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Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang  
Datum: 30-3-2017 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats:  Gemeenschapscentrum de Foeke Hindeloopen  

NOTULEN 
1. Opening: De voorzitter opent de vergadering. 52 aanwezigen.  

- Afmelding: VVD raadslid Hielke Bandstra wegens fractievergadering, bestuurslid 
Alie Talhout wegens ziekte, Wilt Kelderhuis van de kascontrole. 

Speciaal welkom voor Stads coördinator Yvonne Sieswerda en dhr. Postma van 
vluchtelingenwerk.  

2. Agenda wordt conform vastgesteld 
3. Ingekomen stukken: Er is een brief binnengekomen van A. Hilarides, deze zal 

meegenomen worden in de volgende bestuursvergadering de brief heeft te maken met 
het parkeerbeleid. 

4. Behandelen van de notulen: 
- Punt 7 wordt door Piet Bakker in twijfel genomen of de discussie die 

ontstaan is tijdens het agendapunt parkeerbeleid goed is weergegeven. 
Volgens Bakker is het genuanceerder opgeschreven dan de discussie in 
werkelijkheid was. PBH is van mening dat er in de omschrijving genoeg 
naar voren is gekomen waar de discussie om ging en dat de argumenten en 
klachten goed zijn beschreven in de notulen. 

- Tjibbe vraagt of er herplaatsing komt voor de bomen die gerooid zijn bij 
stationsweg. Volgens het plan van de gemeente worden er opnieuw bomen 
geplaatst. 

- Hein vraagt of de bomen op de stadsweide worden herplaatst. Zover PBH 
op de hoogte is zal hier wel enigszins herplaatsing van bomen komen. 

- Frederik van Elselo maakt het bestuur erop attent dat zijn naam correct 
moet worden geschreven.  

5. Jaarverslag: In het jaarverslag wordt de windvaan op het peilhuis behandeld, de 
ondergrond van de speeltuin is prima opgelost door plaatsing rubberen tegels. De 
voorzitter bedankt Han voor het onderhandelen met de uitvoerder. De 
Fonteinencommissie heeft samen met de kunstenaar een presentatie gehad van de 
fontein. De uitvoering zal in 2018 plaatsvinden. De tussentijdse evaluatie betreffende 
parkeerbeleid is op initiatief van ondernemers tot stand gekomen. PBH ondersteunt 
het overleg niet, volgens afspraak zou er na 1 jaar besproken worden over evt. 
aanpassingen. Wij van PBH menen dit ook duidelijk gemaakt te hebben tijdens het 
overleg met de gemeente, Piet Bakker deelt deze mening niet met PBH. Er wordt nog 
opgemerkt dat het wel bijzonder is dat de gemeente wel gehoor geeft aan 
ondernemers en niet aan de bevolking van Hindeloopen.  
Het Joadenheem is in juni 2016 onthuld zodat het niet in de vergetelheid raakt. De 
benaming van de Hôn is samen met Stichting Stadsherstel en de gemeente aangepast. 
Een kleiner gebied heet nu de Hôn. Ook zal er gekeken worden naar borden met 
naamsaanduiding die passen in het straatbeeld van Hielpen. Henk Smid benadrukt 
dat er diverse straten in Hindeloopen zijn met verkeerde benamingen. In de laatste 
uitgave van Uus Likje Wraald staat dit beschreven. PBH zal kijken of hier iets aan te 
doen is. Dit jaar vindt er overleg plaats met Stadsherstel en zal het op de agenda 
komen. Tijdens het overleg met de gemeente is o.a. het sluishuis (onderhoud) ter 
sprake gekomen, onkruidvoorziening waar geen budget voor is, echter op de dag van 
de vergadering is in de pers bekend geworden dat er extra budget is. Extra 
afvalbakken en aanpassing huidige bakken zal meegenomen worden. Het wandelpad 



 

 

over de zeedijk heeft prioriteit bij PBH. Tijdens overleg van de windmolens hebben we 
dit ook wederom aangekaart. Als pleister op de wonde komt er jaarlijks geld vrij, wat 
in de plaatsen liggende in het gebied van de windmolens, te verdelen is. Belangrijk is 
het dat bewoners van Hindeloopen klachten etc. doorgeven rechtstreeks aan de 
gemeente. De AED hangt bij Schaatsmuseum. Om vandalisme tegen te gaan hangt de 
AED in het licht en maken we er geen bekendheid aan door publicatie in kranten. 
Degene die EAD alert hebben weten waar hij hangt. De AED is nu 24 hours 
beschikbaar. PBH bedankt Marinus en Jappe voor de hulp tijdens de verlichting van 
de sluisbrug. 

6. Financieel verslag: Han geeft uitleg over het financieel rapport wat op alle tafels ter 
inzage ligt.  Er is een klein tekort in de begroting van PBH, dit heeft te maken met de 
werkzaamheden kabelbaan en met de windvaan. Dit zijn ook de opvallendste uitgaven 
van het jaar. Maar ondanks dit kleine tekort is er voldoende ‘reserve’ van bijna € 
8.000,00.  De verenigingen doen het prima, en Han wil dan ook de vrijwilligers van 
deze verenigingen bedanken voor hun inzet. Bij Uus likje Wraald ook een klein tekort, 
maar ook daar is genoeg reserve om dit op te vangen. De Hindeloop heeft mooi potje 
opgebouwd zodat het sportevenement jaarlijks terug kan keren. Sinterklaascommissie 
heeft prima jaar gedraaid, mede dankzij de sponsoring. De culturele commissie heeft 
diverse activiteiten georganiseerd voor inwoners van Hindeloopen en (culturele) 
feesten financieel ondersteund. Culturele commissie is enige commissie die jaarlijks 
een subsidie krijgt van de gemeente. Leden keuren financieel rapport goed. 
Han bedankt de kascontrole commissie, welke dit jaar bestond uit Titus Stallmann en 
Wilt Kelderhuis. Wilt zit volgend jaar samen met Siebren Bokma in de kascontrole 
commissie 

7. Bestuursverkiezing:Han van Beers en Alie Talhout zijn aftredend, niet herkiesbaar. 
Han wordt bedankt voor zijn inzet en voor de projecten die hij tot een goed einde 
heeft weten te brengen. Han krijgt van de voorzitter een bos bloemen met een diner 
bon overhandigd. De bos bloemen voor Alie zal de volgende dag gebracht worden en 
zij wordt tevens bedankt voor haar inzet. De 3 nieuwe bestuursleden; Durk van 
Tuinen, Sander van Elselo en Karel de Jong worden met applaus welkom geheten in 
het bestuur. 

8. Pauze 
9. Parkeerbeleid: Plaatselijk Belang wilde graag na de ledenvergadering in overleg met 

de gemeente, omdat we de mening van onze leden mee willen nemen in de evaluatie. 
Het is gebleken uit binnenkomende klachten dat er toch nog hier en daar 
veranderingen/aanpassingen nodig zijn. Ook vinden we het belangrijk dat alle 
aanwezige leden op de vergadering de kans krijgen een mening te geven en dat het 
niet overheerst wordt door enkele voor- en tegenstanders. Hierdoor is het beeld wat 
duidelijker. Vandaar dat er besloten is om een enquête te maken. Er wordt gevraagd 
waarom het niet huis aan huis wordt verspreid. PBH heeft ervoor gekozen om de 
enquête door de leden, die bij de vergadering aanwezig zijn, in te laten vullen. Arnold 
geeft aan dat het hem stoort dat er geen vergunning voor 2e auto’s worden gegeven. 
Dit is een onderdeel van het parkeerbeleid. Bertus heeft negatieve ervaring met 
handhaving. Hij attendeerde toeristen op de parkeerzone bij de mekuljes en dit werd 
hem verweten door de handhaving en er werd zelfs een soort van bedreiging 
uitgesproken dat hij strafbaar was, dit zullen we meenemen in het overleg. Ook vindt 
men de bebording erg onduidelijk, speciaal op de plekken met parkeervakken. Hier 
staat geen vermelding vergunninghouders.  De leden krijgen ca. 15 minuten de tijd om 
de enquête in te vullen.  Johan Langbroek geeft aan de enquête niet in te vullen en 
enkele leden geven aan de voorkeur te hebben de enquête bij alle leden of alle 
inwoners/huishoudens af te nemen. Voorzitter benoemt dat hier ditmaal niet voor is 
gekozen door het bestuur maar dit ter overweging voor een volgende maal of een 
uitgebreider onderzoek wordt meegenomen.   

10. Nieuwe stadscoördinator: Yvonne Sieswerda volgde per 1 januari Jaap Wittermans 
op. Ze geeft een uitleg waar ze nog meer coördinator is. De bedoeling is dat een 
dorpen-stads coördinator een schakel is tussen PBH en de gemeente. Ze geeft echter 



 

 

wel aan dat de bewoners op diverse mogelijkheden de klachten rechtstreeks aan de 
gemeente kunnen doorgeven. Hierdoor heb je grote kans van slagen betreffende het 
probleem. Er is sinds kort ook een app waardoor je directer in contact staat met de 
gemeente en duidelijk met behulp van bijvoorbeeld foto’s het probleem kan uitleggen.  

11. Hylper van het jaar: Piet Sprik is dit jaar Hielper van het jaar geworden. Hij heeft 
zich enorm ingezet in diverse verenigingen en commissies die o.a. bezig zijn met het 
behoud van de Hindelooper Cultuur, zoals Stichting Stadsherstel, Immaterieel 
erfgoed. Ook zijn werkzaamheden als raadslid en als medewerker voor lokale tv maakt 
hem een goede kandidaat. Tevens is een belangrijk gegeven dat Piet Sprik op diverse 
activiteiten gespot wordt met camera en prachtige beelden vastlegt over en voor 
Hindeloopen. 

12. Vluchtelingenwerk Noord Nederland: PBH ontving 2 weken voor aanvang van de 
vergadering een verzoek van deze organisatie om spreektijd tijdens de 
ledenvergadering. Het bestuur van Plaatselijk belang heeft besloten dat het  zeker, 
aangezien er 3 gezinnen in Hindeloopen wonen die vluchtelingen zijn, van 
meerwaarde zal zijn. Dhr. Postma  gaf duidelijkheid betreffende het traject van 
asielzoeker naar vluchteling en het inburgeringstraject. Er was wel wat verwarringen 
bij enkele mensen in de zaal, maar het verhaal van dhr. Postma heeft wel 
duidelijkheid gegeven over de gang van zaken. Er zijn wel aanwezigen die hun 
bedenkingen hebben als het gaat om het toekomstperspectief van de vluchtelingen. 
Dit omdat Hindeloopen erg klein is en ze voor scholing, werk etc. vaak elders naar toe 
moeten. Toch denkt vluchtelingenwerk dat het voor de inburgering van deze mensen 
niet negatief is. Nederlands als spreektaal wordt nog geadviseerd door dhr. Postma, 
hierdoor leren ze de taal sneller te beheersen. Voorzitter bedankt dhr. Postma dat hij 
Hindeloopen bekender heeft gemaakt met vluchtelingenwerk.  

13. Rondvraag:  
- Paulien vraagt naar het bord op de haven van Culturele hoofdstad. Dit 

bord is geplaatst door provincie en ze hebben ons toegezegd dat het op de 
punt van de lange brug komt te hangen aan de houten planken 

- Tjibbe vraagt of het bekend is bij PBH dat er gaswinning in SWFrl. zal 
plaatsvinden. Plaatselijk Belang heeft hier geen bericht van ontvangen en 
zal het in de gaten houden. 

- Ook vraagt Tjibbe of er een elektrisch oplaadpunt komt. Wij hebben dit 
nog niet besproken met de gemeente, kunnen het tijdens de evaluatie 
parkeerbeleid aangeven.  

- Nog een punt van Tjibbe wat door Titus aangevuld wordt is het probleem 
onderhoud van de bruggen. We zullen dit zeker meenemen in de jaarlijkse 
schouw, Yvonne Sieswerda geeft aan dat dit dus ook een punt is wat direct 
via de app door gegeven kan worden. Titus geeft te kennen dat hij en 
Minke Smid vrijwilligers zoeken om de bruggen in Hindeloopen eens per 
jaar schoon te maken.  

- Sybren Bokma vraagt zich af of er nog onderhoud gepleegd gaat worden 
aan de weg langs de zeedijk. Nadat ze de kades verhoogd hebben zouden ze 
het asfalt aanpakken. Johan Langbroek geeft aan dat dit op de agenda 
staat voor 2018. De weg zal verbreed worden en er komen 
doorgroeistenen. Ook de stationsweg ligt er verwaarloosd bij.  

- Er is een opmerking over de schapen op de zeedijk. PBH is hier mee bezig 
geweest, probleem is dat het stuk dijk door het wetterskip verhuurd wordt 
aan een schapenhouder uit Hindeloopen. Hierdoor kan het wetterskip het 
probleem niet aanpakken, en maaien kost teveel geld, waar het wetterskip 
geen subsidie meer voor krijgt 

- Johan Mulder vraagt of het bankje richting Stönkhöne 
vervangen/opgeknapt kan worden. Henk Smid meent dat dit bankje 
destijds vervangen is door Jos de Vries. Plaatselijk Belang zal hierover 
navraag doen en kijken wat de mogelijkheden zijn. 



 

 

- Het hondenpoep probleem wordt aangekaart door Siebe Sikma. Dit is de 
verantwoordelijkheid van hondenbezitters. Ook het gras in de bermen 
langs het fietspad ligt er nog steeds. Gemeente ruimt dit niet op. Zal 
meegenomen worden in overleg gemeente/schouw.  

14. Rond de klok van 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wordt de film van 
het jubileumfeest van SV Hielpen vertoond.  


