
 

 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang, 22 november 2017 

Aanwezig:  50 leden van Plaatselijk Belang plus 6 genodigden 

Opening 

Voorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom 

voor de vertegenwoordigers van CDA, FNP en CDA, wethouder Durk Durkz, dorpencoördinator 

Hendrik Hoekstra en wijkbeheerder Theo Zwerver. 

De algemene ledenvergadering heeft dit jaar een besloten gedeelte voor leden van Plaatselijk Belang, 

gevolgd door een open gedeelte na de pauze dat toegankelijk is voor iedereen. In het open gedeelte 

is er uitleg over de postcoderoos verzorgd door Klaas Bijlsma van E-Coop gevolgd door uitleg over 

buurtpreventie door agent Dirk Hebing en wijkagent Dick Koffeman.  

Afmeldingen 

Fam. Hoekstra, fam. De Schiffart, fam. Meppelder, Kees de Jong, Vincent van Haren, Jolanthe de 

Graaf, Herman de Vries, Lizette Rosenboom, Carla Markus, Fraukje Andrews, mevr. Boot, Dirk de 

Jonge, Alien van der Leur, Janny Boskamp. 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken voor de algemene jaarvergadering. 

Notulen vorige vergadering (7 december 2016) 

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

secretaris. 

Bestuursverkiezing 

Rienus de Jong is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten 

aangemeld, Rienus wordt daarom opnieuw benoemd als bestuurslid. 

Jaarverslag 2017 

Met een beeldpresentatie worden de zaken waar PB zich mee bezig heeft gehouden gepresenteerd. 

Een aantal grotere projecten worden getoond waarin Plaatselijk Belang een rol speelt, zoals het 

outdoor fitnesspark, de grote scheepvaart door Terherne, de herinrichting van dorpspleinen en 

voetgangersgebieden, het verhogen van de brug over de Alde Sânsleat, de mogelijkheid van een 

passantenhaven, het uitbreiden van de sfeerverlichting en het fruitbomenproject. Deze grotere 

projecten nemen soms meerdere jaren in beslag en zijn in diverse stadia van voortgang. 

Verder wordt een lijst van in 2017 behandelde onderwerpen getoond, en een lijst van initiatieven en 

projecten waaraan plaatselijk belang in 2017 sponsoring heeft verleend. 

Financiën 

Het saldo van PB laat een licht negatief resultaat zien over 2017. Gezien de goede financiële situatie 

van plaatselijk belang op dit moment en het positieve resultaat over 2016 is dit alleszins acceptabel.  

 



Verslag kascommisie en verkiezing nieuwe kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Kees van der Werf en Harry van Dooren  heeft de administratie 

gecontroleerd. De kas en administratie is nageplozen, en alles klopte. Op advies van de kascommissie 

besluit de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Kees van der Werf wordt bedankt voor 

zijn diensten en als nieuw lid van de kascommissie wordt Sietze Zeilstra benoemd, waardoor de 

kascommissie in 2018 zal bestaan uit Harry van Dooren en Sietze. 

Vervanging tuig Koumelker 

De zeilen van dorpspraam de Koumelker zijn na 22 jaar aan hun eind. In deze afgelopen 20 jaar heeft 

de Koumelker duizenden euro’s binnengebracht voor de vereniging. In de laatste paar jaren zijn de 

uitgaven iets groter geweest dan de inkomsten. Vanwege de speciale positie van de Koumelker als 

dorpsschip en de ruime inkomsten die met name door Auke Bijlsma met de Koumelker bij elkaar zijn 

gezeild stelt het bestuur voor om nieuw tuig voor de dorpspraam aan te schaffen. Er zijn geen 

bezwaren, en de beslissing om de zeilen van de Koumelker te vervangen wordt met algemene 

stemmen aangenomen. 

Rondvraag 

 Auke Bijlsma: Heeft het werk aan de Nieuwe Zandslootbrug te maken met de grote 

scheepvaart? Tsjoltsje: Nee, het zijn maatregelen om brugbediening vanuit Leeuwarden 

mogelijk te maken.  

 Jan Krens: Hoe staat het met de glasvezelaanleg in Terherne? Durk Durkz geeft uitleg. Er zijn 

zogenaamde witte en grijze gebieden. In witte gebieden (b.v. Terherne ten noorden van de 

Nieuwe Zandslootbrug) is er geen snel internet, in grijze gebieden (het grootste gedeelte van 

Terherne) is een beedbandnetwerkexploitant (in ons geval Ziggo) aktief. KabelNoord gaat in 

de komende tijd glasvezel aanleggen in alleen de witte gebieden (mits minimaal 60% 

meedoet). Wat betreft grijze gebieden heeft DFM een lening van 12 miljoen beschikbaar 

voor aanleg. Ook hier moet minimaal 60% meedoen. Uiterlijk begin januari wordt bekend of 

DFMopGlês deze aanleg gaat doen. 

 Mieke Fortuin: Kunnen jullie meer over de omgevingsvisie vertellen?  

Tsjoltsje: In de omgevingsvisie legt de gemeente in samenwerking met de burgers vast wat 

we belangrijk vinden over leefbaarheid en de leefomgeving. Dit is vorig jaar gestart met een 

open bijeenkomst in Sint-Nyk waar ideeën zijn verzameld. Zomer 2017 zijn deze ideeën 

besproken en verder gefilterd. In de laatste bijeenkomsten najaar 2017 zijn concepten 

gepresenteerd en nu wordt de bevolking gevraagd hoe wij deze omgevingsvisie zien.  

In de omgevingsvisie wordt ook de mogelijkheid van meer vakantieparken in Terherne 

geopperd, hoe staat Plaatselijk Belang hier tegenover? Onze mening is dat wij in Terherne 

inmiddels wel goed voorzien zijn.  

 Anna Bouman: Weten jullie meer over de ‘dorpshaven’? Van wie is het? Tsjoltsje: het is 

eigendom van Sjaak Betjes. Sjaaks facebookbericht wordt voorgelezen. Anna spreekt uit dat 

ze het jammer vindt dat het haventje dichtgaat. 

Auke Bijlsma: Gaat het bestuur van Plaatselijk Belang het dichtgaan van het dorpshaventje 

nog bespreken? Ja, dat is wel onze bedoeling. 

 Theunis van der Meer: Gaat de herinrichting van dorpspleinen en voetgangersgebieden 

door? Ja. Begin volgend jaar komt er een bijeenkomst waarin de gemeente het dorp nader 

gaat informeren. 

 

Sluiting 

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


