
 

 

Verslag ALV Plaatselijk Belang d.d. 7 december 2016 

Aanwezig:  41 leden van Plaastselijk Belang incl. het PB-bestuur 

Opening 

Josianne Wiersma opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de 

vertegenwoordigers van de PVDA, Christen Unie en het CDA, wethouder Durk Durkz, Theo Zwerver 

en Hendrik Hoekstra. Respectievelijk wijkbeheerder en dorpencoördinator DFM. 

Dit jaar kent de vergadering geen openbaar gedeelte en is de verkiezing van Terhernster van het jaar 

door de Merke commissie geadopteerd. Dit wordt tijdens het gala Nieuwjaarsbal bekend gemaakt. 

Wel is er een spreker, David Zwietink van Norwell Oudoor Fitness.  

Afmeldingen 

Fam. Jorritsma, Fam. De Schiffart, Fam. De Klein, Fam. Weverling, A. Bijlsma, mw. A. Boers, mw.  A. 

Lange, A. Leemburg, A. Rijpkema, mw.  H. Feijen, W. Huisman, mw. G. Meppelder, L. de Vries,  J. de 

Graaf, M. Brandsma, mw. I. Vissia, V. van Haren en mw.  C. Markus. 

Mededelingen 

Binnengekomen mail van A. Bijlsma m.b.t. de negatieve inkomsten van de Koumelker en de 

geruchten die er gaan over een dorpshaventje wat ten koste gaat van de parkeerplaatsen op het 

nabijgelegen parkeerterrein. Er is al ruchtbaarheid gegeven aan de dorpsvernieuwing, hierbij de 

officiële mededeling dat bij de gemeente geld is gereserveerd voor dorpsvernieuwing in het centrum. 

Dit is een substantieel bedrag van 445.00 euro. De bedoeling is om een combinatie traject op te 

starten wat inhoudt, dorpsvernieuwing, dorpshaventje en ophoging brug in de Oude Zandsloot. 

Hierbij opgemerkt dat de gemeente geld heeft gereserveerd voor vernieuwing van de kade bij het 

botenstation. Er is al een gesprek gevoerd met de gemeente over dit plan en vanaf volgend jaar 

zullen er meer gesprekken plaatsvinden om te kijken of  dit te realiseren is. 

Daarnaast is een mail van Annette Lange binnen gekomen over de buurtpreventie app. 

De voltallige gemeenteraad is in januari op bezoek geweest. Dit was een uitstekende bijeenkomst 

voor beide partijen. De gemeente ervaart Terherne als een bruisend dorp vol goede ideeën en 

initiatieven. Als gevolg hiervan heeft de FNP een motie ingediend om de dorpsvernieuwing in de 

begroting van de gemeente op te nemen, hetgeen gelukt is. Zie hierboven.  

Tot slot heeft het bestuur van PB besloten het persoonlijk lidmaatschap af te schaffen en hiervoor in 

de plaats een gezinslidmaatschap in het leven te roepen. Elk gezinslid is welkom al geldt er per gezin 

één stem. Daarnaast is het bestuur overgestapt op automatische incasso. Degene die nog geen 

formulier hebben ingevuld kunnen dit na afloop van de vergadering alsnog doen. 

Verslag vorige vergadering 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag en is hierbij goedgekeurd, met dank aan de notulist. 



Aftredende bestuursleden 

Sietze Zijlstra, is 23 jaar bestuurslid geweest. Sietze was het geheugen van PB en in sommige gevallen 

ook het geweten. Met name dit eerste kwam van pas na de overgang naar de nieuwe gemeente. Een 

aantal zaken waren niet overgedragen van de oude naar de nieuwe gemeente en Sietze wist in de 

meeste gevallen hoe zaken in de vorige gemeente geregeld waren. Wegens drukke werkzaamheden 

stopt hij nu als bestuurslid. Sietze wordt met instemming van de leden benoemd tot erelid van PB.  

Josianne Wiersma, wordt bedankt voor haar inzet. Josianne is een gedreven, enthousiast, 

vasthoudend en humorvol bestuurslid geweest. Daarnaast heeft zij zich als voorzitter van de 

werkgroep die zich bezig hield met het opstellen van de dorpsvisie, zeer verdienstelijk gemaakt. 

Nieuwe bestuursleden 

Janny Boskamp, nieuw bestuurslid, komt al 15 jaar in Terherne en sinds dit jaar ook woonachtig. Ze 

heeft zin om zaken in het dorp op te pakken. Zij is vrijwilliger op het pontje en ze ziet er naar uit om 

zich voor PB in te zetten. 

Barry van Ee, 12 jaar woonachtig in Terherne en wil zich graag inzetten voor het dorp. Barry runt 

samen met zijn vrouw De Mariahoeve  en ook hij heeft zin om zitting te nemen in het bestuur van PB. 

Beide leden worden met instemming van de leden gekozen in het bestuur 

Jaarverslag 

Met een Powerpoint presentatie worden de zaken waar PB zich mee bezig heeft gehouden 

gepresenteerd. Veel zaken heeft PB opgepakt of is met diverse partijen in gesprek geweest. Helaas is 

het niet gelukt om de Terhernster vlag in productie te nemen, de kijkkasten op te frissen en een 

nieuw bankje te plaatsen.  Uit de zaal komt n.a.v. de presentatie de vraag of PB daadwerkelijk 

parkeerplaatsen kan waarborgen op het terrein bij Terherne Haven Dit is te rooskleurig voorgesteld, 

PB probeert hier in mee te denken en er is hierover al een gesprek met de gemeente geweest.  

Financiën+kascommisie 

Het saldo van PB laat een positief resultaat zien over 2016. Gevraagd wordt hoe het mogelijk is om 

3.000 euro opbrengsten in de feestverlichting te hebben. Dit komt doordat de ondernemers  de 

verlichting hebben gesponsord.  

De diversen inkomsten zijn het gevolg van teruggave btw over 2015, is er een bijdrage ontvangen 

voor de urnenmuur en liggelden zowel van 2015 als van 2016 zijn geboekt.  De kascommissie heeft 

de administratie gecontroleerd, er waren veel transacties mede door de aanschaf van het pontje 

waar grote bedragen mee gemoeid waren. Er zijn geen verdere bijzonderheden ontdekt en op advies 

van de kascommissie besluit de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Bas Bosma wordt 

bedankt voor zijn diensten en als nieuw lid van de kascommissie wordt Harry van Dooren benoemd, 

waardoor de kascommissie in 2017 zal bestaan uit Cees v.d. Werf en Harry. 

Presentatie  

David Zwietink van Norwell Outdoorfitness heeft begin dit jaar een gesprek gehad met PB en binnen 

het bestuur is enthousiast gereageerd voor een dergelijk fitnesspark in de buitenlucht. Hij licht toe 

wat een outdoorfitness park inhoudt en laat voorbeelden zien van de toestellen. Deze zijn 

zogenaamd hufterproof en zijn onderhoudsvriendelijk. Vanuit PB is een werkgroep samengesteld, 

Voorwaarts en IJsclub Broederschap. Inmiddels zijn diverse sponsor/subsidie aanvragen de deur uit 

gegaan. Er zullen 2 junior apparaten en 12 volwassen fitnessapparaten aangeschaft worden. De 

locatie van het parkje is bij de skeelerbaan en zal deels op eigen en gemeente grond geplaatst 

worden. De bedoeling is dat e.e.a. voor de Pasen gerealiseerd zal worden, daarnaast wordt 



geprobeerd 1 of 2x per week sportlessen te geven voor zowel dames als heren. Ook wordt nagedacht 

om de  school te benaderen voor sportactiviteiten rondom het park.  

Na de presentatie wordt gevraagd of de vergadering bezwaar heeft tegen het verlenen van een 

subsidie van 2.501 euro voor de aanschaf van dit park. Er zijn geen bezwaren en kan de subsidie 

verleend worden. 

Rondvraag 

 Welke andere activiteiten zijn er overgenomen door andere organisaties? Dit zijn naast het 

fitnesspark, de verkiezing Terhernster van het jaar. 

 Is het mogelijk om de ALV middels een flyer bekendheid binnen het dorp te geven? De mail 

wordt aan de leden gemaild en daar waar geen mailadres bekend is ontvangen leden een 

papieren uitnodiging. Het initiatief is om volgend jaar de uitnodiging ook via de dorpsmail te 

verspreiden en wie geen lid is kan zich bij de zaal melden. 

 De plek van het nieuw aan te leggen haventje. Hoe ziet dit eruit en gaat dit niet ten kosten 

van parkeerplaatsen? Marco Westhuis laat aan de hand van de ontwerp tekening zien hoe 

e.e.a. er uit komt te zien. Als het plan gerealiseerd wordt gaat dit ten koste van 3 

parkeerplaatsen. Bekostiging kan onder meer bestaan uit gelden die gereserveerd zijn voor 

kade vernieuwing bij het botenstation. Daarnaast moeten fondsen geworven worden. Op 

verzoek zal de tekening op de site geplaatst worden. De huidige kade wordt nu gebruikt voor 

passanten. Als er een nieuw haventje komt zullen deze plekken vervallen en daarmee 

derving van inkomsten. Er komen geen openbare voorzieningen, behalve een elektrapunt 

voor elektrische boten. 

 Hoe wordt het duidelijk dat dit haventje er is? PB is met DeBúT bezig om borden aan de 

oevers te plaatsen. 

 Wordt de brug in de Oude Zandsloot ook opgehoogd? Het ligt in de bedoeling dit samen met 

het haventje op te pakken. 

 Weet PB welke werkzaamheden er plaatsvinden op het parkeerterrein bij het botenstation? 

Dit is bij het bestuur niet bekend en de dorpencoördinator is hiervan ook niet op de hoogte. 

Het vermoeden is dat het iets met het gas of het riool te maken heeft. 

 Wat wordt er gedaan tegen de overlast van het carbidschieten? Het gebied van het 

carbidschieten ligt nu buiten de bebouwde kom en verschuift daardoor een veld verderop. 

Dit zal de overlast niet wegnemen. Het meeste bezwaar tegen het carbidschieten heeft men 

tegen het grote en zware kanon. Hier is waarschijnlijk geen vergunning verleend. De 

maximaal toegestane busgrootte voor carbidschieten is een melkbus. 

 Binnengekomen mail Annet Lange over de buurt preventie app. De bestaande app levert wat 

strubbelingen op. De interpretatie van een gevaarlijke situatie is niet bij iedereen gelijk 

waardoor er mensen afhaken en meldingen geëscaleerd zijn.  

 Binnengekomen mail van Auke Bijlsma. In de mail verklaart hij hoe het verlies bij de 

Koumelker is ontstaan terwijl er toch wel inkomsten zijn geweest dit jaar. Kosten zaten in 

onderhoud en het drukken en verspreiden van folders om de Koumelker te promoten. 

Daarnaast werd in de mail melding gedaan van de onrust m.b.t. verlies van parkeerplaatsen 

bij de mogelijke bouw van een haventje.  

 Wethouder Durk Durkz licht e.e.a. toe over DFM op Glês. De werkgroep DFM heeft contact 

gezocht met de provincie over het uitrollen van glasvezel. Stand van zaken nu is dat de 

provincie een achtergestelde lening heeft uitgeschreven. Kabel Noord, DFM en andere 

partijen kunnen hier op in schrijven voor de aanleg van glasvezel in de grijze gebieden. DFM 

op glês wil zowel in witte als grijze gebieden glasvezel aanleggen.  Kabel Noord wil alleen in 



eigen werkgebied glasvezel aanleggen. Kortom, het is nu weer afwachten. De provincie legt 

ook glasvezel aan, maar dan alleen naar de bruggen die hun eigendom zijn. 

 

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

 


