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Plaatselijk Belang Hindeloopen 

 

 

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang  

Datum: 22 april 2022 

Tijd:  20.00 uur 

Notulist:  J. Schram 

Plaats:   Gemeenschapscentrum de Foeke Hindeloopen  

 

NOTULEN 

1. Opening: Voorzitter Durk van Tuinen opent om 20.05 uur de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom. In het speciaal de raadsleden Bouwhuis 
PvdA, Attema CDA, Bouwhuis FNP en Jaap Bosma van Delta glasvezel. 
- Aanwezigen: 30 
- Afmeldingen: Gerke de Jong, Meine Beukens, Jaap Kruis en Johan 

Langbroek. 
2. Agenda wordt vastgesteld. 
3. Notulen ALV 8 oktober 2021 worden vastgesteld. 

Alle actiepunten staan in het jaarverslag. Bijna alle punten zijn behandeld 
alleen het actiepunt zonnepanelen niet. Daar zijn we nog niet aan 
toegekomen. 

4. Er zijn geen meldingen en ingekomen stukken. 
5. Durk neemt het jaarverslag door. Vanuit de zaal komen er verschillende 

vragen/opmerkingen bij verschillende punten. Zo merkt Roelie de Vries op bij 
het punt No Hylpen dat ze moeite heeft met de locatie die de werkgroep op 
het oog hebben, nl het land achter de Sûkerstal naast het voetbalveld. Is het 
niet mogelijk om op andere plekken in Hindeloopen, bijvoorbeeld langs de 
zeedijk te bouwen? Er zijn volgens Roelie nog genoeg plekken waar gebouwd 
kan worden. 
Henk Smid vraagt of er een woning quotum beschikbaar is voor Hindeloopen. 
Nee, er is geen woning quotum beschikbaar zegt Durk. 
Wilt Kelderhuis maakt zich ernstige zorgen over het woningbeleid in 
Hindeloopen. Er ligt nu een nieuw akkoord maar wie ziet er op toe dat er 
gehandhaafd wordt. wie gaat dat controleren? Wilt ziet dat er op dit moment 
huizen worden gekocht door mensen die er niet permanent gebruik van 
maken. Wilt vraagt zich af of PBH een actieve rol wil gaan spelen in het 
naleven van dit akkoord.  
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Durk merkt op dat je de gemeente mag houden aan de gemaakte afspraken. 
Een ieder die denkt te zien dat de regels niet worden nageleefd mag, als hij in 
een straal van 100/150 meter van de overtreder woont, een 
handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. 
Wilt stelt voor om een werkgroep in het leven te roepen die namens 
plaatselijk belang het beleid gaat uitvoeren. Wilt stelt zichzelf ook beschikbaar 
om plaats te nemen in deze werkgroep maar het moet onder de paraplu van 
PBH plaatsvinden. Durk zegt daar nu geen antwoord op te kunnen geven. Dit 
zal eerst binnen het bestuur PBH besproken moeten worden.  
Ineke Mulder vraagt uitleg over het punt openbare toiletvoorzieningen want 
dat is haar niet helemaal duidelijk. 
De Stichting Hielper haven heeft een meerjarig contract afgesloten met 
Jachthaven Hindeloopen voor het gebruik van de toiletgebouwen op de 
jachthaven. De toiletgebouwen achter de Sailors Inn, dus niet de toiletten op 
de havenkade. De reden dat de toiletten op de havenkade nu niet gebruikt 
gaan worden is dat de schoonmaakkosten te hoog zijn. Ook wil de gemeente 
graag de toiletgebouwen in eigen beheer hebben. 
Henk Smid vraagt of de toiletvoorziening in het huis van Jan Smith nog wel 
gerealiseerd gaat worden en of de passanten van de oude haven er dan geen 
gebruik van mogen maken? 
Durk heeft navraag gedaan bij de gemeente of het plan blijft zoals het is. De 
gemeente zegt dat de plannen gewoon doorgaan omdat de liggers van het 
binnenwater ook een douchegelegenheid nodig hebben. Hoe het dan komt 
met de liggers uit de oude haven is dus nog de vraag.  

6. Sander geeft tekst en uitleg over het financieel verslag. Het financieel verslag 
wordt goedgekeurd met dank aan de kaskommissie Anne Hilarides en Ineke 
Mulder. Anne Hilarides verlaat de kascommissie, nieuw kascommissielid is 
Wieger van Tuinen. 

7. Bestuur 
a) Jasper Zweed treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen 

drie jaar met een bos bloemen en een cadeaubon.  
b) Immie Zijlstra en Meine Beukens worden voorgedragen door het 

bestuur PBH als nieuwe bestuursleden en worden met applaus door 
de zaal ontvangen. 

8. Actuele zaken 
- Glasvezel: Jaap Bosma brengt ons op de hoogte van de stand van 

zaken mbt de glasvezel, aanleg. Het buitengebied had eigenlijk al klaar 
moeten zijn. De stad zelf staat in de steigers. De instemmings-
aanvragen liggen bij de gemeente. Er is al een rondje door de stad met 
de aannemer en Delta geweest. Planning is voor de bouwvak de 
voorbereidingen rond te hebben. Na de bouwvak te starten om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. De eerste stap in het proces is 
de schouwer die langskomt bij de mensen thuis om te bepalen waar 
de glasvezelaansluiting moet komen. De tweede stap is het civiele 
werk, waar de straat opengaat en er een buis in de grond wordt 
geplaatst. Dit duurt meestal 1 á 2 dagen. De derde stap is de plaatsing 
en aansluiting van het kastje in de woning. Deze wordt ook meteen 
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getest. Is de aansluiting goed dan krijgt de provider een melding dat 
de aansluiting gereed is voor gebruik. De provider stuurt daarna het 
modem en het Wi-Fi systeem op. Dan kun je een afspraak maken met 
een monteur en deze komt dan bij je thuis om alles aan te sluiten. 
Mark en Gerke zijn de contactpersonen vanuit PBH, mochten er 
vragen of problemen zijn dan kun je met hen contact opnemen. 

- Achtvoet: Immie is op donderdag 21 april bij de informatiebijeenkomst 
van de gemeente in de Foeke geweest m.b.t. de geplande 
renovatie/werkzaamheden van het Achtvoeten. Het pad zal iets 
worden verbreedt. De brug gaat er tijdelijk uit. De geplande 
werkzaamheden zullen na het vaarseizoen plaatsvinden. Er komt een 
stalen damwand in en een hout constructie voor. 

- Activiteitencommissie: PBH is al een tijdje bezig om te kijken hoe ze 
verder moeten moet een activiteiten commissie. Vanuit Jungfolk is er 
weinig ruimte/vrijwilligers om zaken te organiseren. Dat zorgt er voor 
dat sommige activiteiten op de tocht komen te staan. Zo ook 
Koningsdag. Daar hebben wij ons als PBH mee bemoeid, in 
samenwerking met Froukje Binnema en Monique de Vreeze die ons 
enorm hebben ondersteund. En de voetbalvereniging die het 
middagprogramma gaat verzorgen. Dit is een noodoplossing, de wens 
is om een activiteitencommissie onder PBH te vormen die het 
organiseren van dit soort activiteiten structureel op gaat pakken.  

9.  Rondvraag: Roelie de Vries geeft een update over het wandelpad waar haar 
werkgroep de afgelopen tijd druk mee bezig is geweest. De werkgroep heeft 
een aanvraag ingediend bij het windmolenfonds. Het plan is dat er een 
wandelpad op de zeedijk wordt gerealiseerd vanaf het blauwe hok tot aan het 
badpaviljoen met een informatie punt bij het peilschaal hokje over o.a. het 
windmolenpark. 
Voor het plan van het fietspad heeft de werkgroep zich aangesloten bij een 
werkgroep in Makkum die al bezig waren met een eigen plan voor een 
fietspad vanaf kop afsluitdijk. Hier sluit het plan voor een fietspad uit de 
werkgroep van Roelie prima op aan. 
Als laatste een update over de fontein. Er wordt een rozenperkje geplant. De 
grasmatten rond de fontein zien er lelijk uit. Het gras wil niet groeien en het 
ziet er over het algemeen slordig uit. Het plan is om rondom de fontein 
bestrating aan te leggen. Dit moet in overleg met de kunstenares die de 
fontein heeft ontworpen. Zij komt in mei langs om te kijken hoe de fontein 
erbij ligt.  
Wilt Kelderhuis vraagt wat de regelgeving is van het voeren van de vlag op de 
kerktoren. Het valt Wilt op dat dit in Hindeloopen niet meer goed verloopt. 
Henk Smid legt uit dat de toren van Hindeloopen eigendom is van een 
stichting, tot behoud van monumenten in zuidwest Friesland. Deze stichting 
heeft verschillende torens en molens in beheer. De stichting is een aantal jaar 
geleden bezig geweest om een verzekering af te sluiten voor vrijwilligers die 
op de torens konden vlaggen maar dit is helaas niet gelukt. Het afsluiten van 
een verzekering was een heel moeilijk proces dus de stichting heeft zijn 
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handen er vanaf getrokken en heeft het nu bij de gemeente neergelegd. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het voeren van de vlag op torens. 
Durk geeft aan dat we om duidelijkheid bij de gemeente gaan vragen. 

10. Hielper van het jaar: Durk wijst het publiek erop dat we een nieuw bord 
hebben laten maken voor de Hielper van het jaar. Deze gaat het oude/kleine 
bordje vervangen en krijgt een vaste plaats in de Foeke. Het bestuur PBH 
heeft ervoor gekozen om Luky van de Wal dit jaar te verkiezen tot 
Hindelooper van het jaar omdat ze zich al een hele lange tijd voor 
verschillende verenigingen in Hindeloopen inzet. Ze was bijvoorbeeld 50 jaar 
lid van Aald Hielpen waarvan een aantal in het bestuur, ze is al minstens 10 
jaar secretaris van Stichting stadsherstel ook is ze al jaren betrokken bij 
museum Hindeloopen. Luky vond het grandioos en bedankte PBH, ze vond 
het een hele eer. 

11. Pauze 
12. Informatiemoment vluchtelingenopvang Stadsboerderij: 

Wilt geeft een update over de vluchtelingen uit Oekraïne. Totaal wonen er 37 
Oekraïense vluchtelingen in de Stadsboerderij. Ze wonen er zelfstandig en 
hebben steeds minder onze hulp nodig. Er wordt zelf gekookt en zelf 
schoongemaakt. Iedereen die mag werken heeft werk in de horeca. Ze zijn 
allemaal ingeschreven bij de gemeente en hebben allemaal een bsn nummer 
en een bankrekening geopend. De ouderen die niet kunnen werken zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud/huishouden. De kinderen zitten op 
zwemles en voetbal en na de voorjaarsvakantie gaan ook alle kinderen naar 
school.  
Zondag 24 april wordt er een begroetingsdag georganiseerd. ’s Ochtends is er 
een springkussen en zijn er spelletjes op het voetbalveld voor de kinderen. 
Om 14:00 is er een concert in de grote kerk waarna er aansluitend om 15:30 
in de stadsboerderij hapjes en drankjes klaar staan voor iedereen. Komt allen! 
 

13. Sluiting: Durk dankt een ieder voor zijn komst en sluit om 22:08 de 
vergadering 

  
 

 
 
 
 

 
 


