
Notulen jaarvergadering 14 maart 2016 van de Vereniging voor Dorpsbelangen 

Rinsumageast/Sibrandahûs 

Aanwezige leden/belangstellenden: 34 + 5 bestuursleden + Hieke Joostema (dorpsstyliste), Robert 
Versluis(Thús Wonen) en dorpencoördinator Dantumadiel: Marion van Everdink 
Afzegging: Piet Horjus 
 
Welkom voor gasten en inwoners van Rinsumageast en Sibrandahûs door voorzitter Jelle Terpstra 
met huishoudelijke mededeling over de koffie en thee.  
We volgen de ongewijzigde agenda: 
Notulen van jaarvergadering 2015: deze waren te vinden op de website van rinsumageest.com en ter 
inzage in de map in de hal van dorpsbelang. Dhr. P v/d Bij wil graag informatie over de doorstroming 
van de duiker onder de Piip of deze gereinigd is. Bij (bijv. grote brand)gebruik als watervoorziening 
door de brandweer kan probleem ontstaan door slechte doorstroming van deze buis en staat het 
stukje Wâldfeart aan de Rjochthusstrjitte zomaar droog. Vorig jaar is door dorpsbelang contact 
gezocht met gemeente die op hun beurt weer het Wetterskip ingeschakeld heeft. Dit ging vooral 
over de groei van waterplanten en dode vissen. Toen is de schuif in de dam achter de fabriek 
geopend voor de doorstroming van het water. Of de buis is gereinigd zal door de dorpencoördinator 
worden uitgezocht. Verder geen opmerkingen en zijn de notulen goedgekeurd. 
Jaarverslag geen opmerkingen. 
Financieel verslag: Overzichten van de kas en van de tennisbaan worden uitgedeeld. Kandidaat 
penningmeester Renze Dijkstra geeft antwoord op vraag waar “diverse inkomsten en uitgaven ” voor 
staan. Het heeft te maken met het seniorenreisje ( inleg deelnemers en nota Birwa) en nog gift voor 
jeugdhonk. Verder geen vragen over de verslagen.  
Kascommissie: Rients van Wieren en Romke van Dijk hebben de boeken gecontroleerd en akkoord 
bevonden. Opmerking van Romke: keurig in orde. Voorzitter bedankt Romke voor de bereidheid in 
de kascommissie zitting te hebben genomen en vraagt om een nieuwe kandidaat. Sjouke v/d Werff 
gaat volgend jaar samen met Rients van Wieren de financiën van dorpsbelang controleren. 
Bestuurswisseling: Jelle legt uit dat na 8 jaar dorpsbelang het wel tijd wordt voor nieuwe voorzitter. 
Hij blijft nog wel in functie tot een nieuwe voorzitter is gevonden. Van de aanwezigen op de 
vergadering krijgt Jelle het fiat om nog even door te mogen gaan. Renze Dijkstra heeft al geoefend 
om de functie van penningmeester te kunnen vervullen en krijgt ook de goedkeuring van de 
aanwezigen om nu officieel penningmeester te worden. Ondanks de niet aanwezige kandidaat alg. 
bestuurslid, Piet Horjus, zijn tegen zijn benoeming geen bezwaren vanuit het publiek. Voorzitter legt 
nog wel even uit waar Piet Horjus woonachtig is nl. aan de Kapelle. 
Thús Wonen: dhr. Versluis vertelt over de herijking van het strategisch voorraadbeleid van 
huurwoningen van Thús Wonen in Noordoostfriesland voor de jaren 2015-2025. Totaal van 6500 
huurwoningen naar 5000 over 20 jaar vanwege krimp van de bevolking. Wat betekent dit voor 
Rinsumageast: Geen nieuwbouw van huurhuizen bij en er vindt geen sloop plaats. Van het totaal 
aantal huurwoningen 75, zullen nog 20 verkocht worden. Vooral de aangrenzende buurhuizen van 
reeds verkochte huurwoningen. Een aantal vragen en opmerkingen komen vanuit de zaal: of het 
afstoten van huurhuizen en niet meer bijbouwen de krimp niet in de hand werkt. In Rinsumageast is 
eigenlijk geen leegstand van huurhuizen! Worden huurhuizen ook levensloopbestendig gemaakt? 
Is naar behoefte. Hoe weet woningbouwvereniging wat behoefte is, dit komt van informatie van 
gemeente en eigen onderzoek. Is verhuur eigenlijk niet belangrijker dan verkoop. Soms staan huizen 
ettelijke maanden te koop en is op dat moment ook vraag naar huur. Is daadwerkelijk gebeurd in 
Rinsumageast. Moet Thús Wonen ook statushouders huisvesten, is opdracht vanuit Den Haag. 
Voorzitter bedankt dhr. Versluis voor de presentatie en beantwoorden van de vragen.  
Beleidsvisie wonen DDFK: 15 februari is informatie avond geweest, ook voorzitter is hier heen 
geweest. Het beleidsplan ligt nog ter inzage tot 23 maart. In het kort komt het er op neer dat een 
aantal grote kernen in deze gemeenten nog uitbreidingsmogelijkheden krijgen en dat de kleine 
kernen op slot worden gezet. Ook inbreidingsmogelijkheden (bouwen binnen de bebouwde kom op 



lege plekken) zullen moeilijker worden. Er volgt een discussie over de mogelijkheden en eventuele 
vraag in Rinsumageast. Door dorpsbelang zal nog een zienswijze worden ingediend bij het College 
van Dantumadiel over de beleidsvisie Wonen.  
Wetterwâlden Bûtenfjild: Jan Rintjema doet vanuit de plaatselijke werkgroep een verslag over de 
stand van zaken. Een groep studenten van het Van Hallinstituut is vanuit de Kenniswerkplaats aan 
het onderzoeken waar de knelpunten en eventuele oplossingen rondom Rinsumageast- Sibrandahûs 
liggen en proberen dit digitaal in beeld te brengen. Vanuit Doarpswurk is geadviseerd om het 
Wetterwâlden verhaal als deelvisie in de nieuwe dorpsvisie te zetten. Opmerking vanuit de zaal is of 
voldoende rekening gehouden wordt met het waterpeil voor de agrarische ondernemers die aan de 
route bedrijf voeren? Er zal niet zonder overleg zomaar waterpeil veranderd worden, misschien zijn 
andere oplossingen zoals een bijvoorbeeld een sluisje wel mogelijk. 
 Heeft dit plan wel enige kans, zie verleden met Doorvaart/Welvaart? Wetterwâlden is gedragen 
door de dorpen rondom het Bûtenfjild en heeft daardoor meer kans van slagen dan een dorp alleen. 
Inmiddels is de elektrische sloepenroute van Leeuwarden via Ryptsjerk/De Falom richting De 
Zwemmer al in een vergevorderd stadium.  
Tennisbaan: De toekomst van de tennisbaan staat ter discussie, moet dorpsbelang de tennisbaan 
voor een beperkt aantal incidentele tennissers open houden of afstoten. In de vergadering komt naar 
voren dat het sluiten van de tennisbaan wel erg jammer zou zijn en dat geprobeerd moet worden om 
de tennisbanen open te houden.  
Dorpsstyliste: Hieke Joostema neemt als afsluiting het woord en laat met behulp van voorbeelden 
zien hoe inwoners met tuinaankleding voor een mooi straatbeeld kunnen zorgen. Wel heeft de 
dorpsstyliste opgemerkt dat de straatlantaarns en komborden een schoonmaak/opknapbeurt nodig 
hebben. Tot slot krijgen we nog een filmpje over de verkiezing van het mooiste dorp van Fryslân. 
Rondvraag:  
Joke de Vries vraagt naar de bewegwijzering op de rotonde, of Sibrandahûs hier op kan komen. We 
hebben dit al diverse malen kenbaar gemaakt bij Provincie/Gemeente. 
Leo de Jong vraagt of bewoners bij windstil weer hun stookgedrag aanpassen. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng op deze jaarvergadering. 


