bewoner: mist bij de gemeente de samenspraak met de burgers. Korte reactie Henk Dongstra 
(Ooststellingwerfs Belang) er zijn stappen gezet op vlak van burgerparticipatie, burgers 
worden juist betrokken bij vormen van beleid. Ambtenaren zullen zich meer dienend opstellen. 
Beleid moet nog worden vastgesteld.  

- Bewoner vraagt zich af wat er de laatste 10 jaar met de structuurvisie is gebeurd en wat er 
voor de toekomst moet gebeuren. Reactie Henk Dongstra (Ooststellingwerfs Belang): goed 
idee om dat te evalueren.  

 
 
12. Rondvraag 
 

- geen vragen vanuit de aanwezigen.   
 
 
 
13. Sluiting 
 
Gerbert sluit de vergadering om 21:55.  
 
 

http://www.verbeterdebuurt.nl/

