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NOTULEN
1. Opening: Voorzitter Durk van Tuinen opent om 20.00 uur de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. Als bestuur is er voor gekozen om in het Nederlands te
spreken omdat er een aantal gasten het “Hielpers” niet helemaal bekwaam zijn.
- Aanwezigen: 51 personen
- Afmeldingen: Peter en Martje Nagelhout, Luky van der Wal.
Een speciaal welkom voor de gemeente raadsleden.
2. Agenda wordt akkoord bevonden, er zijn geen aanvullingen.
3. Notulen worden ook akkoord bevonden.
4. Mededelingen en ingekomen stukken:
- Staan onder agendapunt 9. Daar komen we later op terug.
- Verkeers afsluiting op de Nieuwstad op dinsdag 24 maart, de gehele dag vanaf
Nieuwstad 9 gestremd.
- Eerste 2 consumpties voor rekening van PBH
5. Jaarverslag: Het jaarverslag wordt door Karel, Sander, Gerke, Jasper en Durk aan de
leden voorgelegd.
6. Financieel verslag wordt akkoord bevonden. Sander geeft aan dat PBH het
lidmaatschaps geld apart wil gaan innen van ULW. Dit willen we d.m.v. automatische
incasso gaan doen. Hier gaan we de komende maanden mee aan de slag. Een vraag
van George en Anna Bank, wat zijn de Lidmaatschaps kosten van PBH? Sander
antwoord dat deze per persoon 6 euro per jaar zijn.
De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit Joost Houtsma en Gert-Jan
Groenendijk, zij worden bedankt.
Joost Houtsma verlaat de kas commissie. Anne Hilarides geeft aan dat zij wel zijn
plaats wil innemen.
7. Bestuursverkiezing: Volgens het rooster zijn er dit jaar 3 bestuursleden die aftreden,
de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Daarom het verzoek aan de leden,
daar er geen tegenkandidaten zijn, dat deze bestuursleden nog een termijn mogen
zitten. De termijnen zijn wel conform de statuten aangepast omdat we dan over 3
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jaar weer met het zelfde probleem zitten, dat er 3 bestuursleden tegelijk het bestuur
verlaten. De penningmeester zit een volledig termijn van 3 jaar. De voorzitter een
termijn van 2 jaar en de secretaris een termijn van 1 jaar. Op deze manier zijn het
aflopen van de termijnen in ieder geval een beetje verspreid.
Dit verzoek aan de leden wordt met applaus geaccepteerd.
Er wordt nog een akkoord gevraagd voor de uitbreiding van het bestuur met 1 nieuw
bestuurslid, nl Mark Ringnalda. Henk Smid geeft aan dat hij niet weet wie Mark is.
Mark gaat staan en Durk stelt Mark voor aan de zaal. Dit verzoek wordt wederom
met applaus ontvangen.
8. Pauze.
9. Omdat de gastspreker nog niet aanwezig is gaan we eerst verder met agendapunt 10.
10. Hielper van het jaar: Ineke Mulder-Grasman. Voor dit punt schakelt de voorzitter over
in het Hielpers. Ineke is als vrijwilliger al jaren actief voor veel verenigingen in
Hindeloopen. O.a. de sinterklaascommissie, ontspannings vereniging Om ‘e Toer en
SV hielpen. Ook is ze verslaggeefster voor Uus likje wraald en verschillende huis aan
huis bladen. Het regelen van verkeer bij verschillende evenementen in het gele
hestje, wat al behoorlijk versleten is. Samen met haar man Arjen zorgt ze er dan ook
voor dat de fiets 11 stedentocht in Hindeloopen goede banen wordt geleidt. Als
cadeau ontvangt Ineke 2 nieuwe gele hesjes van Durk en natuurlijk een mooie bos
bloemen.
9. b. ii. Fiets Elfstedentocht: Durk geeft het woord aan de voorzitter van de fiets
elfstedentocht Stefan Rekke die zichzelf en zijn collega Martin Homma, route
coördinator route zuid, voorstelt. Voor Hindeloopen is het huidige rayon hoofd Ineke
Mulder-Grasman samen met haar man Arjen. De afgelopen jaren raken ze volgens
Rekke in dit rayon helaas tegen een probleem aan, de vrijwilligers. Daarom doen zij
nu een oproep voor vrijwilligers om Ineke en Arjen te ondersteunen. Een tekort aan
vrijwilligers is een landelijk tendens. Wat doet de stichting Friese elfsteden
rijwieltocht om de vrijwilligers tegemoet te komen? Er worden shiften van 4 uur
gedraaid en zij ontvangen daarvoor een financiële vergoeding van 20 euro, dat is
omgerekend 5 euro per uur en ze krijgen een cadeautje. 1 x in de 5 jaar worden ze
uitgenodigd voor een feest. Hier in Hindeloopen wordt ook door de stichting Friese
elfsteden de muziek geregeld bijv. een dweilorkest twv 1100 euro. Rekke geeft aan
dat de stichting Friese elfsteden ook wel een financiële tegemoetkoming van 500
euro wil toezeggen voor een lokale vereniging die zich aanmeldt, een soort
sponsordeal. Zij moeten er dan voor zorgen dat er voldoende vrijwilligers geleverd
worden om Ineke en Arjen te ondersteunen. Dit is dan los van de eerder genoemde
vergoeding van 20 euro p.p. Er zijn drie taken; stempelen, verkeer regelen en het op
bouwen en afbreken. Voor 2020 is het stempelen geregeld. De verkeersregelaars
krijgen een cursus aangeboden van de Friese elfsteden, die kunnen daar ook het hele
jaar gebruik van maken bij andere evenementen, dat is het hele jaar geldig. Durk
geeft aan dat Plaatselijk Belang Ineke en Arjen hierin wel wil ondersteunen. Namens
Stefan Rekke, bedankt!
b. iii. Zwem Elfstedentocht: Stefan van der Pal gaat ten behoeve van Kika proberen de
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Elfstedentocht te zwemmen. Dit is een apart evenement dat naast Maarten van der
Weijden plaats vind, dit is eind augustus. Het evenement van Stefan van der Pal is
begin juli. De voorzitter wil het hierbij laten. Anne Hilarides wil hier nog iets aan
toevoegen. Ook van haar een dringende oproep voor vrijwilligers en ondersteuning.
Het verkeer wordt bij dit evenement door de Gemeente geregeld.
b. iv. Verzoek nieuwe bestuursleden voor het Stichtingsbestuur van de Foeke. Er zijn
twee bestuursleden die aftredend zijn. Ze zijn er tot nu toe niet in geslaagd om
opvolgers te vinden. Hierbij dus het verzoek voor nieuwe bestuursleden, deze kunnen
zich melden bij Jaap Kruis.
c. Openbare toiletvoorziening: Omdat de plannen voor het “blauwe hok” niet zijn
doorgegaan zoals eerder uitgelegd in het jaarverslag hebben we de gemeente
gevraagd om het financiële deel voor zijn rekening te nemen van het toiletgebouw op
de havenkade, dit is van de jachthaven. De Gemeente heeft aangegeven dit jaar het
gebouw niet te willen huren van de Jachthaven. De Gemeente kan niet èn de
toiletvoorziening in de voetbalkantine èn het toiletgebouw op de havenkade tegelijk
schoonhouden en onderhouden. De Gemeente wil dit jaar onderzoeken wat de beste
oplossing is voor de toekomst.
Plaatselijk belang vindt het wel jammer dat er geen oplossing voor het toiletgebouw
op de havenkade is voor aankomend zomer seizoen. Durk geeft aan dat plaatselijk
belang ronduit geïrriteerd gereageerd heeft op deze reactie van de Gemeente. Want
dit punt speelt al 2, 3 jaar bij de Gemeente en we hebben nog steeds geen oplossing.
Durk kijkt ook even naar de tafel met de raadsleden in de zaal. Wij, het bestuur van
PBH, vinden dat de toiletvoorziening bij de voetbalvereniging met 1 douche, niet op
een centraal punt, geen oplossing. Wij hebben zelf ideeën ingebracht. Er zijn
tekeningen gemaakt voor het “blauwe hok” dit was helaas niet mogelijk. Ook voor de
Foeke zijn er plannen uitgewerkt daar is ook een “nee” op gekomen dus wij lopen wel
een beetje vast hierin. Het enige wat we nu vragen is een tussentijdse oplossing. De
Jachthaven vraagt een huurprijs van 1500 euro, een heel schappelijk bedrag volgens
Durk. Wat overigens de vorige jaren hoger was. Er zijn wel oplossingen voor dat we
dit bedrag van 1500 euro als gemeenschap zelf voor onze eigen rekening nemen. Het
gaat puur om de schoonmaak kosten. Wij vinden het een beetje wrang dat dit niet
geregeld kan worden, want het schoonmaak bedrijf komt immers al voor de
voetbalkantine.
Henk Smid vraagt of er een mogelijkheid is om te werken met een muntsysteem.
Durk geeft aan dat de kosten voor het huren geen probleem moet zijn. Het gaat nu
puur om de schoonmaak kosten die de gemeente niet op zich wil nemen.
Minke Smid vraagt wat deze schoonmaakkosten zijn. Er werd geraamd op 10.000
euro zegt Durk, hij kan zich voorstellen dat het vele malen lager kan. De kosten zijn
gebaseerd op een bedrijf die je apart laat komen. Maar je laat ze niet apart komen
want ze komen al voor de voetbalkantine dus ze zijn hier al. Het zijn maar 4 toiletten
en die hoeven ook niet het hele jaar open. Dit zou bij wijze van spreken een half jaar
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kunnen, alleen in het hoogseizoen tussen april en oktober.
Johan Langbroek vraagt of het dan de bedoeling is dat de toiletvoorziening bij de
voetbalkantine gesloten wordt of moeten beide voorzieningen dan open? Beide open
zegt Durk. 1 Toilet in de voetbalkantine is niet toereikend. We willen graag die 4
toiletten op de haven open hebben.
Anna Bank vraagt waarom het wel mogelijk is in Workum om daar douche en toilet
voorziening te hebben? Een hele goede vraag zegt Durk, waarom is het wel mogelijk
in andere plaatsen…
Titus Stallmann vraagt of het plan van de reddingloods nu helemaal geschrapt is? De
Gemeente heeft aangegeven dat het gebouw een monument is en daar mag niets
aan veranderd worden. Titus vraagt nog of het monumentale gedeelte dan niet de
buitenkant is, daar heeft de Gemeente volgens Sander geen informatie over gegeven.
Volgens Marieke Verhaar wil de KNRM het zo houden.
Roelie de Vries merkt op dat de schoonmaak het probleem is. Waar het toiletgebouw
ook komt. Je kunt wel met plannen komen maar het probleem blijft er.
Willem Bank: Vereniging Hielper haven is ook met de Gemeente om de tafel geweest
over de toiletvoorziening maar volgens Bank is de Gemeente niet echt flexibel.
Stijntje vraagt wat de schoonmaak kosten zijn voor de kantine, misschien interessant
om te weten…
Durk sluit dit punt af.
d. Parkeerbeleid: Binnenkort krijgen de bewoners van de oude kern een brief van de
Gemeente waarin staat dat ze een tweede parkeervergunning kunnen aanvragen
voor achter de kerk. Blauwe zone blijft hetzelfde. Minke vraagt of dat al vast staat
want zij had begrepen dat er nog een gesprek zou komen met diverse
belanghebbenden. Volgens Durk is er nu een besluit gekomen van de wethouder.
e. Geveltuintjes: De Gemeente biedt het project “steenbreek” aan door geveltuintjes
aan te leggen. Na de aanleg van geveltuintjes op de Stadsweide/Weide straat wordt
het ook dit jaar voor de oude kern aangeboden. Er is eerst overlegd met Stichting
Stadsherstel en die stonden hier positief tegenover. Zaterdag 4 april staat deze
“steenbreek” gepland en je kunt je hiervoor aanmelden. Er worden vaste planten
aangeboden door de Gemeente maar ook zomerbloeiers door Plaatselijk Belang.
Jaap Kruis vraagt zich af of het wel past in de oude kern en hoe het met stadsherstel
is overlegd. Durk geeft aan dat er een mail is gestuurd naar Stichting Stadsherstel met
de vraag of zij hier voor open stonden en het antwoord was behoorlijk positief. Het is
geen verplichting. Iedereen kan zelf aangeven of ze hier aan mee willen doen.
a. Presentatie Windpark door Project directeur Anne de Groot: De Groot is sinds 2008
betrokken bij het windpark, toen was de start van de eerste ideeën. In 2018 is de
vergunning ontleend en in 2019 is er gestart met de bouw en hebben ze de financiën
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rond gekregen. Er gaat gebouwd worden tot zomer 2021. Het is de bedoeling dat dan
het hele park staat. Waarom is er voor deze locatie gekozen. Goede windlocatie,
meer dan 6 km uit de kust. Ver van directe bewoning, daardoor geen geluidsoverlast.
Er is ook gekozen voor deze locatie omdat hier relatief de minste vlinders, vogels en
vleermuizen voorkomen. Er komen 89 windturbines die gemiddeld ongeveer 660
meter uitelkaar komen te staan. Het windpark biedt ook veel werkgelegenheid. Veel
lokale/Friese bedrijven zijn betrokken in het bouwproces. Dan is er nog een
omgevingsfonds opgezet dat bedoeld is voor de gemeente SWF en wordt verdeeld
over 20 jaar voor lokale projecten rond het IJsselmeer. Jaarlijks zal er € 720.000
vrijkomen uit dit fonds.
Na de presentatie zijn er nog een aantal vragen vanuit de zaal.
Meindert Snoek vraagt hoe relatief het is dat vogels en vleermuizen last zullen
hebben van deze windmolens: Dhr. De Groot legt uit dat de gehele vogelstand in
kaart is gebracht op het IJsselmeer- en Markermeer gebied in zomer en winterstand.
Als je daar naar kijkt dan zie je heel duidelijk dat er een gebied bij Breezanddijk is
waar relatief de minste vogels en vleermuizen te zien zijn. We hebben ook nog
duidelijk gekeken naar voldoende afstand van de zeedijk, meer dan 600 meter, want
er is ook uit onderzoek gebleken dat dat de route is waar vogels en vleermuizen juist
langstrekken.
Anne Hilarides vraagt of er ook verlichting in de wieken zit: Boven op de gondel zit
een luchtvaart verlichting. Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om alleen op de
buitenste rand van het windmolenpark verlichting te krijgen. Het zou dan gaan om
een 20 tal turbines. Er wordt ook gekeken naar een mogelijkheid om de verlichting te
dimmen. En een volgende stap is dat de lampen alleen aan gaan als er een vliegtuig
over vliegt maar dit is nog in experimentele fase maar daar zijn we hard mee bezig.
Roelie de Vries vraagt naar de afstand tussen de windmolens: Ongeveer 660 meter
uitelkaar. En in het midden van het park nog iets verder dus je kunt er prima
doorheen varen en dat mag ook.
Willem Bank vraagt hoe lang de molens mee gaan: 25 jaar. En na die 25 jaar is er een
verplichting in de vergunning om ze door ons weg te halen.
Roelie de Vries vraagt wanneer de centrale/ het station in Bolsward klaar is: Het is de
bedoeling dat deze in 2023 klaar is.
Henk Smid is benieuwd naar de totale investering: Dit is ongeveer 850 miljoen euro.
Henk vraagt dit i.v.m. het omgevingsfonds, 20 x 720.000 euro is dus eigenlijk een
zoethoudertje het is nog geen 2 procent van de totale investering van het park.
Durk benoemd nog even de punten van het omgevingsfonds: 20 jaar lang 720.000
euro. Er zijn 10 zetels in het omgevingings fonds. 8 vanuit de dorpen/steden langs de
IJsselmeerkust, Hindeloopen heeft 1 zetel. Hindeloopen moet vertegenwoordigd
worden in deze adviesraad. Er moeten zelf plannen ingediend worden. Er ligt nog wel
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een flinke taak. We denken er als PBH over na wie deze zetel in de adviesraad kan
nemen. We hebben als PBH het balletje opgegooid bij 1 persoon die wij graag in deze
advies raad willen hebben. Als dat rond is komt daar bericht van in ulw.
Joost Houtsma vraagt nog wat de bevindingen zijn in Urk want daar zit een
vergelijkbaar windpark: Urk heeft zich tot op het laatste moment verzet tegen dat
windpark volgens Durk. Er is niet een soort gelijk vergelijkbaar fonds. Er is daar wel
voor de 5 dorpen die het dichtst bij de windparken liggen een vergoeding van 10.000
euro per jaar. Dit geld wordt gebruikt om te verduurzamen.
Roelie de Vries merkt op dat het geld wat er dan beschikbaar komt kan worden
gebruikt voor het aanleggen van een voet- en fietspad tussen de aangrenzende
plaatsen langs de IJsselmeerkust.
Durk geeft aan dat alle plannen welkom zijn en kunnen worden ingediend.
Willem Bank vraagt of de berichtgeving alleen via uus likje wraald gaat of dat het ook
mogelijk is dat dit op de website van PBH wordt geplaatst. Op de website zetten is
geen probleem.
Minke Smid vraagt of PBH de enige groep is die bepaald wie er in deze adviesraad
komt te zitten of zijn er ook andere verenigingen die daar over mee beslissen: Durk
geeft aan dat PBH wel een goede afweging kan maken van wie daar geschikt voor is.
Minke is het daar niet helemaal mee eens, ook dhr. Bank geeft aan dat er meerdere
verenigingen over gaan. Wij zoeken iemand die draagvlak heeft voor bewoners en
ondernemers. Maar mocht iemand zich aan wil melden, kom langs dan hebben we
het er over.
Roelie de Vries vraagt wat de taak is van de advies commissie: De advies commissie
beoordeeld de plannen die ingediend worden. De gemeenschappen dienen de
plannen in. De adviesraad van 10 personen beslissen welke van deze plannen het
beste zijn en deze krijgen het eerste het geld, tot dat de jaarlijkse bijdrage op is. Het
volgende jaar begint dit proces opnieuw. Dus als Hindeloopen geen goede plannen in
dient komt er geen geld naar Hindeloopen.
Willem Bank: Hindeloopen heeft 1 stem en Workum heeft er meer? Nee, alle
plaatsen hebben 1 stem. Yvonne Sieswerda merkt op dat de kleinere dorpen samen 1
stem hebben. Dus bijvoorbeeld Ferwoude en Gaast hebben 1 stem. Kornwerd,
Kornwerderzand en Breezanddijk hebben met zijn drieën 1 stem. Hindeloopen heeft
als grotere plaats 1 stem.
11. Rondvraag: Roelie de Vries wil het nog even hebben over de sportzaal. Waarom kan
het niet gewoon de gymzaal voor school zijn? Waarom moet dat een sportzaal zijn?
De Gemeente zou hier volgens Durk vast voor open staan, maar we zullen eerst de
school moeten vragen of ze dat willen. Er zijn nogal wat kosten aan verbonden. Het is
wel de meest logische stap.
Roelie geeft ook nog even een update over de Fontein.
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Joost Houtsma vraagt nog naar het visieplan uit 2010. Wat doet PBH in de toekomst
om het visieplan te actualiseren? Sander geeft aan dat er dit jaar mee bezig gaan.
Tjerk Bouwhuis (FNP) merkt op dat de afgelopen 2 jaar de vergadering in het
“Hielpers” gesproken is en dat dat dit jaar niet zo was vind hij toch jammer. Er wordt
door verschillende mensen “ja” gezegd in de zaal.
Henk Smid merkt nog op dat dit vorig jaar ook besloten was in de vergadering.
12. Sluiting: Durk dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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