
Plaatselijk Belang Hindeloopen 

 

 

Hindeloopen, vrijdag 3 juli 2020                  

 
 
Geachte inwoner van Hindeloopen, 
 
Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor een (extra) algemene leden vergadering (alv) van Plaatselijk 
Belang Hindeloopen (PBH) en tevens de bijbehorende agenda: 

Datum:  vrijdag 10 juli 2020 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie:  Jachthaven Hindeloopen, hal 17/18 

Agenda 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Woningbeleid (toelichting en ledenstemming) 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 

 
De reden van deze extra alv is het voornemen van de Gemeente Súdwest Fryslân om op korte 
termijn een advies voor te leggen aan de Gemeenteraad (commissie DSO). De daaruit voortvloeiende 
besluitvorming kan tot wijziging gaan leiden van het bestemmingsplan in Hindeloopen, met name 
gericht op regelgeving voor tweede woningen en (commerciële) verhuur voor recreatieve 
doeleinden. De betreffende stukken kunt u vinden op onze website 
https://plaatselijkbelanghindeloopen.nl/. Als bestuur hebben we ons reeds gebogen over de kwestie 
en de voorgenomen aanpak van de Gemeente. Gelet op het onderwerp hebben we besloten om 
middels een stemming op een alv het standpunt van de leden in kaart te brengen. Dat standpunt zal 
doorslaggevend zijn voor de positie die PBH inneemt. De stemming zal ten tijde van de vergadering 
schriftelijk en anoniem plaatsvinden middels stembriefjes. Voorafgaand aan de stemming zal er een 
toelichting worden gegeven op het advies van de Gemeente. De uitkomst van de ledenstemming zal 
kenbaar worden gemaakt aan de Gemeente(raad).     
 
Als bestuur willen we u erop wijzen dat conform de statuten leden van PBH stemrecht hebben. 
Wanneer u deel wilt nemen aan de eerder genoemde stemming dan dient u voorafgaand aan de 
vergadering zich aan te melden als lid. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Karel de Jong of via 
onze website.   
 
Uiteraard dienen we ons te houden aan de RIVM voorschriften in verband met COVID19. Met dank 
aan de Jachthaven voor de vergaderlocatie, kunnen we toch een alv houden. We verzoeken iedere 
aanwezige de instructies op te volgen van het bestuur, het bestuur zal erop toezien dat de 1,5 meter 
regel wordt gerespecteerd. Wanneer u gezondheidsklachten heeft verzoeken we u niet te komen 
naar deze vergadering. Wanneer niet aanwezig kunt zijn en toch uw stem wilt laten horen dan kunt u 
een ander lid schriftelijk machtigen. Een lid (stemgerechtigde) kan voor ten hoogste twee personen 
(leden) als gevolmachtigde optreden.  

De hal 17/18 van de Jachthaven is de laatste van de rij aan de zeedijkkant, achter Aluboot, te 
bereiken via de Jachthaven. Vanaf de ingang Jachthaven (slagboom) wordt u de weg gewezen. Er zijn 
geen toiletten in de hal en een beperkt aantal zitplaatsen. Wanneer u verzekerd wilt zijn van een 
zitplaats dan adviseren we u een eigen (klap)stoel mee te nemen. Graag tot vrijdagavond 10 juli. 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Hindeloopen 
 

https://plaatselijkbelanghindeloopen.nl/

