
 
Notulen jaarvergadering 2019 
 
Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een aantal bestuursleden is afwezig 
i.v.m. persoonlijke of werk gerelateerde redenen. Daarnaast heeft een aantal leden zich afgemeld. 

Lid is bedankt voor het maken van het boekje.  
 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de personen die ons in het jaar 2018 zijn 
ontvallen. 
 
Mededelingen 

Voorzitter deelt mee dat de vaarroute Boksumer Soal in de loop van volgende maand grotendeels 

klaar zal zijn. Eind juni of begin juli zal hier een feestelijke opening voor komen.  
 
Notulen jaarvergadering 17-4-2018 
Lid vraagt waarom er geen namen meer in de notulen worden genoemd. Het bestuur geeft aan dat 
dit te maken heeft met de AVG. Aangezien het boekje op de website wordt gepubliceerd en huis- 
aan huis wordt verspreid, mogen er geen namen meer worden genoemd zonder toestemming. Een 

lid stelt voor om bij de volgende vergadering een akkoordverklaring op de presentielijst te 
vermelden. Een lid vraagt waarom er geen Friese vertaling aanwezig is van de notulen. Vanaf 
volgend jaar zullen de notulen weer worden vertaald. In de notulen van 2018 staat dat het 
schelpenpad langs het kanaal terug zou komen. Hiervoor is in de plaats gekomen een betonpad. 
Een lid merkt op dat de aansluiting van het pad op de klinkers niet goed is Dit is nu nog een 
schelpen pad, maar haar is wel verteld dat dit nog gaat veranderen. Onder andere scootmobielen 
kunnen hier niet langs. Daarnaast merkt een lid op dat de oude auto’s waarover in de vorige 

vergadering is gesproken, nog steeds niet weg zijn. In de notulen van 2018 staat een opmerking 
over de Skimerwei. Een lid merkt op dat de borden nog steeds niet zijn teruggeplaatst. De bocht 
van it Holt naar de Skimerwei is onoverzichtelijk. Veel automobilisten nemen daar van de 
Skimerwei naar it Holt de binnenbocht wat tot gevaarlijke situaties leidt. Nu het verkeer op de 
Skimerwei toeneemt, verzoekt een lid om een doorgetrokken streep in deze bocht bij de gemeente 
aan te vragen, om te voorkomen dat automobilisten in deze onoverzichtelijke bocht, de 
binnenbocht pakken. Op o.a. de Spoorstrjitte, heeft rechts voorrang. Door de hoge haag is hier het 

zicht niet goed. Dit dwingt de bestuurder wel om rustiger te rijden en beter uit te kijken. 
 
De notulen worden vastgesteld.  
 
Jaarverslagen 
Uitvaart: Lid vraagt of de kosten voor grafdelving toegelicht kan worden. AB zorgt voor de 

grafdelving. Deze nota’s komen later waardoor hier een aparte post voor opgenomen moet worden. 

Voorgaande jaren vielen deze kosten onder uitkeringen. Lid merkt op of het mogelijk is om de 
cijfers van voorgaande ja(a)r(en) er bij te vermelden zodat een vergelijking mogelijk is. Voorzitter 
geeft aan dat er dan te veel informatie in het boekje komt. De leden kunnen het boekje van vorig 
jaar gebruiken om de cijfers te vergelijken.  
 
Dorpsbelang: Lid vraagt wat de kosten voor whats app zijn. Dit betreft de drie borden voor de 

whats app buurtpreventie.  
 
Oud papier: In 2018 heeft de school niet gelopen. SF Deinum heeft die ronde voor zijn rekening 
genomen. De penningmeester verzoekt de verenigingen na afloop een foto van de volle container 
te maken. Dit dient als bewijs. Het is namelijk voorgekomen dat een container ‘zoek is geraakt’. De 
Omrin stelt dat er die maand geen oud papier is ingeleverd, terwijl dit wel het geval was. 
 

Website: Geen toelichting 

 
Speeltuin: De Spinner is gerepareerd. Het is verzekeringstechnisch niet mogelijk om zelf de 
toestellen te repareren.  
 
Activiteitencommissie: Er is niemand van de activiteitencommissie aanwezig voor een toelichting. 

 



Doe en No: In 2020 komt er een nieuw fotoboek. Er ligt daarnaast nog een plan om een 

wandelboekje te maken. Of dorpsbelang hierin kan ondersteunen. Lid zal zijn voorstel uitwerken en 
naar het bestuur sturen. Voorzitter geeft aan dat we hier wellicht subsidie voor kunnen krijgen.  
 
Kascommissie 
Geen opmerkingen over de financiën, ziet er goed uit. Een lid (Jochem) van de kascommissie 
neemt afscheid.  
 

Benoeming nieuw lid kascommissie  
Een lid (Marcel) is bereid om deel te nemen in de kascommissie. Akkoord.  
 
Begroting  
akkoord. 

 

Bestuursverkiezing 
Voorzitter Durk neemt na vier jaar afscheid van dorpsbelang. Catharina bedankt hem voor zijn 
inzet. Ook bestuurslid Bram die vandaag niet aanwezig is, neemt afscheid.  
 
Er hebben zich 2 kandidaten gemeld, Erik en nog een kandidaat. De tweede kandidaat zal de 
voorzitter nog mee in gesprek. De leden zijn akkoord.  
 

Update dorpsvisie 
Uit de dorpsvisie zijn 4 pijlers gekomen: Wonen, Woonomgeving, sociale samenhang en recreatie.  
Wonen: nieuwbouw, en woningen voor starters/jongeren/ouderen. Ruben Snuif zal een update 
geven over de huidige nieuwbouw en de mogelijke toekomstige nieuwbouw in Deinum. 
Woonomgeving: een mooi voorbeeld hiervan is het planten van de fruitbomen.  
Sociale samenhang: Catharina zet zich op dit moment in voor het koffieuurtje wat goed loopt.  

Recreatie: De haven is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook gaan we ons inzetten voor 

informatieborden en bijvoorbeeld zoals eerder genoemd een wandelboekje. Een lid merkt op dat 
hier meer over gecommuniceerd mag worden. Daarnaast merkt een lid op dat zij een conclusie 
mist in de dorpsvisie. Het is niet echt concreet. Een lid vraagt zich af wat er gebeurt met de lege 
plekken in de Haven. Haye geeft aan dat alle huurders van een plekje zijn aangeschreven met de 
mededeling dat zij eenmalig voor 1 jaar hun plekje mogen onderverhuren. Onder de voorwaarde 
dat de plek wordt onderverhuurd aan de eerstvolgende op de wachtlijst. Daarnaast doet de 

Havencommissie in de brief een oproep aan de huurders om zijn of haar plekje op te zeggen als 
voor meerdere jaren de ligplaats niet gebruikt zal worden (‘goed burgerschap’).  
 
Germ Reitsma van NWF – Update over de nieuwbouw en mogelijke herbouw van de 
huurwoningen in Deinum 
Germ heeft zich vandaag i.v.m. persoonlijke redenen afgemeld. Indien er vragen zijn voor Germ, 
kunnen deze genoteerd worden op de flipover. Dorpsbelang zorgt er dan voor dat deze vragen 

uitgezet worden.  
 
Er zijn geen vragen genoteerd op de flipover.  
 
Dhr. Ruben Snuif van de gemeente Waadhoeke – update van de huidige nieuwbouw en 
de mogelijke toekomstige nieuwbouw in Deinum 
 

De heer Snuif geeft een update over de huidige nieuwbouw. Hij geeft aan dat het oorspronkelijke 
plan van Menameradiel gewijzigd is. Het beleid van de Waadhoeke is: in principe geen rijwoningen 
in een dorp. De stedenbouwkundige van de Waadhoeke heeft de plek bij de haven bekeken en 
geoordeeld dat hier het beste twee-onder-een-kapwoningen geplaatst kunnen worden. Uiteindelijk 
is in samenspraak met dorpsbelang uitgekomen op een rij van 4 woningen en 2 twee-onder-
eenkappers. Waarvan de twee-onder-een-kappers huurwoningen worden in de sociale sector. 

Meerdere leden zijn het hier niet mee eens. Zij vragen zich af of de Waadhoeke het plan, welke 

door het college van Menameradiel is vastgesteld, zomaar kan wijzigen. De heer Snuif geeft aan 
dat de gemeenteraad van de Waadhoeke plannen van Menameradiel mag wijzigen welke 5 jaar 
voor de herindeling zijn genomen. De leden vrezen dat hierdoor de starters geen kans krijgen. Een 
lid adviseert om de raadsfracties aan te schrijven. Haaije Hoekstra (FNP) vraagt wanneer het 
onderwerp op de agenda van de raadsvergadering staat. Snuif: 13 juni. Dorpsbelang zal voor die 
datum met de gemeente in overleg. Mocht dit niet voor 13 juni lukken dan wordt gekeken of het 

onderwerp opgeschoven kan worden naar de volgende raadsvergadering.  
 



De heer Snuif geeft daarnaast een update over de mogelijke toekomstige nieuwbouw in Deinum. 

Hij geeft aan dat de provincie nieuwe regels heeft omtrent nieuwbouw. Alleen binnen stedelijk 
gebied mag gebouwd worden. Dit betekent dat alleen binnen de grenzen van Deinum gebouwd kan 
worden. Aan de rand is niet meer mogelijk. Er zijn verschillende locaties aangewezen als mogelijke 
opties. Van al deze locaties lijkt de ijsbaan de enige optie welke binnen een afzienbare tijd 
gerealiseerd kan worden. Enkele leden geven aan dat deze leechjes unieke eigenschappen zijn van 
Deinum. Dit moet behouden blijven. Een ander lid geeft aan dat wellicht niet iedereen hier zo over 
denkt.  

Een lid geeft aan dat de plek bij de ijsbaan archeologisch is vanwege de Feytsma-state. Hierdoor 
zal daar niet gebouwd kunnen worden. De heer Snuif is hier niet zo zeker van en geeft aan dat 
daar procedures voor zijn om bijvoorbeeld de vondsten veilig te stellen.   
 
Dhr. Gouman van de gemeente Waadhoeke – Grenscorrectie 

In 2016 is de belofte gedaan dat Boksum, Blessum, Deinum, Ritsumasyl en Marsum na de 

gemeentelijke herindeling mag kiezen of ze bij de Waadhoeke willen blijven of naar gemeente 
Leeuwarden willen. De voor- en nadelen moeten goed bekeken worden. Een lid vraagt of dit wel 
een goed moment is. Op sommige onderwerpen is het beleid van Leeuwarden of Waadhoeke nog 
niet duidelijk. Een lid vermoedt dat de keuze van Deinum wel duidelijk is. Kunnen we dit proces 
niet versnellen? Het moet een weloverwogen besluit zijn. Hoe korter hoe beter, maar wel 
zorgvuldig.  
 

Rondvraag 
Een lid geeft een compliment over de onlangs aangeplante fruitbomen. Hij geeft aan dat er nog 
veel stukken groen zijn zonder een bloem. Hij doet een suggestie om met behulp van de 
schoolkinderen zaadjes te planten om meer kleur te creëren.  
Een lid geeft aan dat de klok van de kerk niet werkt.  
Een lid verzoekt om de volgende vergadering de namen van de overledenen op te noemen 

Een lid geeft aan dat een lampje mist in het fietspad naar Boksum, bij de brug.  

Een lid (Remco) biedt aan dorpsbelang te ondersteunen in de nieuwbouwkwesties.  
Een lid vraagt of het KPN hokje ook opgeleukt kan worden. Voorbeeld Boksum.  
Een lid vraagt of er een spiegel geplaatst kan worden bij de onoverzichtelijke bocht van de 
Mennerdahof. Dit heeft dorpsbelang eerder bij de gemeente aangekaart. Echter zorgt een spiegel 
en een lage heg voor sneller rijden. De situatie van nu heeft een remmende werking.  
Een lid geeft aan dat de heg bij it swee te hoog is, hierdoor is ook deze bocht onoverzichtelijk.  

Een lid geeft aan dat bij ‘het koningsveld’ te hard wordt gereden. En komt bij het koningsveld een 
voetpad of bomen?   
 
De opmerkingen worden meegenomen en uitgezet.  
 
Sluiting: 22:38 uur 
 


