Notulen Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang Wirdum-Swichum
Woensdag 2 april 2014 in de Golle
Woensdagavond 2 april waren 40 dorpsgenoten aanwezig tijdens de ALV.
Als extra gasten mochten we welkom heten; wethouder Thea Koster, dorpenmanager
Jurjen van der Weg, raadsleden Sietse Bouma (VVD), Wietze Martens (PvdA), Aaltsje
Meinderts (CDA), Frits Rijpma (ChristenUnie) en Pier Tilma (FNP).
Afwezig; Rob Broersma en Anneke Hijman, secretaris. Notulen worden geschreven door
Bettie Jongbloed.
De vergadering begon met de ALV van de Golle. Hierbij is afscheid genomen van 2
bestuursleden, Wytske Hoekstra (voorzitter) en Alina de Boer. Geertsje Talsma is
benoemd als nieuw bestuurslid. Na een heldere uiteenzetting over de financiële situatie
van de Golle nam Doarpsbelang het over.
De notulen van de vorige jaarvergadering worden zonder wijziging vastgesteld.
Projecten
De projecten van het afgelopen jaar worden op een rijtje gezet en toegelicht.
• De brug Swichumerdyk is opgehoogd.
• Huizen van WoonFriesland zijn gerenoveerd, plan Hof start
binnenkort.
• Het schoolplein is opgeleverd.
• De sloepenroute is geopend.
• De stoplichten bij de snelweg zijn weg.
• Er zijn veel zonnepanelen geplaatst.
• Het welkomstbord bij de ingang van het dorp is in gebruik.
• Er is een nieuwe stichtingssteen geplaatst in de kerk.
• Snelheidsmaatregelingen Tsjearderdyk.
• Overleg over fietspaden, strooien bij gladheid, fietstunnel,
elektriciteitsmasten.
• Nieuwe dorpenvisie 2020.
• Spreekuur (groen Algerasingel, plas/dras pastorijsingel,
verlichting, lito blauwe molen, trillingsverkeer).
Toelichting bij deze punten
- Plan Hof wordt waarschijnlijk naar tevredenheid maar wel
schraal (sutterig) opgeleverd.
- Het verplaatsen van de elektriciteitsmasten gaat niet door, dit bracht veel onrust
met zich mee.
- In de vorige dorpenvisie 2020 was het meeste al gerealiseerd, er is een herziene
dorpenvisie 2020 gemaakt en deze is bij de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt,
nu gaan we verder met nieuwe projecten.
- Bij het spreekuur tijdens de vergaderingen werden veel gemeentelijke zaken
besproken.
Financiën
Er is een goedkeuring gegeven over het financieel verslag van 2012.
De contributie over 2012 komt als extra inkomsten binnen in 2013.
Er is een overstap gemaakt van de Frieslandbank naar de Rabobank.
Over het jaar 2013 hebben Harry Klingenberg en Gysbert Wassennaar de financiën
goedgekeurd.
Voor de volgende kascommissie zijn benoemd Gysbert Wassenaar en Tjitske BrouwerBosch.

Bestuurswisseling
Jan Klaren is aftredend en verkiesbaar.
We bedanken Jan voor zijn inzet en het verlengen van zijn functie binnen het bestuur.
Rondvraag
- Hof ziet er vreselijk uit, wanneer wordt het gesloopt?
Hilda Koops geeft aan; volgens WoonFriesland medio april, als de vergunning definitief is.
- De nieuwe Buma viaduct spiegeld in de zon, kan dit bijvoorbeeld ook groen?
Vraag ligt bij RWS.
- Op de Loodyk en de G. Emersonstrjitte wordt vaak te hard gereden, kan er geen
bloembakken worden geplaatst zoals in Goutum?
Thea Koster vertelt dat de bloembakken niet mogen worden gebruikt als
verkeersremmende middelen. In Goutum is dit tijdelijk.
- Schrikhekken op de Tsjaerderdyk staan verkeerd er kan geen rolstoel langs.
Jurjen van der Weg neemt het mee als dorpenmanager.
- Het lijkt wel of de oplevering van fietstunnels meer vertraging oplopen dan
autowegen.
Thea Koster vertelt dat dit niet zo, de aannemer moet zich houden aan het
MinderHinderPlan van de gemeente. Dit plan omvat een werkwijze en randvoorwaarden
die er voor moeten zorgen dat de weggebruiker zo weinig mogelijk overlast ondervindt
van wegwerkzaamheden in en om Leeuwarden in de periode 2011 tot 2014. Hiervoor
worden in het plan voorstellen en aanbevelingen gedaan.
- Wie onderhoud het groen bij het sportveld?
Jan Klaren; BV sport of een melding maken bij de gemeente Tel:14058.
- Sinds afgelopen vrijdag luiden de kerkklokken niet om 12 uur.
Reinder Bouma geeft het door aan het bestuur.
- Kavelverkoop Hikkemiedden loopt achter, wat hier aan te doen?
Jurjen van der Weg; Eerst nog even afwachten, dan misschien op een andere manier
verder.
- Kan er geen voorrang verleend worden met huurwoningen voor Wirdumers met
bijzondere redenen?
Jurjen van der Weg meldt dat WoonFriesland geen voorrang geeft en dat ze aan
landelijke regels zijn gebonden.
- Wanneer worden de fietspaden opengesteld en hoe sluiten ze op elkaar aan?
Hilda Koops vertelt dat aanstaande vrijdag 4 april 2014 de fietstunnel op de
Werpsterhoek wordt geopend en de Melle Mol tunnel in mei. Er wordt een afspraak
gemaakt over het verloop van de fietspaden.
Hilda Koops sluit de vergadering.

