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1. Opening 

Om 20.03 opent de voorzitter de vergadering. 

Jitse de Vries als dorpencoördinator en Archan Zijlstra worden geïntroduceerd en 

welkom geheten. Na de pauze is er een presentatie van Henk Vellinga. Hij zal iets 

vertellen over de dorpsmolen Reduzum. Afmelding van Jan Meinderts, de VVD en 

wethouder H. van der Molen 

2. Geen mededelingen, ingekomen stukken 

3. Verslag vorige vergadering 

Geen aanvullingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

4. Jaarverslag 2013 

De leefbaarheid staat onder druk. We willen graag alle voorzieningen overeind 

houden. Rode draad in het verhaal is vasthouden aan deze leefbaarheid. Aanvulling 

voor het verslag 14 december is een walnootboom aangeboden.  

5. Verslag penningmeester 

Bijzonder dit jaar: een donatie van 2500 euro voor het Fricomonument. De 

sinterklaascommissie maakt zoals elk jaar tijdelijk gebruik van de faciliteiten die PBW 

ter beschikking stelt als het gaat om financiën. 

6. Kascommissie 

Wietse Martens: het was prima in orde. De aanbevelingen van de vorige 

kascommissie zijn de aanbevelingen doorgevoerd. Wietse is aftredend. Nieuw in de 

kascommissie: RinskeSantema. 

7. Kennismaking Jitse de Vries 

Harry v/d Molen laat zich verontschuldigen. Er was geen vervangende wethouder te 

organiseren deze keer. De heer Van der Molen heeft wijken- en dorpenbeleid in zijn 

portefeuille. De contactwethouder is voor onze regio ook de heer Van der Molen. De 

rol van de contactwethouder is in principe klein. Hij wil graag op de hoogte gehouden 

worden van e.e.a. Bij mogelijke conflicten kan de wethouder een actieve rol spelen. 

Het contact verloopt via de dorpenmanager.  

Jitse de Vries: de dorpenmanager is de contactpersoon namens de gemeente voor 

PB. Dit houdt in dat PB de beschikking krijgt over middelen. Wel binnen bepaalde 

voorwaarden. Als er iets speelt, dan kan de dorpenmanager contacten leggen, om 

wegwijs te maken in de organisatie.  

8. Financiën gemeente Leeuwarden 

Er zijn in principe twee budgetten: een projectenbudget, ter grootte van 6100 euro 

en een budget ten behoeve van het functioneren van PB, ter grootte van 6000 euro.  

Over het eerste budget kan beschikt worden na indienen van een (meerjaren-) 

begroting in november. Eis is dat het algemeen belang wordt gediend, dat er 



draagvlak is en dat beleid en wet- regelgeving niet wordt geschonden. Uit dit budget 

mag gereserveerd worden voor volgende jaren, mits dat bedrag vooraf van een 

bestemming wordt voorzien. Uit het budget voor het eigen functioneren kunnen 

vergaderkosten en bijvoorbeeld scholing gefinancierd worden. Het is aan PBW om in 

kaart te brengen hoe deze gelden aangewend kunnen worden. Onduidelijk is 

bijvoorbeeld hoe subsidiestromen liepen vanuit B’him en hoe de gemeente 

Leeuwarden daarmee omgaat.  PBW heeft een forse taakuitbreiding gekregen met 

het beheer van deze budgetten. De ledenvergaderingen zullen worden benut voor 

het afleggen van verantwoording voor de besteding van deze gelden. Het komende 

halfjaar zal in kaart moeten worden gebracht welke mogelijke claims op het 

activiteitenbudget gelegd kunnen worden.   

9. Samenstelling bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Sinnema.  

Kandidaat bestuurslid: JildouKamsma. De vergadering stemt in met de 

benoeming.Pleatslik belang is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

10. Bruggen 

Projectleider Archan Zijlstra van het projectbureau bruggen geeft een kort resumé 

van de activiteiten rondom de besluitvorming tot nu toe tot aan maart 2014. Zoals de 

situatie nu is met betrekking tot de vier bruggen in het dorp, zijn er vijf opties: 

dichtlassen, renoveren, nieuw beweegbaar, nieuw vast en het weghalen van 

bruggen. Niet alle opties zijn even reëel of wenselijk. Het standpunt van het college 

op dit moment, vóór besluitvorming, is, dat men inzet op het beweegbaar houden 

van de brug. Daarbij zijn twee opties voorhanden: beweegbaar mét brugwachter en 

beweegbaar op afstand. Dit geldt voor de Bidlerbrêge, maar ook voor de 

Kooistrabrêge en de Hillebuorrenbrêge. De Stringbrêge is in principe opgenomen in 

de exploitatie van Grut Palma. Die exploitatie staat op dit moment onder druk.  

Bij dit alles is het beheersbaar houden van de (structurele) beheers- en 

exploitatiekosten het grote struikelblok. Eenmalig kan er bezuinigd worden door 

gebruik te maken van het vrijwilligerswerk t.a.v. de Kooistrabrêge, door 

zelfwerkzaamheid en door slim renoveren van bruggen. Structureel zou gekeken 

kunnen worden naar bediening op afstand, zelfbediening, een vaste Kooistrabrêge, 

het heffen van bruggeld, zelfwerkzaamheid in het dorp, het vragen van een bijdrage 

van het dorp. 

Wat op dit moment loopt, is het onderzoek naar de renovatie van de Bidlerbrêge, het 

onderzoek naar de Kooistrabrêge en de uitwerking van de renovatie van de 

Hillebuorrenbrêge. 

Het besluitvormingsproces zal in de loop van 2014 zijn beslag krijgen. In elk geval zal 

op korte/middenlange termijn een informatieavond in het dorp worden belegd.  

 

11. Pauze 

12. Verslag van 

a. Bidlerbestuur: Dries Gerbens. Veel is al gemeld in de Havensbank. Afgelopen jaar: vijftig 

boekingen, dat is hoog. Het hef- en hijsmechanisme en de geluids/lichtfaciliteiten zijn bijna 

in orde. De website is vernieuwd. De raampartijen zullen worden aangepakt. Dit is een forse 

kostenpost. De vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de organisatie. Gelukkig is de inzet van 

deze vrijwilligers groot te noemen. 



b. De twa tuorren: Er is een potje, maar afgelopen jaar is er onderhoud geweest + 

blikseminslag. Deels verzekering, deels aanspraak vanuit St. Twa tuorren. Er lopen nog 

subsidieaanvragen. Het bestuur is inmiddels weer compleet. Theo v/d Werf treedt aan als 

bestuurslid 

c. Havensbank: van 12 naar 11 uitgaven per jaar.  De herfstactie + bezuinigingen hebben 

ervoor gezorgd dat de situatie financieel weer gezond. Een wens is: verbetering van de 

kwaliteit van de foto’s. Geen wijzigingen in de samenstelling. Jelle was 25 jaar redactielid. 

d. Dorpsbeheer: Jelle Jasper heeft de taak van Hans overgenomen. Schouw: straatverlichting 

wordt aangepakt. T.b.v. straatverlichting: m.n. rondom de ijsbaan is te weinig licht. 

e. Groencommissie: De activiteiten staan op een laag pitje. Er is het afgelopen jaar geen actie 

ondernomen. Het wachten is op geld van de gemeente. Het onderhoud van de perken 

geschiedt beter. Sommige plekken zijn nog heel haveloos.  

f. Skatebaan: Gerard Wolf: is onder de modder vandaan gekomen. De prullebakken zijn wat 

súterich.  

 

12. Henk Vellinga. DoarpsmouneReduzum 

Introductie Teake. 

Geschiedenis: 22 jaar heeft het dorp Reduzum een molen gekocht. Via certificaten kon het 

dorp meefinancieren.De opbrengst was aanvankelijk ongeveer 1/3 van de totale 

energiebehoefte. Na een aantal jaren zijn er zonnepanelen op school geplaatst, meer uit 

opvoedkundig dan uit financieel oogpunt. Het geld is vanaf het begin in het dorp besteed. 

Verder is geïnvesteerd in isolatie van dorpshuizen, panelen op sportkantine, gymzaal etc.  Na 

tien jaar begon e.e.a te renderen.  Echter: protest tegen horizonvervuiling. Daarom: er 

moest geclusterd worden.  

Nu wordt de molen benut om teruglopende financiering van de gemeente te compenseren. 

Twee jaar geleden leken windmolens nog geclusterd te worden in drie gebieden De clusters 

zijn niet gerealiseerd. Reduzum heeft daarna contact gezocht met dorpen met de vraag: wie 

wil een dorpsmolen? Nu is er een pilotproject, i.s.mheidemij om een dorpsmolens te 

realiseren.  

De stand van zaken op dit moment: waar moet een evt. molen staan? (geluid, 

slagschaduw).De tweede stap is: is er draagvlak? Zijn er bezwaren van bewoners? 

Vervolgens: een grote molen? Een kleinere?  Advies: naar aard en schaal van het dorp. 

Vervolgens: een plek die aansluiting mogelijk maakt, en waar makkelijk gebouwd kan 

worden.  

Hoe gaat men vervolgens te werk: molen neerzetten, (dorps)coörporatie oprichten, stroom 

verkopen aan eigen mensen.  

Waarom een molen? Geld komt terug in het algemeen belang (sport, zonnepanelen. 

Belangrijk: de molen zorgt voor binding in het dorp.   

Een molen zal nu (een grote) ongeveer een miljoen euro kosten. Belangrijk bovenal is 

draagvlak in het dorp.  

 

13. Rondvraag 

Frans Slaterus: Sportstichting: het is van belang dat PBW daar op korte termijn op moeten 

anticiperen. Dit komt bij de volgende vergadering van PBW aan de orde. 

 

Om 22.35 sluit de voorzitter de vergadering. 

 


