
Notulen jaarvergadering 13 maart 2017 van de Vereniging voor Dorpsbelangen 
Rinsumageast/Sibrandahûs

Aanwezige leden/belangstellenden: 27 personen+ Ramona Diks en Michiel Huizinga van 
Stichting Welzijn Het Bolwerk + 6 bestuursleden dorpsbelang.
Afzegging: Kees Ros,Theo Thijssen, dorpencoördinator Marion van Everdink

Opening door voorzitter Jelle Terpstra, alle aanwezigen van harte welkom. Voorstel is om 
eerst onder het genot van koffie of thee de verslagen die op tafel liggen nog even door te 
lezen. 
Notulen van de jaarvergadering 14 maart 2016: geen vragen/opmerkingen. Notulen 
goedgekeurd.
Jaarverslag maart 2016-maart 2017: vanuit de zaal komt vraag van mevr. De Groot dat niet 
duidelijk is op het Tuskenlytsen paad of hier bromfietsen toegestaan zijn of niet, borden zijn 
weggehaald. In het verleden was het verboden voor gemotoriseerd verkeer op dit pad. 
Navraag zal worden gedaan bij gemeente. Beleidsvisie wonen zal volgens dhr. Wielstra door 
gemeente opnieuw tegen het licht worden gehouden dit i.v.m. verandering m.b.t de 
krimpverwachting. Wegenbeleidsplan is door toedoen vanuit Rinsumageast, o.a. door 
bezochte hoorzittingen op de kaart gezet. Hier zal nog nader naar gekeken worden bij 
gemeente Dantumadiel.
Verder geen vragen/opmerkingen, jaarverslag goedgekeurd. 
Financieel verslag, penningmeester Renze Dijkstra geeft uitleg. De bankrekening van de 
tennisbaan is opgeheven en het saldo is overgeboekt naar de rekening van Dorpsbelang. Het 
geld van de tennisbaan staat apart op de spaarrekening. Verder geen vragen/opmerkingen. De 
kascommissie heeft de boekhouding bekeken en het verslag goedgekeurd. Kascommissie 
bedankt! Rients van Wieren neemt afscheid na 2 jaar. Sjouke van der Werff gaat nog even 
door en zal samen met Jeltsje Braaksma in 2018 de honneurs waarnemen.
Bestuurswisselingen: Als algemeen bestuurslid benoemd zonder tegenstemmen Kees Ros. 
Vanwege andere verplichtingen kon Kees Ros niet aanwezig zijn, maar zal vanaf de volgende 
bestuursvergadering zitting nemen in het bestuur. Na 4 jaar herkozen voor periode van 1 jaar 
Sytse Yntema zonder tegenstemmen als algemeen bestuurslid. Voor het secretariaat herkozen 
voor een periode van 2 jaar Hinke Postma. Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester 
Renze Dijkstra, invulling van deze vacature is nog niet gelukt. Ook in de zaal stelt niemand 
zich beschikbaar en dus zal het bestuur verder op zoek moeten naar een penningmeester(es). 
Renze wordt bedankt voor zijn inzet.
Sluiting Tennisbanen: Als bestuur zien wij ons genoodzaakt met pijn in ons hart om over te 
gaan tot sluiting en verwijdering van de tennisbanen. Reden tot dit besluit is geen animo voor 
het tennissen na diverse oproepen in de dorpskrant, bovendien zijn verzekeringstechnische en 
financiële aspecten die dit besluit rechtvaardigen. Een afschrift van deze redenen ligt tijdens 
de jaarvergadering op tafel en wordt toegevoegd aan dit verslag. De aanwezigen uiten 
hiertegen niet reële bezwaren en het verhaal is duidelijk. 
Na de pauze is het woord aan bestuurslid Jan Rintjema, hij verteld over de stand van zaken 
betreffende Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild en de plaatselijke werkgroep ( Sjouke v/d 
Werff, Pieter van der Bij, Sake v/d Bij, Tjerk de Vries, Jelle Terpstra) Vorig jaar is door aantal 
studenten van Van Hallinstituut een cultuurhistorische landschapsexcursie rondom 
Rinsumageast georganiseerd. Hiervan is een prezi (presentatietool)gemaakt, Jan laat dit via de 
beamer aan de zaal zien. Deze prezi is te vinden op prezi.com/8c3tsepuocqq/herstel-
historische-vaarroute-rinsumageest. Jan laat ook even zien waar Wetterwâlden Butenfjild te 
vinden is en waar de stichting mee bezig is. 



In het afgelopen jaar heeft de plaatselijke werkgroep diverse vergaderingen bezocht en 
georganiseerd ten behoeve van de realisatie van de historische vaarroute met o.a. 
Wetterwâlden Butenfjild. Dit voorjaar wordt geprobeerd met diverse betrokken 
ambtenaren/wethouders en provincie en met samen aantal omliggende dorpen zoals 
Aldtsjerk/Burdaard e.o. de diverse plannen onder de aandacht te brengen en te proberen in 
ieder geval voor Rinsumageast/Sibrandahûs een haalbaarheidsonderzoek binnen te halen. 
Vraag vanuit de zaal is wanneer met de aangrenzende landeigenaren gesproken zal worden. 
Dit zal pas na een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek plaats vinden. 
Rondvraag:
-Jan Zijlstra vraagt naar het ommetje vanaf de Juckemawei naar Galgeheech waar een tijd 
terug onderzoek naar is gedaan. Dit is destijds niet doorgegaan vanwege te hoge kosten. 
Ook vraagt Jan aandacht voor het parkeren van auto s op de stoep, dit gebeurd in het hele 
dorp. Dit is voor voetgangers gebruikers van rollators, rolstoelen etc. en kinderwagens heel 
vervelend en een ergernis. (Handhaving?) 
-Maaike v/d Meer vraagt waarom dorpsbelang het ringrijden niet meer organiseert. Antwoord 
is de steeds strengere regelgeving, teruglopende deelname van combinaties, afzeggingen het 
op het laatste moment en publieke belangstelling die minder werd. Wanneer een enthousiast 
groepje dit wel weer op de kaart wil zetten, er is een draaiboek aanwezig. Ook de benodigde 
attributen zijn nog steeds bij Fam. de Groot. Eventueel kan vanuit dorpsbelang ondersteuning 
geboden worden.
-Sieds Tuininga vraagt of al iets bekend is over de afwaardering van de Lauwersseewei N361. 
We hebben nog niets concreet gehoord. Niet helemaal duidelijk is of vanuit de gemeente de 
aanvraag is gedaan om tractorverkeer toe te staan op de N361. 
-Vanuit dorpsbelang oproep  gemeente voor het organiseren van een himmelactie voor het 
opruimen van zwerfafval in en om het dorp. Vorig jaar is deze oproep ook al geweest, we 
hebben geprobeerd school hierbij te betrekken, is niet gelukt.
Vanuit de zaal komt de reactie dat sommige buurtverenigingen (Eysingawei/Sibrandahûs) ook 
een oproep hebben gekregen. Wellicht meerdere buurten/verenigingen. Is dit iets voor onze 
dorpen? 

Stichting Welzijn Het Bolwerk “ferbynt en beweecht minsken”:
Michiel Huizinga en Ramona Diks beide mienskipswurker vertellen over de werkzaamheden 
van het Bolwerk gevestigd in het Univé gebouw in Dokkum. Mienskipswurkers leggen de 
juiste verbindingen en zetten mensen en organisaties in beweging, bieden ondersteuning en 
brengen mensen en organisaties met elkaar in contact. Voor jong en oud, in Rinsumageast 
staan Michiel en Ramona in contact met de jongeren van het jeugdhonk gevestigd in de kelder 
van het MFC. Al vanaf de beginplannen zijn mienskipswurkers betrokken geweest bij het 
jeugdhonk.
Meitinkers zijn via het gebiedsteam in de gemeente te benaderen, zij gaan aan de keukentafel 
in gesprek.  Ze luisteren, maken helder wat het probleem is en denken mee over de best 
passende oplossing. Ze kijken wat je zelf kunt doen, als dat nodig is, zorgen ze voor 
specialistische hulp. 
Dan is er nog het vrijwilligerssteunpunt met vacaturebank. Mantelzorgsteunpunt voor advies 
en antwoord op alle vragen waar mantelzorgers in hun dagelijkse verantwoordelijkheden 
tegenaan lopen. Burenhulpdienst/ Maatjesprojecten wordt ook georganiseerd door het 
Bolwerk. Ook is er een formulierenbrigade, die bestaat uit een groep enthousiaste, kundige 
vrijwilligers. Zij weten raad met de papieren administratie, het invullen van formulieren, het 
op orde brengen van de administratie. Vrijwilligers van de formulierenbrigade ondersteunen 
vooral burgers met een inkomen rond het minimum en/of hoge onkosten. 



Al met al veel diverse werkzaamheden op www. het-bolwerk.eu is nog veel meer informatie 
te vinden over Het Bolwerk. Voorzitter bedankt Michiel en Ramona.

Sluiting: Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en aandacht, nog een extra 
bedankje voor de vrijwilligers van het MFC die deze bijeenkomst mogelijk maken.



Notulen jaarvergadering 13 maart 2017 van de Vereniging voor Dorpsbelangen Rinsumageast/Sibrandahûs


Aanwezige leden/belangstellenden: 27 personen+ Ramona Diks en Michiel Huizinga van Stichting Welzijn Het Bolwerk + 6 bestuursleden dorpsbelang.


Afzegging: Kees Ros,Theo Thijssen, dorpencoördinator Marion van Everdink


Opening door voorzitter Jelle Terpstra, alle aanwezigen van harte welkom. Voorstel is om eerst onder het genot van koffie of thee de verslagen die op tafel liggen nog even door te lezen. 


Notulen van de jaarvergadering 14 maart 2016: geen vragen/opmerkingen. Notulen goedgekeurd.


Jaarverslag maart 2016-maart 2017: vanuit de zaal komt vraag van mevr. De Groot dat niet duidelijk is op het Tuskenlytsen paad of hier bromfietsen toegestaan zijn of niet, borden zijn weggehaald. In het verleden was het verboden voor gemotoriseerd verkeer op dit pad. Navraag zal worden gedaan bij gemeente. Beleidsvisie wonen zal volgens dhr. Wielstra door gemeente opnieuw tegen het licht worden gehouden dit i.v.m. verandering m.b.t de krimpverwachting. Wegenbeleidsplan is door toedoen vanuit Rinsumageast, o.a. door bezochte hoorzittingen op de kaart gezet. Hier zal nog nader naar gekeken worden bij gemeente Dantumadiel.


Verder geen vragen/opmerkingen, jaarverslag goedgekeurd. 


Financieel verslag, penningmeester Renze Dijkstra geeft uitleg. De bankrekening van de tennisbaan is opgeheven en het saldo is overgeboekt naar de rekening van Dorpsbelang. Het geld van de tennisbaan staat apart op de spaarrekening. Verder geen vragen/opmerkingen. De kascommissie heeft de boekhouding bekeken en het verslag goedgekeurd. Kascommissie bedankt! Rients van Wieren neemt afscheid na 2 jaar. Sjouke van der Werff gaat nog even door en zal samen met Jeltsje Braaksma in 2018 de honneurs waarnemen.


Bestuurswisselingen: Als algemeen bestuurslid benoemd zonder tegenstemmen Kees Ros. Vanwege andere verplichtingen kon Kees Ros niet aanwezig zijn, maar zal vanaf de volgende bestuursvergadering zitting nemen in het bestuur. Na 4 jaar herkozen voor periode van 1 jaar Sytse Yntema zonder tegenstemmen als algemeen bestuurslid. Voor het secretariaat herkozen voor een periode van 2 jaar Hinke Postma. Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester Renze Dijkstra, invulling van deze vacature is nog niet gelukt. Ook in de zaal stelt niemand zich beschikbaar en dus zal het bestuur verder op zoek moeten naar een penningmeester(es). Renze wordt bedankt voor zijn inzet.


Sluiting Tennisbanen: Als bestuur zien wij ons genoodzaakt met pijn in ons hart om over te gaan tot sluiting en verwijdering van de tennisbanen. Reden tot dit besluit is geen animo voor het tennissen na diverse oproepen in de dorpskrant, bovendien zijn verzekeringstechnische en financiële aspecten die dit besluit rechtvaardigen. Een afschrift van deze redenen ligt tijdens de jaarvergadering op tafel en wordt toegevoegd aan dit verslag. De aanwezigen uiten hiertegen niet reële bezwaren en het verhaal is duidelijk. 


Na de pauze is het woord aan bestuurslid Jan Rintjema, hij verteld over de stand van zaken betreffende Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild en de plaatselijke werkgroep ( Sjouke v/d Werff, Pieter van der Bij, Sake v/d Bij, Tjerk de Vries, Jelle Terpstra) Vorig jaar is door aantal studenten van Van Hallinstituut een cultuurhistorische landschapsexcursie rondom Rinsumageast georganiseerd. Hiervan is een prezi (presentatietool)gemaakt, Jan laat dit via de beamer aan de zaal zien. Deze prezi is te vinden op prezi.com/8c3tsepuocqq/herstel-historische-vaarroute-rinsumageest. Jan laat ook even zien waar Wetterwâlden Butenfjild te vinden is en waar de stichting mee bezig is. 


In het afgelopen jaar heeft de plaatselijke werkgroep diverse vergaderingen bezocht en georganiseerd ten behoeve van de realisatie van de historische vaarroute met o.a. Wetterwâlden Butenfjild. Dit voorjaar wordt geprobeerd met diverse betrokken ambtenaren/wethouders en provincie en met samen aantal omliggende dorpen zoals Aldtsjerk/Burdaard e.o. de diverse plannen onder de aandacht te brengen en te proberen in ieder geval voor Rinsumageast/Sibrandahûs een haalbaarheidsonderzoek binnen te halen. Vraag vanuit de zaal is wanneer met de aangrenzende landeigenaren gesproken zal worden. Dit zal pas na een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek plaats vinden. 


Rondvraag:


-Jan Zijlstra vraagt naar het ommetje vanaf de Juckemawei naar Galgeheech waar een tijd terug onderzoek naar is gedaan. Dit is destijds niet doorgegaan vanwege te hoge kosten. 


Ook vraagt Jan aandacht voor het parkeren van auto s op de stoep, dit gebeurd in het hele dorp. Dit is voor voetgangers gebruikers van rollators, rolstoelen etc. en kinderwagens heel vervelend en een ergernis. (Handhaving?) 


-Maaike v/d Meer vraagt waarom dorpsbelang het ringrijden niet meer organiseert. Antwoord is de steeds strengere regelgeving, teruglopende deelname van combinaties, afzeggingen het op het laatste moment en publieke belangstelling die minder werd. Wanneer een enthousiast groepje dit wel weer op de kaart wil zetten, er is een draaiboek aanwezig. Ook de benodigde attributen zijn nog steeds bij Fam. de Groot. Eventueel kan vanuit dorpsbelang ondersteuning geboden worden.


-Sieds Tuininga vraagt of al iets bekend is over de afwaardering van de Lauwersseewei N361. We hebben nog niets concreet gehoord. Niet helemaal duidelijk is of vanuit de gemeente de aanvraag is gedaan om tractorverkeer toe te staan op de N361. 


-Vanuit dorpsbelang oproep  gemeente voor het organiseren van een himmelactie voor het opruimen van zwerfafval in en om het dorp. Vorig jaar is deze oproep ook al geweest, we hebben geprobeerd school hierbij te betrekken, is niet gelukt.


Vanuit de zaal komt de reactie dat sommige buurtverenigingen (Eysingawei/Sibrandahûs) ook een oproep hebben gekregen. Wellicht meerdere buurten/verenigingen. Is dit iets voor onze dorpen? 


Stichting Welzijn Het Bolwerk “ferbynt en beweecht minsken”:


Michiel Huizinga en Ramona Diks beide mienskipswurker vertellen over de werkzaamheden van het Bolwerk gevestigd in het Univé gebouw in Dokkum. Mienskipswurkers leggen de juiste verbindingen en zetten mensen en organisaties in beweging, bieden ondersteuning en brengen mensen en organisaties met elkaar in contact. Voor jong en oud, in Rinsumageast staan Michiel en Ramona in contact met de jongeren van het jeugdhonk gevestigd in de kelder van het MFC. Al vanaf de beginplannen zijn mienskipswurkers betrokken geweest bij het jeugdhonk.


Meitinkers zijn via het gebiedsteam in de gemeente te benaderen, zij gaan aan de keukentafel in gesprek.  Ze luisteren, maken helder wat het probleem is en denken mee over de best passende oplossing. Ze kijken wat je zelf kunt doen, als dat nodig is, zorgen ze voor specialistische hulp. 


Dan is er nog het vrijwilligerssteunpunt met vacaturebank. Mantelzorgsteunpunt voor advies en antwoord op alle vragen waar mantelzorgers in hun dagelijkse verantwoordelijkheden tegenaan lopen. Burenhulpdienst/ Maatjesprojecten wordt ook georganiseerd door het Bolwerk. Ook is er een formulierenbrigade, die bestaat uit een groep enthousiaste, kundige vrijwilligers. Zij weten raad met de papieren administratie, het invullen van formulieren, het op orde brengen van de administratie. Vrijwilligers van de formulierenbrigade ondersteunen vooral burgers met een inkomen rond het minimum en/of hoge onkosten. 


Al met al veel diverse werkzaamheden op www. het-bolwerk.eu is nog veel meer informatie te vinden over Het Bolwerk. Voorzitter bedankt Michiel en Ramona.


Sluiting: Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en aandacht, nog een extra bedankje voor de vrijwilligers van het MFC die deze bijeenkomst mogelijk maken.


