
Notulen algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hindeloopen op 19 maart 2015, in 

gemeenschapscentrum de Foeke te Hindeloopen. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

Punt 11, Renske Visser over de thuiszorg in Hindeloopen, zal  voor de pauze worden 

behandeld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter deelt mede dat iedereen 2 kopjes koffie en een consumptie krijgt 

aangeboden van het bestuur. 

De voorzitter verzoekt iedereen de presentielijst in te vullen. 

Dhr. Bandstra (raadslid), Minke Smid en Tjibbe de Boer hebben zich afgemeld. 

 

4. Notulen jaarvergadering 2014 

De waarnemend secretaris neemt de notulen die zijn uitgedeeld, per bladzijde door.  

De notulen worden vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag 2014 

De voorzitter noemt de belangrijkste zaken die Plaatselijk Belang het afgelopen jaar heeft 

behandeld.  

- De erbarmelijke staat van het Sluishuis is meerdere malen aan de orde gekomen en ook 

bij de Gemeente SWF aangekaart. Inmiddels is met de renovatie begonnen. 

- De wateroverlast in de speeltuin is meermalen aan de kaak gesteld bij de gemeente en 

dit zal worden gecontinueerd. Het hekwerk aan de straatzijde van de speeltuin is 

inmiddels wel gerealiseerd. 

- Er is overleg geweest met de voorzitter van Museum Hindeloopen. Hierin is toegezegd 

dat na de verbouwing ook  “Hidde Nijland”  op de gevel zal worden aangebracht. 

- Zowel met Museum Hindeloopen als Stichting Stadsherstel is afgesproken dat er een 

jaarlijks overleg zal plaats vinden. 

- Plaatselijk Belang heeft met succes een nieuw bestuur voor De Foeke gevonden. 

- Het door de gemeente SWF beloofde verharde pad op de zeedijk is voor onbepaalde 

tijd uitgesteld door geld gebrek. 

- In het jaarlijks overleg met de wethouder (mevr. Bakker) , is gebleken dat voor 

onkruidbestrijding weinig middelen zijn gereserveerd. De gemeente is met een proef 

bezig om te kijken of er een alternatieve manier voor de onkruidbestrijding gevonden 

kan worden. 

- Plaatselijk belang heeft een snoer met lampjes aangeschaft om de Sluis tijdens de 

kerstperiode te verlichten. Met behulp van de hoogwerker van Klaas Borneman heeft 

Plaatselijk Belang de verlichting kunnen aanbrengen.  

-  Aan Stichting Don Quichot, tegen de windmolens op het IJsselmeer, is een éénmalige 

vergoeding van 225,00 euro verstrekt voor gemaakte kosten. 



- Angèle Alewijnse heeft aangegeven per 1 september 2014 haar taken neer te leggen. 

Alie Talhout heeft het secretariaat voorlopig onder haar hoede genomen. 

 

6. Financieel verslag Plaatselijk Belang en werkcommissies 

Verslag van de penningmeester.  

In de vergadering worden behandeld de financiële verslagen van Plaatselijk Belang 

Hindeloopen, de Culturele commissie, de Sinterklaas commissie,  Uus Likje Wraald en 

commissie de Hindeloopers. 

 

Verslag Plaatselijk Belang 

Plaatselijk Belang heeft een goed jaar achter de rug, waarbij er geen bijzondere uitgaven 

waren, zodat er is afgesloten met een klein positief resultaat van 984,07 euro. De financiën 

m.b.t. de speeltuin zijn nu volledig afgewikkeld. De penningmeester bedankt de gemeente 

nogmaals voor de bijdrage en ondersteuning bij het realiseren van de speeltuin. Ook de 

reserve m.b.t. HSP van 715,--  euro is verdwenen. Dit bedrag is betaald aan de nieuw 

opgerichte commissie de Hindeloopers. We hebben nog een reserve van 1.750,--  euro 

t.b.v. een Jeu de Boules baan.  

 

Uus Likje Wraald 

M.b.t. het verslag van Uus Likje Wraald zijn geen bijzonderheden te vermelden. Het was 

weer een mooi  jaar met 10 prachtige uitgaven. 2014 is afgesloten met een klein verlies. 

Reserve is nog ruim voldoende. 

 

De Hindeloopers Commissie 

De penningmeester geeft aan dat het i.v.m. het opnieuw opstarten van de activiteiten en 

het in de loop van 2014 openen van een bankrekening, een financieel wat rommelig jaar is 

geweest. Er was echter voldoende geld aanwezig om een prachtig evenement te 

organiseren. Er zijn verder geen bijzonderheden te vermelden. 

 

Sinterklaas Commissie 

Hier hetzelfde;  geen bijzonderheden. Zoals gebruikelijk hebben we het financiële jaar eind 

januari laten eindigen; dit in verband met nogal wat kosten die in januari 2015 zijn betaald. 

De financiële administratie wordt op die manier simpel gehouden. 

 

Culturele Commissie 

De penningmeester legt uit dat er behoorlijk veel activiteiten zijn geweest in 2014. De 

reserve is op peil gebleven. Er ligt weer een prachtig programma voor dit jaar.  

 

Aangezien er geen vragen waren over de financiële verslaglegging heeft de kascontrole 

commissie vervolgens het woord genomen en aangegeven dat er in de verslaglegging geen 

onregelmatigheden zijn geconstateerd. De kascontrole commissie heeft enkele adviezen 

gegeven om de verslaglegging van enkele commissies te vervolmaken. De kascontrole 

commissie stelt vervolgens voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat 

daar vervolgens toe over en keurt de financiële verslagen goed. 



Benoeming nieuw lid kascontrole commissie. Jaap Schüngel heeft z’n twee jaar erop zitten. 

De penningmeester bedankt Jaap Schüngel. De vergadering benoemt Titus Stallmann als 

nieuw lid van de kascontrole commissie. De voorzitter dankt de penningmeester voor alle 

inspanningen. 

7. Elf Fonteinen 

De voorzitter geeft het woord aan Inge Schüngel van het bestuur van Plaatselijk Belang.  

Leeuwarden is in 2013 door een internationale jury uitgeroepen tot culturele hoofdstad 

2018. In het kader hiervan is er een artistiek directeur aangetrokken om een project 

hiervoor te bedenken wat past binnen de Friese cultuur en samenleving (mienskip) . Anna 

Tilroe (artistiek directeur) heeft hiervoor het Elf Fonteinen project bedacht. Fonteinen 

binden mensen, passen in onze provincie met veel water en kunnen een verbinding vormen 

tussen de 11 steden. Weliswaar niet op de schaats, maar wel door water verbonden. De 

fase waar het project zich nu in bevindt is om zoveel mogelijk draagvlak te vinden bij de 

bevolking van de Friese Elfsteden, dus ook in Hindeloopen. Daarom zal Anna Tilroe op 22 

april a.s. in De Foeke een informatieavond organiseren. Tijdens deze avond zullen alle 

aspecten van dit project besproken worden en kunnen de aanwezigen vragen stellen. Dit 

kunnen vragen zijn over het ontwerp van de kunstenaar, maar ook over de plaats waar de 

fontein zou moeten komen. Aan de hand van deze avond kan Anna Tilroe inventariseren 

waar de inwoners van Hindeloopen belang aan hechten bij het eventueel plaatsen van een 

fontein in Hindeloopen. Zij heeft inmiddels al met een groot aantal kunstenaars uit binnen 

en buitenland contact gehad en zal hier op 22 april ook meer over kunnen vertellen. Voor 

een ieder die geïnteresseerd is " kom 22 april om 20.00 uur naar de Foeke ".- 

 

8. Windmolenpark IJsselmeer 

De voorzitter geeft het woord aan waarnemend secretaris Alie Talhout, tevens oprichter 

Stichting Don Quichot. 

Op 17 december 2014 hebben de Hielpers samen met Don Quichot in Leeuwarden voor het 

Provinciehuis gedemonstreerd tegen een windmolenpark in het IJsselmeer. Provinciale 

Staten heeft hier naar geluisterd en gekozen voor een opstelling langs de Afsluitdijk, echter 

is het aan Minister Kamp een definitief oordeel te vellen. Verwacht wordt dat de minister 

zeer binnenkort zijn besluit bekend zal maken. 

Mocht dit toch op het IJsselmeer zijn, dan zal Don Quichot maar ook het Blauwe Hart 

(samenwerkingsverband van verschillende grote milieubewegingen) juridische stappen 

ondernemen onder andere omdat het IJsselmeer een Natura 2000 gebied is. Maar in de 

politiek kan nog van alles gebeuren… de windmolens staan er nog niet. U wordt op de 

hoogte gehouden. 

 

9. Bestuursbenoeming. 

De voorzitter draagt Arend Hobma voor als nieuw bestuurslid binnen Plaatselijk Belang. De 

leden gaan akkoord. Welkom Arend. 

 

10. Hielper van het jaar 2015 

Titus Stallmann wordt naar voren geroepen als Hielper van het jaar. Onder een groot 

applaus roemt de voorzitter zijn bestuurlijke talenten binnen Plaatselijk Belang de 



afgelopen 20 jaar (met een korte onderbreking), binnen Vrienden van het Museum 

Hindeloopen en nu nog actief binnen Aald Hielpen. De naam is op het bord aangebracht, de 

bloemen en VVV bon worden overhandigd. Ook Nelly van Weelden krijgt bloemen 

aangeboden voor alle werkzaamheden binnen Uus Likje Wraald. 

 

11. Thuiszorg Hindeloopen 

De voorzitter geeft Renske Visser het woord. 

Per 1 januari 2015 is er veel  veranderd in de zorg. De hulp in de huishouding wordt 

voortaan vergoed door de gemeente SWF en de daadwerkelijke verzorging/verpleging  

door de zorgverzekeraar. Deze verandering heeft vooral veel impact op de hulp in de 

huishouding. Per geval wordt nu bekeken waarop bezuinigd kan worden. De normering is 

per gemeente verschillend. 

Voor wat betreft het verplegende gedeelte is de thuiszorg dichterbij gekomen. Iedereen 

kan nu direct aan een verpleegkundige hulp vragen. De wijkverpleegkundige bepaalt direct 

de hulpvraag. Contactpersoon is Anja van der Werf in Koudum 0515-461628. Ook kan 

Renske Visser zelf benaderd worden voor een hulpvraag.   

De voorzitter dankt Renske Visser en kondigt de pauze aan. 

 

12. Jaarplan 2015 

Inge Schüngel licht het onderwerp toe. Precies 6 jaar geleden is het visieplan 

gepresenteerd. Een aantal zaken hieruit zijn gerealiseerd zoals de hernieuwde bestrating, 

nieuwe verlichting en de speeltuin waar veelvuldig gebruik van gemaakt wordt. In het 

huidige visieplan zijn een aantal thema’s,  waar het bestuur van Plaatselijk Belang de 

Hielpers hun mening over wil vragen. Nadat de leden in vijf groepen zijn verdeeld kan het 

brainstormen beginnen. Na een levendige discussie waarin veel onderwerpen aan de orde 

komen wordt besloten dat het bestuur van Plaatselijk Belang hier een inventarisatie van zal 

maken. Hierna zal het bestuur een aantal onderwerpen uitwerken. U zult hier verder van 

op de hoogte worden gehouden. 

 

13. Rondvraag  

Gertjan Groenendijk suggereert om rubberen tegels onder de kabelbaan te leggen. 

Plaatselijk Belang heeft de gemeente verzocht drainage en wit zand aan te brengen. Dat 

zou het probleem moeten oplossen. De penningmeester zegt regelmatig foto’s van de 

wateroverlast naar de gemeente te sturen maar dat dit vooralsnog heeft geresulteerd in 

het graven van een geultje. Plaatselijk Belang blijft de gemeente vragen tot actie over te 

gaan. 

Roelof Zweed merkt op dat ULW geen podium mag zijn voor politiek getinte artikelen. Het 

bestuur merkt op geen redactionele bemoeienis met het blad te hebben en verzoekt aan 

Roelof dit ongenoegen kenbaar te maken aan de redactie van ULW. 

Henk Smid is zeer tevreden met deze voorzitter en denkt dat Plaatselijk Belang geen 

nieuwe voorzitter nodig heeft. 

Piet Bakker is zeer positief over het tweede gedeelte van de vergadering. Dit wordt met een 

applaus bekrachtigd. 

Titus Stallmann vraagt het bestuur om meer berichtjes in ULW te plaatsen. Dit was het 

bestuur al voornemens. 



Een vraag of met het sluiten van het Politieburo in Koudum ook de Ambulance en 

Brandweer gevaar lopen te verdwijnen. Inge Schüngel meldt dat de burgemeester in een 

eerder overleg heeft aangegeven dat dit niet het geval zal zijn. 

14. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de input  van het nieuwe visieplan. Iedereen wordt 

uitgenodigd voor een drankje en dan wordt de vergadering gesloten.  


