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Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Datum: 09-03-2017
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Gemeenschapscentrum de Foeke Hindeloopen

NOTULEN

1. Opening: De voorzitter (Durk ) opent de vergadering en heet iedereen welkom.
43 aanwezigen.
- Afmelding: Lucky van der Wal, Sipke Bootsma, Ypie Feenstra en Beitj Huisman.
- Saco Eekma afwezig
Speciaal welkom voor Anske Smit, Stads coördinator Yvonne Sieswerda, de politiek
(raadsleden) Johan Langbroek (PVDA), Bauke Dam (CDA), Tjerk Bouwhuis (FNP),
Thomas van Dijk (Groen Links).
2. Agenda wordt akkoord bevonden, er zijn geen aanvullingen, Roelie de Vries heeft
aangegeven iets te willen vertellen over de ontwikkeling van de fonteinen wij nemen
dit mee bij mededelingen.
3. Vaststellen notulen: Durk van Tuinen wil graag de rondvraag nog even doornemen,
omdat dit actiepunten zijn die PBH heeft behandeld afgelopen jaar;
• Het bord op de haven is inmiddels verplaatst
• Het oplaadpunt voor elektrische auto hebben we naar geïnformeerd bij de
gemeente. De gemeente plaatst deze palen niet. Men moet dit aanvragen bij een
instantie zoals een bank. Indien er behoefte aan is zal de gemeente zeker
meewerken om een paal op de grond van de gemeente te zetten.
• Onderhoud van de bruggen hebben we duidelijk aangegeven bij de schouw en het
schoonmaken willen we met de Himmeldei doen.
• Verbetering van de Zeedijk is ondertussen gedaan, echter de Stationsweg is nog
niks aan gedaan. Hier zullen we zeker de gemeente op attenderen.
• De schapen en dan vooral de overlast is ter sprake gekomen en het probleem ligt
nu bij Wetterskip (Hans Boersma) hij bekijkt de situatie op korte termijn en
koppelt dat terug naar Sander van Elselo
4. Mededelingen:
• Zoals ieder jaar zijn de eerste twee kopjes koffie voor de rekening van PBH
• Invulling van de bestuursfuncties: Zoals iedereen ziet is Saco niet aanwezig. Saco
was interim voorzitter en de functie voorzitter is nu overgenomen door Durk van
Tuinen. Sander van Elselo heeft Han Beers zijn functie penningmeester
overgenomen.
• De zwem Elfstedentocht van Maarten v/d Weijde is opgepakt door de Hindeloop
en Penny de Jong. Zij coördineren dit in Hindeloopen. Maarten zal in augustus
Hindeloopen aandoen tijdens zijn zwem Elfstedentocht.
• De Himmeldei wordt wederom door Durk onder de aandacht gebracht. Deze zal
op 14 april vanaf 9.00 uur starten. We hopen op een geweldige helpende hand van
de inwoners van Hindeloopen
• Het ingekomen stuk van Ypie Feenstra-Venema behandelen we bij parkeerbeleid
• Roelie de Vries krijgt het woord over de fonteinen:
Er vaart een boot rond die de Steden aandoet waar de fonteinen komen. Het
project heeft de naam ‘de tocht’. Op deze boot is te zien hoe de fonteinen er uit
komen te zien. Een ieder kan deze boot bezoeken en dat is zeker de moeite waard
zegt Roelie. Op 18 mei worden de fonteinen officieel geopend. De plechtigheid zal
in Bolsward plaatsvinden, er vliegt dan een helikopter van stad naar stad. De
gemeente organiseert dit feest en staat ook open voor ideeën om deze feestelijke
middag in te vullen in je eigen woonplaats (Hylpen). Dus heb je ideeen, dan kan
dit bij de fonteinencommissie gemeld worden. Het zou mooi zijn als Auke

Wiebesz, Grietje Sprot en Aald Hielpen hier iets konden uitvoeren. Ook krijgen de
kinderen van de basisschool een functie in het feest. We laten ons zeker verrassen.
5. Jaarverslag:
De enquête die wij in de vorige ledenvergadering hebben gehouden is uitgewerkt en
toegestuurd naar de gemeente. de Gemeente is hiermee aan de slag gegaan en zullen aan de
bewoners van Hindeloopen een nieuwe enquête toesturen. Hierdoor hebben ze een bredere
peiling betreffende het parkeerbeleid. Ze hebben toegezegd dat deze enquête zeer binnenkort
zal worden verstuurd.

De ontwikkelingen rondom het Windpark Fryslân worden nauwlettend gevolgd door PBH. Op
donderdag 1 februari ’18 zijn door de Raad van State diverse bezwaren behandeld waar naar
verwachting begin april ’18 uitspraak over wordt gedaan. Ondertussen is er gestart met de
vormgeving van een zogenaamd omgevingsfonds.
In dit fonds zal vanaf 2020 jaarlijks € 500.000 gestort worden wat ten gunste komt aan de
ontwikkeling van het gebied rondom het windpark. Deze storting in het fonds vindt 20 jaar
plaats, deze 20 jaar betreft de (verwachte) levensduur van het windpark. PBH heeft in 2017
deelgenomen aan bijeenkomsten die gericht zijn op de vormgeving van de structuur van het
omgevingsfonds. Hierbij heeft PBH de insteek dat de middelen ten goede moeten komen aan
investeringen die ten goede komen aan gehele gemeenschap.
Zoals ieder jaar heeft ook PBH de dodenherdenking begeleidt.
Veel problemen in Hindeloopen zijn dit jaar tijdens de schouw ter sprake gekomen. Mede
dankzij de ruim 50 inzendingen van de bewoners van Hindeloopen hebben we als PBH de
gemeente op diverse problemen kunnen attenderen. De gemeente is met veel zaken bezig en
houdt ons op de hoogte.
Februari 2018 hebben we gezamenlijk overleg gehad met diverse verenigingen/stichtingen uit
Hindeloopen. Stichting Stadsherstel, Immaterieel erfgoed, Hylper Haven en PBH hebben
gesproken over diverse samenwerkingsverbanden en willen deze bijeenkomst een paar keer
per jaar houden. Titus Stallmann attendeert ons er op of we een volgende keer Promotie
Hindeloopen ook zullen uitnodigen, omdat daar veel ondernemers lid van zijn. Wij zullen hen
in een volgend overleg uitnodigen. Zo is ook de naamgeving aan de Hon door zowel
Stadsherstel als Plaatselijk belang aangekaart bij de gemeente en is ondertussen het gebied
gecorrigeerd en zullen de borden en verplaatst worden en er komen nieuwe borden.
De kerstverlichting heeft ook dit jaar de sluisbrug weer verlicht.
Groep tweede woningbeleid is een andere samenstelling dan enkele jaren terug. Ze zijn bij
PBH gekomen om hun ideeën te laten horen en wij kunnen hier als bestuur geen beslissing
over nemen en wilden het evt. voorleggen aan onze leden. Echter de notitie bleef uit en
daarom hebben wij besloten het niet op de agenda te plaatsen. Wilt Kelderhuis merkt nog op
dat ca. 4 jaar terug PBH de stekker uit de werkgroep tweede woningen heeft getrokken. Hij
vraagt zich af of dit bekend is bij huidig bestuur. Dit is bekend, maar het bestuur heeft zich
hier niet echt in verdiept en de bestuurssamenstelling is nu ook heel anders dan toen. Wat
betreft het overleg met de begraafplaats, indeling van de nieuwe begraafplaats dat neemt
uitvaartvereniging de Laatste eer op zich. Het jaarlijkse gemeenteoverleg moet nog
plaatsvinden, maar we hebben wel wat punten op papier gezet die wij als PBH belangrijk
vinden. Bovenaan de lijst staat openbare toiletten en onderhoud parkeerplaats rondweg. Jan
Veldkamp geeft aan dat de toiletten bij Meenschar prima kunnen functioneren als openbaar
toilet indien het goed aangegeven wordt en schoongemaakt. PBH zal aangeven of er bordjes
kunnen komen die verwijzen naar openbaar toilet. Toch vinden we de toegankelijkheid nog
wel een kritisch punt. Vooral voor mensen slecht ter been is het niet een ideale plek. Dat het
parkeerplek aan de rondweg nu als opslagplek wordt gebruikt is wel duidelijk een irritatiepunt

bij diverse aanwezigen. Het is er smerig en verwaarloosd. Wij zullen dit ook zeker behandelen
met de gemeente. Fam. Griek wordt bedankt voor opknappen bankje.
Doortje Talhout merkt nog op dat ze het jammer vindt dat de vergadering niet in het Hylpers
gedaan wordt.
6. Financieel verslag ziet er allemaal netjes uit. De verenigingen doen het goed. Culturele
commissie zou het wel prettig vinden als er nog een of meerdere bestuursleden aan het
bestuur toegevoegd kunnen worden.
Siebren Bokma en Wilt Kelderhuis van de kascontrole waren tevreden. Wilt wordt
bedankt voor de kascontrole. Joost Houtsma zal volgend jaar met Siebren Bokma de
kascontrole uitvoeren. Joost wil wel lid worden van PBH
7. Arend Hobma wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt een bos bloemen en cadeaubon.
Jan Veldkamp vraagt of het volgens de statuten mogelijk is dat er geen nieuwe
bestuurskandidaat komt. Dit is mogelijk omdat het bestuur nog 5 leden telt.
8. Pauze
9. Na de pauze legt Anske Smid aan de hand van een presentatie zijn plannen voor
betreffende een rede voor Hindeloopen. Het is een plan, dus er kan nog van alle kanten
aanvullingen en veranderingen komen. Er zijn veel positieve reacties uit de zaal, maar
ook zijn er vragen of het genoeg draagvlak heeft onder de Hindeloopers. Anske zal dit
zeker meenemen in het onderzoek en men zal ook kijken naar de haalbaarheid en
hierin zal zeker worden gekeken of er draagvlak voor is.
Het plan is om een reden bij Ids zijn Hoofd te maken waar o.a de bruine vloot en grote
schepen kunnen aanmeren. Wij hebben als PBH Anske uitgenodigd zodat de inwoners
van Hindeloopen op de hoogte zijn van deze plannen. Stichting Stadsherstel steunt
deze plannen.
10. A. gezamenlijk overleg heeft intussen plaatsgevonden en is als zeer positief ervaren
B. Omgevingsfonds staat omschreven bij punt 5 jaarverslag
C. Parkeerbeleid: Henk Smid vindt het wel opvallend dat parkeerbeleid sinds 1979 al
op de agenda staat.
De uitslag van de gehouden steekroef vorig jaar onder de leden is als volgt uitgewerkt:
• Positieve bijdrage aan stadsgezicht (93%)
● Positieve bijdrage aan veiligheid (85%)
● Ontevredenheid over handhaving (71%) en naleving (74%)
Dat de handhaving niet nagekomen wordt is wel duidelijk een punt van irritatie. Tjibbe
geeft aan dat de gemeente meerdere malen is gevraagd om te handhaven en dat men
dan antwoord dat ze toch tweemaal per week langskomen. Ook geeft Titus Stallmann
aan dat het vooral voor de toerist onduidelijk is aangegeven en dat men toch vaak in de
auto’s ‘zoekt’ naar een vergunningkaart. Dit hebben we ook bij het voerleg met de
gemeente aangegeven. Johan Langbroek (PVDA) en Bauke Dam (CDA) geven aan dat
ze parkeerbeleid en handhaving gaan bespreken in het overleg op 20 maart. Johan
Langbroek geeft nog aan dat achter de kerk wel vergunningen zijn uitgegeven, maar
dat bewoners elders de auto parkeren. Het lijkt hierdoor of er veel lege plekken zijn.
Het ingekomen stuk van Ypie Feenstra Venema ging over de verkeersrichting. Het is
jaren geleden onderzocht dat door het verkeer via buren haven te laten rijden er minder
verkeer op de haven komt. Ook de grotere parkeerplekken zitten in de route. Dit zijn
de redenen dat dit toen is ingevoerd. Wat betreft het parkeerplek bij rondweg zullen we

behandelen tijdens overleg met de gemeente. Dit werd door meerdere leden benadrukt
dat het een verwaarloosd terrein is en dat je zo niet gasten kan laten parkeren.
D.Resultaten schouw: Er zal gewerkt worden aan het onkruid. Vorig jaar is er iets mis
gegaan en de gemeente wil dit jaar vaker langs komen om het onkruid te bestrijden. Het
probleem schapenpoep wordt naar gekeken, zo ook bestrating. Wij worden door de gemeente
op de hoogte gehouden en hopen dat de problemen voor een groot deel opgelost kunnen
worden.
11.
Hylper van het jaar: Durk van Tuinen maakt het spannend door een leuke
aankondiging te maken over het werk wat deze vereniging verzet voor jong en oud. De
Sinterklaascommissie heeft dit jaar de welverdiende titel: Hielper van het jaar gekregen.
12. Rondvraag:
Titus Stallmann geeft aan dat we als bestuur misschien vast op de agenda kunnen
plaatsen Uus likje Wraald, zodat er stukken ingestuurd kunnen worden. Het
aanschrijven van de gemeente zowel naar gemeente B&W en raadsleden.
Henk Smid geeft aan dat hij het fijn vind dat Durk na de pauze in het Hindeloopers
heeft gesproken. Hij wil ook aangeven dat er een mogelijkheid is of de oude
begraafplaats ook een monument kan worden. Als je dit aanvraagt bij de gemeente zou
deze mogelijkheid er zijn. Piet Sprik geeft echter aan dat een gemeente niet een
begraafplaats monument kan maken. De kerk staat op de lijst van Rijksmonumenten
en de begraafplaats hoort daar bij, hoewel de begraafplaats zelf niet een monument is.
Durk geeft aan dat dit iets is voor bij de bar.
Sybren Bokma geeft aan dat het stuk weg van Rondweg tot camping Feenstra erg
gevaarlijk is. Hier lopen veel campinggasten en misschien is het mogelijk om een
voetpad langs in de berm te maken, zoals bij de rondweg. Stationsweg is er erg slecht
aan toe
Wilt geeft aan dat de indeling van het nieuwe kerkhof bij de gemeente ligt. De plannen
zijn gemaakt tijdens de ledenvergadering van de Laatste Eer. Wilt vindt het geweldig
dat er een ‘jong’ bestuur is op dit moment. PBH neemt dit als een compliment op.
Joost Houtsma vindt het vervelend dat de kerstbomen enkele dagen tot weken op de
openbare weg blijven liggen. De Containers staan ook vaak te lang leeg aan de weg.
Met wind is de kans groot dat ze wegwaaien of tegen andermans auto waait.
Renske Ligthart vraagt of er misschien meerdere hondenpoep bakken op het
schelpenpad kunnen komen te staan. Hier lopen veel mensen met honden en staan
weinig bakken.
13. Durk van Tuinen sluit om 22.30 de vergadering.

