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Hierbij het jaarverslag van Plaatselijk Belang Hindeloopen (PBH) over het jaar 2017 - 2018. Alle 

activiteiten die door PBH zijn uitgevoerd of andere noemenswaardigheden worden in dit verslag 

genoemd. Ten tijde van de algemene ledenvergadering zal het jaarverslag begeleid worden met een 

PowerPoint presentatie om de nodige zaken meer beeldend te maken.    

 

Parkeerbeleid 
Tijdens de ALV op donderdag 30 maart 2017 is er een steekproef gehouden onder de aanwezigen gericht op 

het parkeerbeleid. De uitkomsten van deze steekproef zijn uitgewerkt en gepresenteerd aan de Gemeente 

Súdwest Fryslân, de betreffende notitie treft u aan als bijlage 1 van het jaarverslag. De belangrijkste 

uitkomsten hadden betrekking op de positieve ervaring van een „autovrij‟ Hindeloopen door de bewoners en 

minder goede ervaringen wat betreft de handhaving en de naleving van het beleid. De Gemeente Súdwest 

Fryslân heeft in een gesprek met PBH toegezegd om een enquête af te nemen onder alle bewoners van 

Hindeloopen om zo een completer beeld te verkrijgen. De eerste versie van de enquête is afgekeurd door 

PBH waarna de Gemeente Súdwest Fryslân een nieuwe versie heeft opgemaakt. Tot onze spijt is deze 

enquête nog steeds niet uitgevoerd en uitgewerkt door de gemeente SWF ondanks herhaaldelijk verzoek. De 

uitkomsten van de enquête zouden kunnen leiden tot aanpassingen/verbeteringen van het parkeerbeleid mits 

deze door een grote meerderheid van de bewoners van Hindeloopen worden gedragen. Naar verwachting zal 

de betreffende enquête eind maart 2018 worden toegestuurd aan alle bewoners.   

 

Omgevingsfonds windpark Fryslân 
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 gemeenschappen. In het jaar 2018 zal PBH 

de samenwerking zoeken met o.a. vereniging Hylper 

Haven, stichting Immaterieel Erfgoed en stichting 

Stadsherstel zodat de belangen van de Hylper 

samenleving gebundeld kunnen worden ingebracht.   



 

   

Begeleiding dodenherdenking 
Ook dit jaar heeft PBH de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei begeleid. Dit jaar is de kranslegging verricht 

door Marinus Postma en John Bakker. Verder was het muziekkorps “De Lytse Sudwesthoeke” uit Stavoren 

e.o. wederom aanwezig voor de muzikale begeleiding.   

 

Jaarlijkse Schouw 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn alle inwoners gevraagd inbreng te leveren voor de jaarlijkse 

schouw. Alle bewoners van Hylpen hadden vooraf een formulier thuis ontvangen waarop aandachtspunten 

konden worden aangegeven. Tijdens de schouw loopt PBH samen met medewerkers van de Gemeente 

Súdwest Fryslân door Hylpen om gebreken aan te kaarten. Door de bewoners werd uitstekend gereageerd op 

het verzoek om inbreng te leveren aan de schouw, meer dan 50 reacties mochten we als PBH ontvangen. 

Hierbij een overzicht van de belangrijkste punten: 

 

- Bestratingsklachten (o.a. Burensteeg, Kleine Weide, Schoolstraat, Muziektent en Paardenpad) 

- Onderhoud bruggen (schilderen, schoonmaak en losse planken) en plantsoenen 

- Luiden kerkklok 1 minuut te laat 

- Begroeiing/vervuiling diverse slootjes 

- Bebording verkeer (o.a. doodlopende weg Nieuwstad aanpassen voor fietsers) 

 

Sander van Elselo en Karel de Jong hebben namens PBH op maandag 13 november de schouw begeleid. 

Over de afhandeling van de geformuleerde actiepunten wordt contact gehouden met Yvonne Sieswerda van 

de Gemeente Súdwest Fryslân. Een overzicht van alle zaken die in de schouw naar voren zijn gekomen zijn 

te vinden op de website van PBH en als bijlage 2 van dit jaarverslag.  

 

De Hôn: 
Een veelbesproken item afgelopen jaar was de benoeming van het gebied wat in de volksmond “de Hôn” 

wordt genoemd, formeel gezien wordt het benoemd als “de Horn”. Stichting Stadsherstel heeft zich met 

name actief ingezet voor de aanpassing van de benoeming van het gebied en de daarbij behorende bebording 

maar ook de nodige communicatie is via PBH verlopen. In een gezamenlijk overleg met Stichting 

Stadsherstel is de situatie doorgenomen en geconcludeerd dat in het najaar van 2017 het gebied correct 

gecorrigeerd is. Stadsherstel en PBH hebben gezamenlijk nogmaals verzocht om de bebording aan te passen 

waarbij is opgemerkt dat dezelfde stijl qua borden zoals op andere plaatsen in Hylpen dient te worden 

gehanteerd door de Gemeente Súdwest Fryslân.  

 

Gezamenlijk overleg Hylper verenigingen/stichtingen 
In het bestuur van PBH is in diverse vergaderingen uitgesproken dat er overlapping bestaat met 

werkzaamheden van andere Hylper stichtingen en verenigingen, te denken aan Hylper haven, Immaterieel 

Erfgoed en Stadsherstel. PBH heeft als doel om meer samenwerking te zoeken met deze betreffende 

partijen. Op woensdag 11 oktober 2017 heeft er een gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen Stichting 

Stadsherstel en PBH. Tijdens dit overleg is afgestemd over “de Hôn”, het omgevingsfonds windpark 

Fryslân, de schouw en de informatieborden die in Hylpen zijn geplaatst. Na dit overleg is door PBH 

voorgesteld om met de eerder genoemde partijen een nog grotere samenwerking op te zetten zodat grote 

dossiers beter kunnen worden opgepakt, denk bijvoorbeeld aan het aanstaande omgevingsfonds van het 

Windpark Fryslân. Het eerste overleg tussen de vier organisaties heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 februari 

2018 waarbij is uitgesproken dat de genoemde organisaties elkaar tweemaal per jaar gezamenlijk spreken.      

 

Kerstverlichting 
Elk jaar wordt er door de bewoners meer werk gestoken in de prachtige versiering van Hylpen tijdens de 

kerstdagen. Door PBH is dit jaar wederom de sluisbrug in de kersverlichting gezet.  



 

 

Tweede woning beleid: 
In het najaar van 2017 is PBH benaderd om ondersteuning te bieden aan een werkgroep die zich wil gaan 

inzetten gericht op het tweede woning beleid in Hylpen. Deze werkgroep is uitgenodigd tijdens een 

bestuursvergadering waar hun plannen zijn gepresenteerd. Binnen deze werkgroep bestaat de zorg dat een 

aanzienlijk deel van de Hylper woningen niet meer bestemd is als eerste (permanente) woonverblijf. Het 

gevolg daarvan is dat bepaalde perioden van het jaar leegstand optreedt en het feit dat het niet permanent 

bewonen van Hylper woningen negatieve effecten kan hebben op de leefbaarheid in Hylpen. Het concrete 

verzoek van de werkgroep is om onder de vleugels van PBH te kunnen fungeren aangezien hun 

werkzaamheden richting de Gemeente Súdwest Fryslân dan eenvoudiger uit te voeren zijn. Het bestuur heeft 

besloten om deze vraag voor te leggen aan haar leden tijdens de ALV op vrijdag 9 maart 2018 aan de hand 

van een notitie die zou moeten worden aangeleverd door de werkgroep. Daarbij is door het bestuur de 

kanttekening gemaakt dat ze zich wil houden aan de wettelijke voorschriften zoals die in de Gemeente 

Súdwest Fryslân gelden. Het onderwerp is niet specifiek geagendeerd voor de ALV van 2018 omdat de 

betreffende notitie (nog) niet is ontvangen.  

 

Overleg toekomst begraafplaats 
Op maandag 20 maart 2017 is PBH aanwezig geweest bij een door de Gemeente Súdwest Fryslân 

georganiseerde bijeenkomst over de toekomst van de begraafplaats (begraafplaats op de nieuwbouw). In dit 

overleg is gesproken over uitbreiding van het oppervlak van de begraafplaats en de indeling. Na overleg met 

de uitvaartvereniging “de laatste eer Hindeloopen” is besloten dat hun verdere communicatie verrichten naar 

de inwoners via onder andere een schrijven in Uus Likje Wraald.   

 

Jaarlijks overleg met de Gemeente SWF 
Het zogenaamde “jaarlijks overleg” met de Gemeente Súdwest Fryslân heeft in het jaar 2017 niet 

plaatsgevonden. Enerzijds omdat in 2016 het overleg pas in december had plaatsgevonden en anderzijds 

omdat in het najaar de functies binnen de gemeente nog niet ingevuld waren na de verkiezingen. Medio 

2017 heeft er wel een gesprek plaatsgevonden met de wethouder Stoker en twee medewerkers van de 

gemeente. In eerste instantie was dit gesprek gericht op het parkeerbeleid maar de volgende zaken zijn hier 

ook besproken: 

 

- Wandelpad zeedijk; een langgekoesterde wens van velen uit Hylpen is een verhard pad langs het 

IJsselmeer vanaf de camping Schuilenburg tot aan de oude haven. Wethouder Stoker gaf aan bekend 

te zijn met deze wens maar er op korte termijn geen financiering voor beschikbaar zou zijn. Er 

zouden kansen zijn binnen het omgevingsfonds van het windpark Fryslân.   

- Afvalbakken in Hindeloopen; er bestonden signalen dat de glasbol (bij de Helling) uit Hylpen zou 

verdwijnen. Door PBH is hier bezwaar op gemaakt.  

- Paaltjes oude haven; aan de gemeente is verzocht toezicht te houden op het terug plaatsen van de 

paaltjes die er voor zorgen dat er geen auto‟s kunnen parkeren op de kade van de oude haven. Het 

komt voor dat mensen er parkeren en dat er daarna een paaltje wordt ingezet waardoor ze niet van de 

havenkade af kunnen komen. Vanuit de gemeente is er contact opgenomen met o.a. het 

schoonmaakbedrijf dat beschikt over een sleutel van de paaltjes. 

- Parkeerplek rondweg; er is aan de gemeente gevraagd om beter toezicht te houden op het 

parkeerplek bij de rondweg. Van dit parkeerplek wordt veel gebruikt gemaakt door toeristen maar de 

hygiëne op deze parkeerplaats laat te wensen over.  

- Openbaar toilet; er is aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is om openbare toiletten te plaatsen 

op de parkeerterreinen in Hylpen. Het gaat dan met name om de parkeerplaats op de rondweg en de 

parkeerplaats op de Mekuljes.    

 

 



 

Bankje Stönkhöne 
In de algemene ledenvergadering van PBH in 2017 werd tijdens de rondvraag aangegeven dat het op prijs 

zou worden gesteld als het bankje bij de Stönkhöne gerepareerd zou kunnen worden. Voordat we goed en 

wel op pad konden kregen we de melding dat de klus geklaard was. Geweldig! En onze dank gaat uit naar de 

fam. Griek.   

 

Overleg Plaatselijk Belangen Ald Nijefurd 
Na de intrede van de nieuwe Gemeente Súdwest Fryslân is door enkele Plaatselijk Belangen uit de oude 

gemeente Nijefurd een jaarlijks overleg geïnitieerd. Eerder heeft PBH de vergaderingen niet altijd 

bijgewoond maar de vergadering van 2018 is op 22 februari in Hemelum bezocht door bestuursleden Sander 

van Elselo en Karel de Jong. Er is geconstateerd dat er een zeer diverse agenda wordt gehanteerd met zaken 

die veelal niet relevant zijn voor PBH maar ingebracht worden om met elkaar te delen. Onderwerpen die als 

relevant zijn bestempeld voor PBH betreffen: 

 

- Gemeentelijke reiskostenvergoeding/tegemoetkoming; voor scholieren die gebruik maken van de 

treinverbinding naar Sneek (meer informatie op website van de gemeente).  

- Communicatie met Gemeente Súdwest Fryslân; werd door veel Plaatselijk Belangen als onvoldoende 

en gebrekkig omschreven. Tevens is opgemerkt dat afspraken onvoldoende of niet tijdig worden 

nagekomen. De Plaatselijke Belangen overwegen om een gezamenlijk standpunt per brief toe te 

sturen aan de Gemeente Súdwest Fryslân.  

- Kennis delen over de jaarlijkse schouw; er is van gedachten gewisseld over de werkwijze van de 

jaarlijkse schouw die door Plaatselijk Belangen in samenwerking met de Gemeente Súdwest Fryslân 

wordt uitgevoerd. 

 

Deze vergadering zal in 2020 in Hindeloopen worden belegd, in 2019 in Workum.    

 

Inbreng agendapunten: 
De ledenvergadering wordt maar een keer per jaar gehouden. Plaatselijk belang Hindeloopen wil hun leden 

zoveel mogelijk horen en we waren van mening dat tijdens de rondvraag op de ledenvergadering teveel 

vragen onbeantwoord bleven. Hierdoor hebben we besloten dat de leden agendapunten en suggesties in 

kunnen leveren voor de vergadering.  
 

 


