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Aanwezig 
geen gemeentepartijen 
Dorp Waskemeer : Jan Sierts, Willem van der Wal, Henk de Vries, Jan Zandberg, Elly Kouwenhoven, 
Jan Heida, Alleke Kalis, Anneke Stoker en Cindy Grootenhuis 

Plaatselijk Belang DES : Gerbert ten Hoor, Sumitra Otter, Renso Jagt, Douwina Geertsma 
Afmeldingen : Gerjan den Hartogh (DES) 

1. Opening / Mededelingen 

Gerbert opent de vergadering. Hij deelt mee dat Inez Haaisma afgelopen zomer besloten heeft om de 
functie binnen DES neer te leggen. In de agenda van de laatste Waskemare heeft gestaan dat er deze 
avond de ledenvergadering zou zijn, net als op de website en facebook. De uitnodiging met daarin de 
agenda heeft niet in de laatste Waskemare gestaan. Er wordt besloten om wel door te gaan met de 
vergadering 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering* dd 19-02-2018;  

Notulen zijn vertoond op de beamer. Aanwezigen zijn om opmerkingen gevraagd.  

Verlichting boven de vaart: de vraag wordt gesteld of het ook de bedoeling is dat er strengen boven de 
vaart komen te hangen als je richting Bakkeveen/Bult gaat. We zouden dit graag willen mits het budget 
toereikend is. 

3. Financieel verslag  +  Verslag kascommissie 

Renso heeft op 5 maart jl. bezoek gehad van Jeroen Haveman en Luut Nuwolt die de kascontrole hebben 
uitgevoerd. Renso geeft een toelichting op de jaarcijfers. Opvallend is te noemen het aantal aanvragen 
van de welzijnssubsidie. Dit is vanaf 2011 enorm gestegen, van 6 naar in 2018 22 aanvragen. Er zijn 
leuke nieuwe initiatieven door dorpsbewoners geïnitieerd.  

4. Contributie 2019 

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 
Renso Jagt heeft twee termijnen in het bestuur van DES gezeten. Hij wordt bedankt voor zijn inspanning 
van de afgelopen acht jaar.  
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester en secretaris. 
 
6. Evaluatie Dorpsgesprek van 25 februari 2019 
Op initiatief van gemeente Ooststellingwerf zijn dorpsbewoners op 25 februari jl. met elkaar in gesprek 
gegaan. Tijdens de vergadering wordt een korte toelichting gegeven op deze leuke en inspirerende 
avond. In de Waskemare zal een verslag komen te staan. De werkgroepleden van de diverse onderdelen 
zullen de dorpsbewoners op de hoogte stellen van de voortgang. 
 
7. Verlichting boven de vaart 
Gerbert toont het voorbeeld van hoe het eruit komt zien en licht het financiële plaatje toe. 
Het afgelopen jaar is er veel tijd en energie besteed aan het binnenhalen van gelden/subsidies. Dit is 
ontzettend goed gelukt want het aanschafbedrag is nagenoeg binnen. Hiermee hebben we als dorp eigen 



 
 

verlichting en kunnen we hier de komende jaren van gaan genieten. De bedoeling is om op 11 november 
de feestverlichting feestelijk te onthullen door de kinderen in het dorp.  
 
8. Vragen aan gemeentebestuur 
Het gemeentebestuur is helaas afwezig terwijl de uitnodiging verzonden is op 19 februari jl. Ook hebben 
we geen reactie. We gaan de gemeente hier tijdens een volgend bezoek van hen op aanspreken.  
 
9. Rondvraag 
Jan Sierts  
Er zijn twee bijeenkomsten door de gemeente georganiseerd om te praten met dorpsbewoners over de 
aanpak van de Compagnonsweg/Breebergweg. Tijdens de tweede bijeenkomst werd er een minder open 
houding ervaren van de gemeente (van medewerkers van de afdeling wegen) om in gesprek te gaan met 
een grotere groep bewoners. Hebben meer dorpsbewoners dit ervaren? 
 
Renso geeft zijn ervaring over de knelpunten van de drempel voor zijn woning aan de Compagnonsweg. 
Aanvankelijk was het lastig een gesprek met de gemeente te arrangeren waarbij een grote groep 
aanwonenden aanwezig zouden zijn. Later werd deze afspraak gehouden maar dan in een kleiner comité 
en ging de samenwerking soepel. 
 
Willem van der Wal 
Is er zicht op het maaibeleid 2019? Gerbert licht toe dat het vorig jaar is aangepast van 2 keer naar 6 
keer. Aanwezigen blijven problemen herkennen. 
 
Henk de Vries  
Wat gebeurt er met de ruimte achter de Meester van  
Hasseltweg? Komt daar nog woningbouw? Eind januari 2019 zijn we als DES uitgenodigd door de 
gemeente om te praten over de bestemming van deze grond. Als DES hebben we gepleit voor 
woningbouw in het dorp, temeer omdat dit steeds de bedoeling is geweest op deze plek. In welke vorm 
(vrije kavels, geschakelde of tussenwoningen) is op dit moment onduidelijk. Gemeente heeft aangegeven 
bereidwillig te zijn en mee te werken in het realiseren van woningen op deze grond.  
 
Jan Sierts  
heeft een vraag aan de gemeente: Is er een relatie tussen het dorpsgesprek en de omgevingsvisie. Als 
DES nemen we deze vraag ook mee.  
 
 
10. Sluiting 
Gerbert sluit de vergadering om 21:05 uur. 

 
 


