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NOTULEN
1. Opening: Voorzitter Durk van Tuinen opent om 20.05 uur de vergadering en heet
iedereen van harte welkom, blij dat het na anderhalf jaar weer mogelijk is om op
deze manier te vergaderen.
- Aanwezigen: 57
- Afmeldingen: Titus Stallmann, Sjoerd vd Berg en Mark Ringnalda (bestuurslid).
Durk will als eerste beginnen met agendapunt 10. Hylper van het jaar, Arnold Eekma.
Helaas is Arnold afgelopen jaar overleden en is daarom postuum benoemd tot
Hindelooper van het jaar 2021. Arnold heeft heel veel voor onze gemeenschap
betekent, we zullen hem met z’n allen enorm missen.
Roelie de Vries heeft aangegeven kort iets te willen zeggen over de plannen die haar
werkgroep heeft over een aan te leggen pad rond Hindeloopen en het opspuiten van
het strand. Zij krijgt hier na de pauze gelegenheid voor.
Tjibbe de Boer zou graag bij punt 9 de stand van zaken rond het omgevingsfonds
willen toevoegen. Durk merkt op dat het ook behandeld wordt in het jaarverslag en
mocht deze informatie onvoldoende zijn dan zullen we het bij de actuele zaken
verder bespreken.
2. Agenda wordt akkoord bevonden, er zijn verder geen aanvullingen.
3. Notulen van de ALV 06-03-2020 worden ook akkoord bevonden.
4. Mededelingen en ingekomen stukken:
- We zijn gevraagd door leden om opheldering te vragen bij de gemeente over de
procedure ligplaatsen in de sylroede, daar is nogal wat discussie over. Wie heeft
daar wel een plek, wie betaalt ervoor, wie heeft er een vergunning voor en wij
worden daar als bestuur erg veel over benaderd. Wij hebben daarover
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afgesproken dat wij bij de gemeente gaan aanvragen wat de procedure daarvoor
is en die zetten wij dan ook op onze website zodat iedereen weet hoe het zit.
Verder wil Durk benoemen dat de hangbakken/bloembakken die dit jaar aan de
bruggen hingen een actie was van Plaatselijk belang en Promotie Hindeloopen.
De bedoeling is om deze actie volgend jaar voort te zetten en te verdubbelen.
Dan is er nog een verzoek binnengekomen van een groep van 3 personen dat wij,
als plaatselijk belang, willen fungeren als helper van een nieuw te organiseren
kerstmarkt. Dat hebben we in het bestuur besproken en daar hebben wij ja op
gezegd. Want feitelijk kunnen ze dan onder de paraplu van de vereniging die
activiteit doen en het leek ons goed om daar onze medewerking aan te verlenen.
We gaan binnenkort met elkaar in gesprek over de financiering en verzekeringen
ed.

5. Jaarverslag: Het jaarverslag wordt door Karel, Sander, Gerke, Jasper en Durk aan de
leden voorgelegd.
Tjibbe de Boer vraagt wat er met het geld van Hylpen 75 jaar bevrijd gebeurd omdat
het evenement niet doorgegaan is. Sander merkt op dat dit in het financieel
jaarverslag naar voren komt. Ook merkt Tjibbe op dat hij het enorm jammer vind dat
het huis van Jan Smit gaat worden gebruikt voor toiletten en douchen. Er is
woningnood in Hindeloopen en hij vindt niet dat dit pand mag worden onttrokken
aan het woningbestand in Hindeloopen. Wat vindt het bestuur van pbh hiervan? En
in hoeverre was het bestuur hierbij betrokken?
Durk: Op enig moment zijn wij bij de plannen betrokken. We zijn als bestuur al 6 jaar
bezig om een structurele oplossing te vinden voor het probleem toilet voorziening op
een centrale locatie in Hindeloopen. Op enig moment kwam de gemeente bij ons met
de mededeling, dit pand hebben we op het oog en zijn inmiddels ver gevorderd in de
onderhandelingen. De gemeente heeft wel aan bestuur PBH gevraagd of zij op steun
vanuit het bestuur konden rekenen, het bestuur heeft daarop ja gezegd. Durk merkt
wel op dat de stem van PBH waarschijnlijk geen verschil had gemaakt want men was
al vergevorderd in die onderhandeling.
Het is een complexe situatie op dat adres omdat er sprake is van recht van overpad
en een gedeelte van de grond al eigendom is van de gemeente. Ook had de
gemeente recht op eerste koop.
Karel Nijholt geeft aan dat hij daar graag op wil reageren: Karel heeft nauw contact
gehad met de nabestaanden van deze woning en die mensen zijn door de gemeente
geïndoctrineerd. De gemeente had helemaal geen recht op eerste koop. Er zijn
inderdaad wel een aantal perceeltjes eigendom van de gemeente. Het huis en de
garage staan inderdaad gedeeltelijk op gemeentegrond maar dat was geen reden dat
de familie het huis niet aan een andere partij mochten verkopen. Het bedrag wat de
familie nu voor het huis heeft gekregen is een grof schandaal aldus Karel. Het is dus
niet waar wat de gemeente zegt. Durk reageert hierop dat wij als bestuur daar geen
stukken van hebben gezien, wij baseren ons puur op de informatie die de gemeente
ons verstrekt.
Jaap Kruis vraagt zich af waarom wij ja hebben gezegd. Hij had graag gezien dat wij
ons meer in de zaak hadden verdiept. De discussie wordt afgesloten met de
mededeling vanuit het bestuur dat we betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling
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en naar alle waarschijnlijkheid het gebouw medio 2022 in gebruik kan worden
genomen. De vereniging Hielper haven is momenteel in gesprek met de Gem. SWF
over de exacte wensen en het structurele gebruik. In 2022 blijft de toiletvoorziening
in de kantine van SV Hielpen geopend. De Gem. SWF verwacht dit vanaf 2023 niet
meer te hoeven gebruiken.
6. Financieel verslag wordt, na een kleine opmerking van Maarten Kruis, akkoord
bevonden.
7. Bestuur: We hebben een aftredend bestuurslid, Karel de Jong. Karel heeft 4 jaar in
het bestuur gezeten en daar willen we hem hartelijk voor bedanken. Omdat we met 6
bestuursleden overblijven is er momenteel geen vacature. Het bestuur oriënteert
zich wel op vervanging van Karel maar dat zal tijdens de eerstvolgende ALV worden
geagendeerd.
8. Pauze.
9. Actuele zaken:
Roelie de Vries geeft een uitgebreide toelichting op de plannen die ze met de
zogenaamde werkgroep toerisme aan het ontwikkelen/realiseren is. De betreffende
werkgroep komt voort uit het traject ‘stadsmakers’ wat in voorgaande jaren door de
Gem. SWF is gefaciliteerd. In deze werkgroep zitten ook Minke Smid, Piet Bakker en
Sjoerd van den Berg. De plannen waar momenteel aan gewerkt worden zijn:
Wandelpad tussen Schuilenburg en Hindeloopen, fietspad tussen Molkwerum en
Hindeloopen, herontwikkeling strand, openbare toilet voorziening die het gehele jaar
open is, grasveld rond de fontein, vaartochten op het IJsselmeer en het IJsselmeer
bewaken.
De gemeente heeft toegezegd geld te reserveren voor het wandelpad en fietspad.
Ook voor het opspuiten van het strand, wat voor volgend jaar op de planning staat, is
geld opzij gezet door de gemeente.
a) Glasvezelnetwerk: Vlak voor de zomer is PBH benaderd door Deltafiber of wij
mee wilden werken om te proberen om een glasvezelnetwerk aan te leggen.
Als bestuur hebben we besloten dat het belangrijk was om dat voorelkaar te
krijgen. De eisen waren dat 35% van de huishoudens zich aan moesten
melden om het plan te kunnen realiseren. Inmiddels weten we dat dit gelukt
is. Ook hebben we nog wat leuke taartenacties gedaan. Iedereen die zich via
“gunhindeloopenglasvezel.nl” heeft aangemeld krijgt 25 euro extra korting en
dan gaat er ook nog eens 50 euro naar plaatselijk belang. We weten nog niet
precies hoe hoog het bedrag is, bij de laatste berichten waren rond de 65
aanmeldingen via deze site. Het bedrag zal dan rond de 3000 euro zitten. Van
dit geld willen we graag gaan gebruiken voor een zwemtrap bij het strandje
van “Ids”, hier hebben we eerder al een aantal verzoeken over gehad. We
hebben hier overigens nog wel goedkeuring voor nodig van het Wetterskip
Fryslan die na vele herinneringen nog steeds niet gereageerd heeft op ons
verzoek.
Tjibbe de Boer vraagt wat de planning is, wanneer de straten open gaan. En
komen de straten er dan weer net zo uit te zien als voor de werkzaamheden?
Volgens Gerke willen ze voor het toeristen seizoen, dus begin volgend jaar,
dat de glasvezel is aangelegd. Dit zal begin volgend jaar zijn. De aanleg gaat op
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een hele moderne manier waardoor ze niet de hele bestrating eruit hoeven te
halen. Er is ons toegezegd dat alles weer netjes wordt teruggelegd.
b) Woningbeleid Hindeloopen:
I.
Notitie woningbeleid aan Gem. SWF – toelichting en verder proces:
Durk vertelt dat de wethouder het bestuur van PBH een aantal weken
terug heeft geïnformeerd dat het stuk nu behandeld wordt in de
gemeente raadsvergadering van december. Dan gaat de raad zich ook
uitspreken. Drie weken voor de raadsvergadering, dus eind november,
komt het college met een voorstel voor de gemeenteraad. Het is dus
nog even afwachten wat daar uit gaat komen.
II.
Commissie Nó Hylpen:
In samenwerking met Toeck uit Burgum Heeft de commissie Nó
Hylpen een enquete gemaakt om te inventariseren wat de vraag
vanuit Hindeloopen is naar nieuwbouw- en huurwoningen. Er zijn 400
enquêtes in Hindeloopen verspreid waarvan er 313 ingevuld zijn terug
gekomen. Daardoor krijg je een duidelijk beeld van wat de wensen
vanuit de Hindelooper inwoners is.
De heren Dennis Heins en Jeen van Zuilen van Toeck laten in een
presentatie zien wat de uitkomst van de enquete is. Deze presentatie
zal ook op de website van PBH komen te staan zodat iedereen deze
nog een keer na kan lezen.
Stand van zaken omgevingsfonds: Tjibbe merkt op dat hij het erg jammer vindt dat
Titus Stallmann er vanavond niet is om wat meer te vertellen over de stand van zaken
omtrent het omgevingsfonds.
Durk legt uit dat in oktober de openstelling zou komen maar die is vertraagd. PBH zal
er voor zorgen dat er samen met Titus een verslagje wordt gemaakt die geplaatst
gaat worden in ULW of op een andere manier verspreid gaat worden.
Ook Jaap Kruis heeft een aantal vragen omtrent het omgevingsfonds en bestuur stelt
voor om binnenkort samen met Titus Stallmann, Jaap Kruis en Roelie de Vries in
gesprek te gaan.
11. Rondvraag:
Dhr Pauw heeft een opmerking over de co2 uitstoot en de energie transitie en vraagt
hierover het standpunt van PBH, hoe gaat Hindeloopen hier straks mee om? Bestuur
gaat hier over opheldering vragen bij de gemeente SWF. Maarten Kruis merkt daarover
op dat hij dat geen taak vindt voor PBH.
Joke Visser vraagt of het mogelijk is om op zondag de Tuinen autoluw te maken. Ze
woont hier nu een half jaar en vind dat het erg druk is in de straat. Bestuur geeft aan dit
geen goed plan te vinden en dat niet meeneemt.
Jaap Kruis vraagt of PBH opnieuw een vergadering wil beleggen met alle verenigingen.
Bestuur zegt toe dit binnenkort te organiseren.

4

Stijntje Ligthart vraagt of Hindeloopers straks ook voorrang krijgen op de huizen die
straks eventueel gebouwd gaan worden? Durk: De mannen van Toeck hebben zostraks
uitgelegd dat er misschien wel iets mogelijk is maar dat is voor de uitvoering.
Ineke Mulder-Grasman merkt op dat een aantal lantarenpalen het niet doen en er wordt
bij de Molenstraat en de Dijkweg heel veel geparkeerd door toeristen. Is het mogelijk dat
de gemeente hiervoor extra borden plaatst? Sander van Elselo vertelt dat de gemeente
geen extra verkeersborden wil plaatsen en aan de lantarenpalen wordt momenteel
gewerkt. Er zijn heel veel palen en kappen vervangen.
Frederik van Elselo: De stenen bij de horn raken los en belanden uiteindelijk bij het
strandje bij Ids. Bestuur zegt toe dat we het in de volgende schouw gaan meenemen.
Roelie de Vries maakt een opmerking over alle fietsen die in de zomer door Hindeloopen
verspreid staan. Toeristen zetten overal hun fietsen neer. Is er een mogelijkheid dat er
ergens een fietsenstalling gerealiseerd kan worden? Bestuur gaat het met Titus
Stallmann bespreken, promotie Hielpen.
12. Sluiting: Durk sluit om 22:15 de vergadering.
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