
Notulen algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hindeloopen op 23 
maart 2016, in gemeenschapscentrum de Foeke te Hindeloopen 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Wethouder Offinga is verhinderd. 59 personen hebben de presentielijst getekend. 
Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Op de tafels ligt “vrijwilligers voor Vluchtelingenwerk gezocht”. Alie geeft een korte toelichting 
hierop. 
De organisatie van het Hielper Zomerfeest heeft een financiële bijdrage gevraagd. Dit is 
afgewezen. 
Stichting Stadsherstel heeft een financiële bijdrage van €1300,-- gevraagd voor een windvaan op 
het te bouwen peilhuisje.  

3. Notulen jaarvergadering 2015 
Na het doornemen worden deze door de leden goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 2015 
De voorzitter doet verslag. Hier volgen de belangrijkste punten: 
Inge Schüngel heeft door persoonlijke omstandigheden het Bestuur vroegtijdig moeten verlaten. 
Een levensgroot schaak/damspel is aangeschaft en kan door iedereen  worden gebruikt. 
Informatie bij Bertus van der Veen. 
Op ons verzoek zal Stichting Stadsherstel de beschermde status aanvragen voor de oude 
begraafplaats zodra deze  “gesloten” is. Ook zal SSH kijken of oude doorloopjes hersteld kunnen 
worden.    
Door de overlast die de kite-surfers veroorzaken is bij de gemeente aangedrongen op betere 
bebakening en contrôle.  Wij blijven alert. 
De sluiswoning en de Foeke kampen met een groot rioleringsprobleem. Dit is aangekaart bij de 
gemeente en zal worden aangepakt. 
De jaarlijkse schouw heeft weer plaatsgevonden. In overleg met plaatselijk belang is onder 
andere besloten een aantal hekwerken weg te halen in het kader van de bezuinigingen bij de 
gemeenten. 
De vrijwilliger (Frederik van Elsloo) die de vlag bij speciale gelegenheden op de toren plaatst zal 
onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang worden aangemeld bij de gemeente zodat 
deze onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente SWF komt te vallen. Dit is nodig daar de 
kerk nu onder de Stichting tot Behoud van Monumenten valt.  

5. Financieel verslag Plaatselijk Belang en haar werkcommissies (Uus Likje Wraald, de  
Hindeloop commissie, de Kulturele commissie en de Sinterklaas commissie).  
Verslag van de penningmeester. 
Plaatselijk belang heeft een goed financieel jaar achter de rug met een bescheiden positief 
resultaat van 710,-- euro. Na de aanschaf van het buiten schaak- en damspel is het 
reserveringsoverschot van 588,-- in 2015 vrijgevallen. Vervolgens is er in 2015 een reservering 
van 1.000,-- euro opgenomen voor de verbetering van de ondergrond van de kabelbaan in de 
speeltuin. Aangezien het er nu op lijkt dat er 1.200,-- euro nodig is voor deze verbetering, zal er 
200,-- ten laste van 2016 komen. Desgevraagd gaan de leden akkoord met deze investering. 
De penningmeester geeft verder aan dat genoemde commissies een goed jaar achter de rug 
hebben met veel georganiseerde activiteiten en daarbij passende financiële resultaten. Er zijn 
verder geen bijzonderheden te vermelden. 
Aangezien er geen vragen zijn over de financiële verslaglegging heeft de kascontrôle commissie 
vervolgens het woord genomen en aangegeven dat er in de verslaglegging geen 
onregelmatigheden zijn geconstateerd. De kascontrôle commissie stelt vervolgens voor het 



bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat daar vervolgens toe over en keurt de 
financiële verslagen goed. 
Benoeming nieuw lid kascontrole commissie. Renske Visser heeft er twee jaar op zitten. De 
penningmeester bedankt Renske. De vergadering benoemt Wilt Kelderhuis als nieuw lid van de 
kascontrôle commissie. 
Tot slot vraagt de penningmeester om toestemming voor het leveren van een financiële 
bijdragen van 1.320,-- (inclusief BTW) voor het plaatsen van een RVS windvaan op het door de 
stichting Stadsherstel nieuw te bouwen peilhuisje op de IJsselmeerdijk. De nodige vergunningen 
zijn door de stichting Stadsherstel verkregen en de bouw zal dit jaar starten en afgerond 
worden. De penningmeester geeft aan dat er inmiddels een ruime reserve is opgebouwd, 
waardoor het bestuur deze investering verantwoord vindt. De vergadering gaat akkoord met het 
voorstel. 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor alle inspanningen. 

6. Bestuursverkiezingen. 
Saco Eekma en Alie Talhout worden herkozen. Het bestuur draagt Grietje Koldewijn voor als 
nieuw lid. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Met instemming van de leden wordt Grietje 
met een bos bloemen welkom geheten. 

7. Parkeerbeleid 
De voorzitter begint het agendapunt met de mededeling  dat het parkeerbeleid nu enkele 
maanden van kracht is en de binnenstad nu letterlijk en figuurlijk blikvrij is. Dat er minder 
parkeervergunningen zijn uitgegeven dan verwacht; maar het te vroeg is om conclusies te 
trekken. Zoals afgesproken zullen de evaluatie en aanpassingen na een jaar worden gedaan. 
Vragen uit de zaal betreffen dan ook de vele lege plekken op vooral het parkeerterrein achter 
de kerk. De suggesties zijn dan ook deze te verlenen aan de bewoners met een tweede auto of 
werkauto. Ook wordt geopperd om een blauwe zone in te voeren zodat toeristen de stad en 
horecagelegenheden  kunnen bezoeken. De bebording zou moeten worden aangepast en ook ’s 
avonds en in de weekeinden zou beter gehandhaafd moeten worden. Er zou eerder geëvalueerd 
moeten worden.  
De gemeente heeft laten weten niet te handhaven met kerkdiensten en uitvaarten. 
Duidelijk wordt dat Iedereen blij is dat het parkeerbeleid eindelijk is ingevoerd maar niet 
iedereen staat achter hoe de gemeente c.q. het bestuur van Plaatselijk Belang deze (mede) 
heeft ingevuld. Hierover ontstaat een rumoerige discussie die de voorzitter moet afbreken.  

8. Hielper van het jaar 2016 
De Hielper van het jaar heeft aangegeven af te willen zien van deze erkenning. Derhalve komt 
dit punt te vervallen en zal er voor 2017 een nieuwe kandidaat worden gezocht. 

9. Pauze 

10.Windmolenpark IJsselmeer. 
Alie Talhout vertelt de stand van zaken rond het beoogde windmolenpark.  Het draait om 89 
Turbines met een tophoogte van 183, meter 7 km van Hindeloopen. In september zal Minister 
Kamp hierover een definitief besluit nemen. Pas op dat moment kan beroep worden 
aangetekend.  Stichting Don Quichot bereidt in samenwerking met het Blauwe Hart, de 
Waddenvereniging en Natuurverenigingen een gang naar de Raad van State voor.  Om de 
benodigde contra expertise en de rechtsgang te bekostigen is 70.000,-- euro nodig. Het 
merendeel is toegezegd. Door crowdfunding wordt het resterende deel  hopelijk verkregen. Alie 
zegt hoop te hebben op een goede afloop. 95% van de Hielpers (zo ook het Bestuur van 
Plaatselijk Belang), heeft middels de enquête aangegeven tegen dit windpark te zijn. Alie 
vraagt namens de Stichting Don Quichot  een zienswijze in te dienen tegen deze plannen. 
  

11.Sportactiviteiten grotere jeugd 



Dirk Blom jr. heeft Plaatselijk Belang benaderd om behulpzaam te zijn bij het opzetten voor 
sportactiviteiten voor de grotere jeugd (bovenbouw basisschool/onderbouw middelbare school). 
Daar wij als bestuur ons hebben ingezet voor de peuterspeelzaal en later voor de speeltuin 
menen wij ook hier ons te moeten inspannen.  Door het aanbieden van iedere maand een 
andere sportclinic hopen wij deze groep te kunnen enthousiasmeren.  Contact hierover is al 
geweest met de sportcoördinator van de gemeente SWF en de Skulpe. In principe zijn de 
hoofdlijnen uitgezet en kunnen de clinics op korte termijn worden verwezenlijkt. Deze vorm 
kan alleen gestalte krijgen met behulp van ouders. Alie vraagt ouders zich aan te melden voor 
een bepaalde periode/clinic.  Zonder deze hulp kan het project niet worden gestart. 

12.Elf fonteinen 
Roelie de Vries, voorzitter van de werkgroep 11 fonteinen, vertelt over de stand van zaken. 
De werkgroep heeft een video van Hindeloopen gemaakt voor de Chinese kunstenaar om een 
impressie te geven van Hindeloopen. Tot nu toe is hier geen reactie op gekomen van Anna 
Tilroe. De tijd dringt en de werkgroep maakt zich zorgen daar er nog geen enkele vraag 
beantwoord is betreffende de locatie, ontwerp, kosten etc.. Ook de aanwezige raadsleden 
hebben geen informatie gekregen. 
De reacties uit de zaal zijn vooral kritisch en argwanend. De regie moet wel in handen blijven 
van de Hielpers. Roelie zegt dat de werkgroep er positief in wil blijven staan maar dat ze zeer 
kritisch zijn en blijven. 

13.Film van Gerjan Groenendijk 
Na het vertonen van een prachtige film met hoogtepunten uit 2015 ,wordt Gertjan bedankt met 
een bos bloemen. 

14.Rondvraag 
Waar de defibrilators in Hindeloopen hangen zal uitgezocht en gepubliceerd worden in ULW. 
Ja, de gemeente heeft al aangegeven dat de gezondheid van de bomen naar het Station risico’s 
met zich mee brengt. De bomen moeten helaas worden gerooid. 
Het Bestuur krijgt het verwijt te weinig aandacht te schenken aan Hindelooper kampioenen. Dit 
zal een punt van aandacht worden.  
Dat er door de gemeente geen gif meer mag worden gebruikt juist positief is en iedereen zijn 
eigen straatje weer zelf schoon moet houden met … een aardappelschilmesje.  

15.De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.


