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Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang  
Datum: 08-03-2019 

Tijd:  20.00 uur 

Notulist:  G. Koldewijn 

Plaats:   Gemeenschapscentrum de Foeke Hindeloopen  

 

NOTULEN 
1. Opening: Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering 

Ruim 80 aanwezigen 

- Afmeldingen: Jennie Schram en Barber Stallmann 

- Nieuw bestuurslid heeft zich aangemeld, gaat bestuur overleggen. 

 

2. Vaststellen agenda: akkoord bevonden 

3. Notulen worden ook akkoord bevonden 

4. Mededelingen en ingekomen stukken:  

- Eerste 2 consumpties voor rekening PBH 

- Himmeldei 6 april 2019. Hopen op een enthousiaste groep, fijn zou zijn meer 

animo dan vorig jaar 

- Windpark Frl. komt een aftrap bouwwerkzaamheden waar iedereen voor 

uitgenodigd is, dit is op 14 maart 

- Bord van St. Oldophus paed, in verleg met gemeente of het verplaatst kan worden 

- Ald Nijefurd komt een keer per jaar bijeen, PBH krijgt hiervoor wel steeds 

uitnodiging, hebben nu bestuurlijk besloten hier niet meer aan deel te nemen. 

- Ingekomen brief; werkzaamheden fontein. Roelie de Vries zal dit na de pauze 

toelichten 

- Ledenstemming bij punt 9a: Alleen als je lid bent van PBH is je stem rechtsgeldig 

5. Jaarverslag: Het jaarverslag wordt door Karel, Sander en Durk aan de leden 

voorgelegd, evt. aanpassingen kunnen worden gegeven: zijn wat opmerkingen 

betreffende de Schouw. 

 P. Bakker merkt op dat de bruggen nog niet allemaal zijn gedaan, klopt zegt 

Sander, wordt nog uitgevoerd.  

 P. Bakker merkt op dat er weer gebaggerd zal worden. Alert hierop zijn in 

verband met verzakkingen. PBH heeft hier geen bericht van ontvangen, maar 

zal dit zeker navragen 

 Roelie de Vries geeft aan dat er tijdens de schouw aangegeven kan worden dat 

er in Hindeloopen op diverse plekken een dubbele damwand is. Dit zal bestuur 

aangeven bij Gemeente 

6. Financieel verslag is akkoord, Sander geeft toelichting op de extra kosten van PBH, 

vergaderkosten omdat de laatste vergaderingen in de Foeke hebben plaatsgevonden is 

deze post iets hoger dan andere jaren, Kosten website: website is nu van Plaatselijk 

Belang zelf, ondergebracht bij veiligere browser, is gehackt geweest en dat heeft extra 

kosten met zich meegebracht.  

Sybren Bokma en Joost Houtsma worden bedankt, Joost blijft zitten, Gert Jan 

Groenendijk is nieuw lid kascommissie.  
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7. Bestuursverkiezing: Grietje en Saco verlaten het bestuur. Met een bos bloemen en een 

tegoedbon worden ze harteleijk bedankt voor hun inzet.  

Nieuwe bestuursleden Jennie Schram, Gerke de Jong en Jasper Zweed worden door de 

leden bevoegd gevonden in het bestuur zitting te nemen. 

8. Pauze: 

9. Actuele zaken:  

- Rede van Hielpen: Stemming over de rede van Hielpen, PBH heeft een verzoek van 

Anske Smit gekregen of het mogelijk is dat het project de rede van Hielpen gesteund 

wordt door PBH. Als bestuur kunnen we hier niet over beslissen. Durk geeft nog enig 

uitleg over de rede, wat nu in eerste instantie een dam gaat worden. Er ontstaat wat 

verwarring in de zaal en het is ook dat nu de prioriteit van het plan is: verzanding 

tegengaan. Arnold Eekma en Pieter Bootsma geven aan dat er wel duidelijkheid moet 

komen wat het plan is. Durk geeft aan dat er nog onderzoek moet worden gedaan of 

het inderdaad verzanding tegengaat. De leden stemmen uiteindelijk. De uitslag is dat 

de helft voor en de helft tegen is. Hierdoor zal PBH het plan in eerste instantie niet 

ondersteunen. Het is nu aan de mensen die het plan dragen om duidelijkheid te geven 

wat ze precies willen. Dan is PBH eventueel bereid dit in de volgende vergadering 

weer te benoemen.  

- Woningbeleid: In Hindeloopen is op dit moment een werkgroep actief die bij de 

gemeente handhaving verzoeken heeft ingediend. Echter er is nog een groot probleem 

in Hindeloopen: sociale huurwoningen worden niet meer aangeboden. PBH heeft een 

afspraak om met gemeente en woningcoöperatie hierover te praten. Voor deze 

vergadering is dhr. Halbesma van de gemeente gevraagd om iets toe te lichten over het 

woningbeleid. 

 

- Halbesma heeft het volgende besproken: 
Naar aanleiding van handhavingsverzoeken omtrent het recreatieve gebruik van tweede 

woningen in Hindeloopen heeft het college twee lijnen uitgezet: 

Het controleren van een aantal woningen, waartoe de handhavingsverzoeken zich richten. 

Alleen die woningen worden gecontroleerd, waarbij de handhavingsverzoekers in principe 

kunnen worden beschouwd als belanghebbende; 

Met de inwoners van Hindeloopen in gesprek gaan om te bekijken in hoeverre het tweede 

woningbezit , alsmede het recreatief (mede)gebruik daarvan moet worden beoordeeld en of dit 

met inachtneming van bepaalde grenzen kan worden toegestaan; 

Ad.1  
Er zijn controles uitgevoerd bij een aantal adressen. Medio maart zullen burgemeester en 

wethouders een beslissing nemen op de handhavingsverzoeken. 

Ad 2  
Als belangrijke argumenten om handhavend op te treden worden door de verzoekers het 

volgende aangedragen: 

De woningmarkt wordt verstoord: het tweede woningbezit heeft een prijsopdrijvend effect en 

de plaatselijke bevolking heeft minder kansen op de lokale woningmarkt; 

Het voorzieningenniveau: het voorzieningenniveau komt onder druk omdat woningen delen 

van het jaar leegstaan en er dus minder bewoners zijn. 

Uit een interne analyse blijkt dat het beeld ten aanzien van de woningmarkt en het 

voorzieningenniveau genuanceerder ligt. Tevens hebben wij contacten gehad met andere 

gemeenten (o.a. in Zeeland en Drenthe) waar het tweede woningbezit en het recreatief gebruik 

daarvan  
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ook een ontwikkeling is. In sommige gevallen is deze ontwikkeling van negatieve invloed op de 

leefbaarheid. In juist andere gevallen wordt deze ontwikkeling als positief ervaren. Dit speelt 

vooral in regio’s met een dalende bevolkingsomvang. 

Kortom: de effecten van het tweede woningbezit en het recreatieve gebruik daarvan kunnen 

verschillend zijn. Hierover willen wij verder in gesprek met de inwoners van Hindeloopen. 

Het ontwikkeltraject Anders werken aan Dorp, Stad en Land 
Anders werken is een initiatief van de rijksoverheid en behelst het een traject waarin 

op verschillende manieren naar een vraagstuk wordt gekeken. Het vraagstuk 

Hindeloopen is geselecteerd voor dit ontwikkeltraject. We willen dat in dit traject 

Hindeloopers zelf meewerken aan de ontwikkeling van hun stad. Het traject eindigt 

met een stadslap waar meerdere ontwikkelrichtingen worden gepresenteerd en 

besproken. Dit stadslab zal waarschijnlijk medio juni in Hindeloopen worden 

georganiseerd. 
Met de reis naar dit stadslap starten wij vrijdag 15 maart aanstaande met: 

- Een startbijeenkomst in Hindeloopen (om 10.00 uur)  

- Een stadswandeling in Hindeloopen om met inwoners in gesprek te komen over kansen en 

knelpunten. 

Het gaat dan om ‘verwonderen’, ‘verbinden’, ‘verkennen’, ‘vernieuwen’ en ‘verankeren’. 

Betreffende het punt dat het om 10.00 uur op vrijdagochtend is ontstaat een discussie. 

Halbesma geeft aan dat er nog diverse bijeenkomsten zullen plaatsvinden en dat het 

vrijdag alleen maar om de kick off gaat. (presentatie van het plan). Hindeloopen is één 

van de 28 plaatsen die meedoet. Uit de zaal geven leden aan dat de visie en het 

bestemmingsplan van de gemeente staat met handhaving. Het bestemmingsplan is erg 

verouderd. Dateert uit 2005. Zal binnenkort weer naar gekeken worden.  

Durk geeft aan dat het belangrijk is vooral ook de jeugd te horen in het probleem 

sociale huurwoningen. Minke geeft aan dat het niet alleen het probleem sociale 

huurwoningen is en dat er meerdere groepen zijn. Dit zal ook zeker meegenomen 

worden. Gemeente, PBH en woningcoöperatie gaan binnenkort een gesprek houden 

over het aanbod huurwoningen in Hindeloopen.  

 

- Openbare toiletvoorzieningen: 

PBH, Immaterieel erfgoed, Foekebestuur, Hindelooper haven en Stadsherstel hebben 

overleg over de openbare toiletten in Hindeloopen. Er worden op dit moment 2 opties 

uitgewerkt. Er is een prachtig plan om in het blauwe hok toiletgroepen en douches te 

maken. Hier is een tekening van en er is voldoende ruimte, rekening gehouden met 

invalidentoilet. Het plan heeft enkele knelpunten: hok is van KNRM, hoe wordt de 

waterleidingen etc. geregeld? Dit zal in overleg met het waterschap moeten. Arnold 

Eekma licht de tekeningen toe. Oude details van de reddingsloods zullen behouden 

blijven en aan de buitenkant zal niet veel veranderd worden.  

De plannen van de Foeke zijn in eerste instantie niet akkoord bevonden. De ruimte 

voor de toiletten was te klein, tevens moet er een begroting komen en een nieuwe 

uitwerking van het plan. Er moet een brug komen die naar de toiletten aan de zijkant 

van het dak loopt. De toiletten zullen als het ware op de balustrade gerealiseerd 

worden. Hier zijn vraagtekens bij; wat gaat dit kosten, hoe gaat het er aan de 



 
Plaatselijk Belang Hindeloopen 

 

NOTULEN 8-3-19 Algemene Ledenvergadering 
 

 

buitenkant uitzien, mag dat volgens stadsgezicht. Kortom, veel vraagtekens bij dit 

plan.  

Sipke Bootsma gaf nog een goed alternatief aan door bijvoorbeeld een systeem op de 

deuren van het toiletgebouw op de oude haven te maken dat men geld moet inwerpen 

om de deur open te krijgen. Alle kosten (schoonmaak en onderhoud) zouden dan van 

dat geld betaald kunnen worden. Het is zeker de moeite waard om dit als 

tussenoplossing te bekijken. 

- Schoonmaakdag: zaterdag 6 april Himmeldei. Start om 9.00 uur Vondelingplein. We 

hopen op flink aantal vrijwilligers.  
- Bevrijding Hielpen 2020: Diverse verenigingen uit Hindeloopen, waaronder PBH 

willen op 17,18 en 19 april de bevrijding van Hindeloopen vieren. Dit weekend zullen 

er diverse activiteiten georganiseerd worden. Zaterdags gaat er een feestavond komen, 

rest van het programma volgt nog. 
- Parkeerbeleid: Wederom parkeerbeleid op de agenda; evaluatie met gemeente heeft 

gezorgd voor vernieuwde borden. We hopen dat dit duidelijkheid biedt. Vanuit de zaal 

komen opmerkingen dat het voor een toerist niet duidelijk is waarom er wel auto’s in 

Hindeloopen staan. Dit zou heel gemakkelijk opgelost kunnen worden door een soort 

van parkeerkaart in de auto te leggen, zodat men weet dat de geparkeerde auto een 

vergunning heeft. Er moet duidelijkheid komen over het parkeren met een 

invalidenkaart. Sipke Bootsma geeft aan dat hij een boete heeft gehad omdat de auto 

met invalidenkaart op een plek stond die bedoeld is voor vergunninghouders. Hier 

moet duidelijkheid over komen. De elektrische laadpunten kunnen evt. bij de 

energieleverancier aangevraagd worden, maar het probleem is dat een auto niet in de 

straat geparkeerd mag worden. Gemeente is bezig met elektrische laadpunten, maar dit 

heeft tijd nodig. Gerrit de Jong geeft aan dat de handhaving op de Nieuwstad 

belabberd is. Er staan diverse auto’s een hele dag met de achterklep open omdat er 

gesuggereerd word dat er iets in of uitgehaald moet worden. Diverse bewoners staan 

dagelijks in de straat geparkeerd. Durk geeft nog aan dat het weer niet is gelukt om het 

parkeerbeleid niet op de jaarvergadering te bespreken, dit geeft aan dat er nog wel 

werk aan de winkel is, voor zowel bewoners als handhavers. 
 

- Proef Gemeente SWF tijdelijke vergunningen: Uit de afgenomen enquête kwam naar 

voren dat er op het grote parkeerterrein achter de Spinhuistraat vaak lege plekken zijn. 

De Gemeente SWF wil  door middel van een proef van een jaar bekijken of er extra 

vergunningen verleent kunnen worden. Het plan is als volgt: 

 
 

- Bewoners uit het belanghebbende gebied kern Hindeloopen, die in aanmerking komen 

voor een vergunning, komen ook in aanmerking voor een tweede vergunning.  

- Bewoners uit het belanghebbenden gebied kern Hindeloopen, die op basis van 

bestaande regelgeving niet in aanmerking komen voor een vergunning omdat zij 

parkeergelegenheid op eigen terrein hebben, komen in aanmerking voor een 

vergunning, zijnde een tweede vergunning zoals beschreven in punt 1.   

- De tweede vergunning is alleen geldig voor het parkeerterrein Dijkweg/Spinhuisstraat 

achter de kerk.  
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- De geldende verkeersregels op het terrein blijven van kracht; het westelijk deel is 

bestemd voor parkeren voor vergunninghouders; het oostelijk is van 09.00 tot 20.00 

uur bestemd voor een blauwe zone (parkeren met een parkeerschijf blauwe zone), met 

een maximale parkeerduur van 2 uur. Tussen 20.00 en 09.00 uur zijn deze plaatsen 

bestemd voor vergunninghouders. 

- De tweede vergunning geeft geen recht op een parkeerplaats in geval het 

parkeerterrein vol staat een er geen parkeerruimte aanwezig is.  

- Het is ook mogelijk de tweede vergunning te koppelen aan een voertuig van de 

werkgever van de bewoner van dit adres, maar altijd gekoppeld aan één vast kenteken. 

 

- Ingekomen brief van Roelie de Vries over fonteinen: Roelie heeft gemeente erop 

geattendeerd dat  het een rotzooi was rond de fontein. Gras zag er niet uit, tegels 

verzakt etc. De gemeente heeft aangegeven dat dit deels ook door de droge zomer 

komt. Gaan nu gras zaaien, tegels goed leggen en hekwerk plaatsen. Het is wel een 

groot succes. Er komt veel publiek op af en de reacties zijn positief.  

 

10. Hielper van het jaar: Johan Langbroek 

De Hielper van het jaar heeft veel voor Hindeloopen betekend. Hij is, ondanks de 

leeftijd fanatiek op Social Media. Noemt thuiskomen dan ook terug op de basis. Hij 

heeft zich voor diverse zaken in Hindeloopen ingezet: peuterspeelzaal, lid van PBH, 

de uitvaartvereniging, groene kruis etc. Daarnaast hij heeft politiek ook zijn inbreng 

voor Hindeloopen gehad.  

 

11. Rondvraag:  

- Titus Stallmann geeft aan dat er destijds afgesproken is om in ULW artikelen te 

plaatsen waar de namen onder staan. Nu worden er artikelen geplaatst waar alleen 

letters onder staan. Vraag of dit weer met namen kan worden gedaan zoals 

afgesproken destijds. 

- Piet Bakker geeft aan dat de klacht schapenstront toch veelvoudig voorkomt. 

Sander geeft aan dat we hier met PBH mee bezig zijn. We willen proberen om in 

Juli en Augustus de dijk schapenvrij te krijgen. We gaan hiermee in overleg met 

Waterschap 

- Roelie de Vries geeft aan dat er in de krant heeft gestaan over de plannen om 

zonnepanelen voor de Friese kust  in het IJsselmeer te plaatsen. We moeten er om 

denken, straks helemaal geen water meer om te recreëren. 

- Ophoging strand zal goede zaak zijn zegt Roelie de Vries. 

- Roelie vraagt of er eventueel mogelijkheden  zijn om een fiets- looppad naast de 

weg naar Molkwerum te realiseren. Durk geeft aan dat het misschien een plan kan 

worden wat ondergebracht kan worden in de fondsenpot van de windmolens.  

- Tonnie Koldewijn geeft aan dat de honden toch gewoon op de dijk lopen. Ook dit 

is volgens PBH een kwestie van handhaving. 

- Alie Talhout zegt dat het strand wel van de Hindeloopers moet blijven, geen 

poortjes etc.  

- Sipke Bootsma geeft aan dat een ophoging van het strand verloren zal gaan 

doordat er geen verandering in de waterstand is. Het Noordzeestrand heeft 

dagelijks te maken met onderlopen door eb en vloed. Hier in Hindeloopen is dat 
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niet en zal het strand daarom ook constant verdwijnen door weersinvloeden zoals 

harde wind.  Als er een rede komt zul je een nieuw natuurgebied ontwikkelen met 

vogels etc. door de kom die ontstaat.  

 

12. Voorzitter Durk sluit de vergadering en nodigt ieder uit om onder het genot van een 

borreltje nog even ‘na te vergaderen’. 


