
Verslag	  Algemene	  Ledenvergadering	  15	  maart	  2017	  
	  
1a.	  Opening	  /	  vaststellen	  van	  de	  agenda	  ALV	  2017	  
-‐5a	  wordt	  toegevoegd:	  dorpshuis	  
-‐na	  punt	  6	  volgt	  een	  pauze	  
-‐punt	  7	  wordt	  toegevoegd:	  spreker	  van	  Miks,	  alle	  punten	  daarna	  schuiven	  op	  
	  
1b.	  	  Mededelingen:	  
-‐geen	  
	  
2.	  Vaststellen	  verslag	  ledenvergadering	  15	  maart	  2016	  
-‐ongewijzigd	  vastgesteld	  
	  
3.	  Algemeen	  jaarverslag	  2016	  
-‐ongewijzigd	  vastgesteld,	  inzichtelijk	  op	  de	  site	  www.echtenerbrug.info	  
	  
4.	  Financieel	  jaarverslag	  2016	  
a.	  Verslag	  kaskommissie	  
-‐Albert	  Schepers	  en	  Aaltje	  Pen	  hebben	  de	  kas	  gecontroleerd	  en	  in	  orde	  bevonden	  
b.	  Vaststelling	  financieel	  jaarverslag	  
-‐vastgesteld,	  met	  wijziging	  van	  datum	  en	  
-‐aanvraag	  bijdrage	  Skutsjesilen	  over	  2016	  is	  in	  2017	  betaald	  
c.	  Benoeming	  nieuwe	  kascommissie	  voor	  de	  komende	  2	  jaren	  
-‐Tineke	  Beek	  wordt	  kascommissielid	  voor	  2	  jaren;	  
-‐Aaltje	  Pen	  blijft	  kascommissielid	  voor	  het	  komende	  jaar	  (1	  jaar	  resterend)	  
	  
5.	  Bestuursverkiezing	  
a.	  Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar:	  Ludo	  Bakker,	  Jintje	  Pen	  en	  Rini	  ten	  Grotenhuis	  
b.	  Kandidaten	  op	  voordracht:	  Femmie	  Boersma	  (algemeen	  lid)	  ,	  Annet	  Sandberg	  (algemeen	  lid	  /	  notulist)	  
	  -‐er	  hebben	  zich	  geen	  tegenkandidaten	  gemeld,	  de	  kandidaten	  worden	  aangesteld.	  
c.	  Aftredend	  kandidaten	  worden	  bedankt	  door	  de	  voorzitter	  met	  een	  cadeau	  en	  toespraak.	  
d.	  Esmee	  Slump	  en	  Lindsey	  Bakker	  zullen	  zich	  gaan	  inzetten	  binnen	  PB	  voor	  de	  jeugd	  van	  de	  Trije	  Doarpen	  
(jeugdbestuur).	  
	  
Vanuit	  de	  functie	  die	  het	  dorpshuis	  heeft	  in	  het	  verbinden	  van	  de	  bewoners	  bedankt	  het	  bestuur	  Trije	  
Doarpen	  de	  voorzitter	  van	  het	  dorpshuis.	  Geert	  vd	  Veen	  zet	  uiteen	  welke	  vernieuwingen	  er	  aan	  het	  
gebouw	  zijn	  gepleegd.	  
	  
6.	  Informatie	  uitwisseling	  met	  gemeente,	  politie,	  Lyaemer	  Wonen	  
	  
Contact	  wethouder	  Trije	  Doarpen,	  dhr.	  vd	  Pal:	  	  
-‐Marwei	  /	  Duimstraat:	  duidelijk	  is	  dat	  beide	  straten	  verbeterd	  moeten	  worden.	  Inmiddels	  is	  ondernemer	  
Roelofs	  bezig	  met	  het	  uitwerken	  van	  de	  plannen	  hiervoor.	  Informatieavonden	  hierover	  lijken	  wenselijk.	  
Hier	  komt	  de	  gemeente	  in	  maart	  op	  terug;	  
-‐Delfstrahuizen-‐West:	  in	  januari	  2016	  is	  het	  bestemmingsplan	  vastgesteld.	  In	  de	  realisatieovereenkomst	  is	  
vastgelegd	  dat	  de	  gemeente	  de	  weg	  aanlegt.	  Hierin	  zijn	  geen	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  De	  woningen	  die	  er	  
komen,	  worden	  goed	  verkocht.	  Dit	  geeft	  druk	  op	  levering	  van	  de	  weg.	  Vanaf	  afgelopen	  maart	  liggen	  er	  
nieuwe	  afspraken	  met	  Wind,	  die	  zekerheden	  waarborgen	  en	  die	  maken	  dat	  de	  start	  spoedig	  plaatsvindt,	  
namelijk	  in	  juni-‐juli	  van	  dit	  jaar(er	  is	  deze	  week	  een	  overeenkomst	  gesloten).	  Er	  zal	  nog	  een	  aannemer	  
gezocht	  worden	  hiervoor.	  Daarna	  zullen	  de	  NUTS-‐voorzieningen	  worden	  aangelegd.	  In	  een	  later	  stadium	  
zal	  de	  camping	  worden	  opgehoogd.	  Vanuit	  het	  publiek	  wordt	  gevraagd	  of	  de	  Marwei,	  die	  heeft	  geleden	  



onder	  het	  werkverkeer	  en	  hersteld	  moet	  worden,	  na	  de	  aanleg	  van	  de	  weg	  zal	  worden	  aangepakt.	  
Hierover	  is	  nog	  geen	  planning	  vastgesteld;	  
-‐mobiele	  telefonie:	  er	  wordt	  reeds	  6	  jaren	  gewerkt	  aan	  het	  verbeteren	  van	  het	  mobiele	  ontvangst	  in	  de	  
Trije	  Doarpen.	  Na	  vertragingen	  sinds	  de	  vorige	  ALV	  is	  er	  nu	  een	  aanvraag	  voor	  een	  vergunning	  gedaan.	  
Hier	  zal	  een	  proceduretijd	  van	  8	  weken,	  waarin	  bezwaar	  kan	  worden	  aangetekend,	  overheen	  gaan.	  Is	  de	  
procedure	  doorlopen,	  dan	  gaat	  men	  aan	  de	  slag	  met	  de	  bouw	  van	  de	  zendmast;	  
-‐groenstations:	  in	  Lemsterland	  zijn	  altijd	  een	  aantal	  groenstations	  geweest.	  In	  de	  loop	  der	  jaren	  zijn	  daar	  
ook	  andere	  afvalsoorten	  gestort	  (vuilnis,	  grof	  vuil).	  Dit	  heeft	  de	  gemeenteraad	  doen	  besluiten	  te	  stoppen	  
met	  een	  aantal	  stations.	  Het	  plan	  is	  om	  een	  ‘gecontroleerde	  stort’	  	  te	  realiseren.	  Er	  zal	  een	  clustering	  gaan	  
plaatsvinden	  van	  stations,	  met	  in	  totaal	  10	  plekken	  in	  de	  gemeente.	  De	  groenstort	  zal	  dan	  achter	  een	  
gesloten	  hek	  en	  in	  zelfbeheer	  door	  vrijwilligers	  plaatsvinden.	  PB	  zal	  hierin	  een	  belangrijke	  rol	  gaan	  
vervullen,	  mbt	  openingstijden.	  PB	  doet	  een	  oproep	  aan	  alle	  bewoners	  zich	  een	  paar	  uren	  per	  maand	  ter	  
beschikking	  te	  stellen	  om	  zo	  gezamenlijk	  beheer	  te	  voeren	  over	  de	  groenstort.	  PB	  geeft	  als	  kanttekening	  
dat	  zij	  niet	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  handhaving	  van	  het	  juiste	  gebruik	  van	  de	  groenstort;	  
-‐melding	  klachten:	  losse	  stoeptegels,	  berenklauw	  en	  andere	  klachten	  kunnen	  worden	  gemeld	  via	  de	  app	  
van	  de	  Friese	  Meren	  (DFM);	  
-‐afvalinzameling:	  er	  wordt	  per	  inwoner	  van	  de	  gemeente	  167	  kilo	  afval.	  Dit	  wil	  de	  gemeente	  terugdringen	  
tot	  100	  kilo.	  Veel	  afval	  kan	  anders	  worden	  gebruikt.	  Scheiding	  van	  afval	  is	  hierin	  essentieel.	  Dit	  levert	  
namelijk	  een	  grote	  besparing	  op,	  zowel	  financieel	  als	  voor	  het	  milieu.	  Afval	  kan	  worden	  gescheiden	  in	  oud	  
papier,	  GFT,	  restafval,	  glas,	  textiel.	  Gemeente	  geeft	  aan	  dat	  ieder	  huishouden	  een	  gft-‐afvalbakje	  krijgt	  
voor	  in	  de	  keuken;	  
-‐zwemtrappen:	  er	  is	  een	  wens	  om	  extra	  zwemtrappen	  aan	  de	  hoge	  wal	  van	  de	  PC-‐sloot	  te	  plaatsen	  ivm	  de	  
veiligheid.	  Dit	  wordt	  gedaan;	  
-‐fietspaden	  Tjeukemeer:	  deze	  worden	  vanaf	  dit	  seizoen	  aangepakt,	  ze	  worden	  verbreed	  	  er	  wordt	  
onderhoud	  gepleegd;	  
-‐Veenscheiding:	  herstraten	  is	  wenselijk	  en	  ook	  moet	  er	  naar	  de	  riolering	  gekeken	  worden.	  Dit	  gaat	  de	  
gemeente	  aanpakken.	  Het	  termijn	  is	  hiervoor	  nog	  niet	  vastgesteld.	  	  
	  
Gemeente	  De	  Fryske	  Marren,	  mevr.	  Kroes:	  
-‐nieuwe	  buren:	  vorig	  jaar	  was	  er	  sprake	  van	  plaatsing	  van	  statushouders.	  De	  tijdelijke	  woningen	  die	  
daarvoor	  gepland	  stonden,	  zijn	  vooralsnog	  niet	  nodig.	  Wel	  is	  er	  huisvesting	  van	  statushouders	  in	  
huurwoningen	  van	  Lyaemer.	  Dit	  zal	  gaan	  om	  1	  van	  de	  5	  woningen.	  De	  statushouders	  krijgen	  begeleiding	  
van	  Vluchtelingenwerk.	  De	  bewoners	  blijken	  zich	  graag	  nuttig	  te	  maken	  en	  geven	  aan	  behoefte	  te	  hebben	  
aan	  contact	  en	  bezigheden.	  De	  gemeente	  doet	  dan	  ook	  een	  oproep	  aan	  de	  huidige	  bewoners	  hen	  wat	  te	  
betrekken	  bij	  de	  gemeenschap;	  
-‐inwonersinitiatieven:	  er	  worden	  vanuit	  bewoners	  sociale	  activiteiten	  opgestart	  voor	  de	  buurt.	  Deze	  
activiteiten	  zijn	  gericht	  op	  beweging	  en	  meedoen	  met	  de	  gemeenschap.	  De	  gemeente	  versterkt	  graag	  het	  
zelforganiserend	  vermogen	  van	  de	  mensen.	  Dit	  bijvoorbeeld	  door	  bijdragen	  te	  leveren	  voor	  de	  Color	  Run	  
en	  ZON;	  	  
-‐projecten:	  in	  de	  project-‐carrousel	  zijn	  projecten	  en	  initiatieven	  gepresenteerd	  in	  de	  vorige	  maand,	  zoals	  
de	  pannakooi,	  verbetering	  van	  het	  dorpshuis	  en	  de	  vernieuwing	  van	  de	  haven.	  Ook	  PB	  krijgt	  jaarlijks	  een	  
bijdrage	  om	  kleine	  projecten	  voor	  de	  leefbaarheid	  van	  de	  dorpen	  te	  bevorderen;	  
-‐kinderen	  doen	  mee:	  de	  overheid	  heeft	  gelden	  beschikbaar	  voor	  gezinnen	  met	  beperkte	  financiële	  
middelen	  via	  het	  Kindpakket.	  Daaruit	  kunnen	  ouders,	  na	  aanvraag,	  sport,	  leergeld	  en	  dergelijke	  
financieren.	  Kijk	  op	  www.kindpakket.nl.	  	  
	  
Plaatselijk	  Belang,	  dhr.	  Oenema:	  
-‐brugverlichting:	  de	  verlichting	  ontbreekt	  sinds	  een	  tijd.	  PB	  heeft	  procedures	  bij	  de	  gemeente	  opgestart	  
de	  verlichting	  weer	  terug	  te	  plaatsen.	  Het	  streven	  is	  om	  dit	  seizoen	  weer	  verlichting	  te	  hebben	  op	  de	  brug	  
over	  de	  PC-‐sloot.	  
	  
	  



Politie,	  dhr.	  Veldstra:	  
Vorig	  jaar	  heeft	  hij	  een	  presentatie	  gegeven	  rond	  een	  app-‐project.	  Deze	  app-‐groep	  is	  al	  opgestart	  in	  
Echten,	  nog	  niet	  in	  Delfstrahuizen	  en	  Echtenerbrug.	  Het	  doel	  van	  de	  politie	  is,	  dat	  ieder	  gebied	  in	  
Nederland	  verbonden	  is	  door	  deze	  app-‐groep.	  	  Informatie	  over	  andere	  groepen	  in	  Nederland	  zijn	  te	  
vinden	  op	  www.vuurvreter.eu.	  Als	  dorp	  of	  wijk	  kan	  op	  www.wabp.nl	  in	  worden	  geschreven	  of	  informatie	  
worden	  ingewonnen.	  Dhr.	  Veldstra	  zal	  in	  de	  toekomst	  worden	  vervangen	  door	  een	  nieuwe	  wijkagent,	  
Paulien	  Leijer.	  Zij	  stelt	  zich	  voor.	  
	  
Lyaemer	  Wonen,	  dhr.	  de	  Haan:	  
-‐refereert	  nog	  aan	  de	  plaatsing	  van	  statushouders	  in	  1	  van	  de	  	  5	  huurwoningen	  van	  Lyaemer.	  Lyaemer	  wil	  
hierover	  graag	  in	  gesprek	  met	  de	  verenigingen,	  kerken	  en	  scholen	  van	  de	  Trije	  Doarpen,	  Oosterzee	  en	  
Bantega	  op	  28	  maart	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  deze	  statushouders	  een	  goede	  plek	  in	  onze	  gemeenschap	  te	  
geven;	  
-‐Lyaemer	  wil	  graag	  in	  gesprek	  met	  de	  bewoners,	  PB	  en	  de	  gemeente	  om	  te	  bekijken	  welke	  investeringen	  
er	  nodig	  zijn	  om	  het	  duurzaam	  wonen	  binnen	  de	  regio	  te	  bevorderen;	  
-‐Lyaemer	  wil	  investeren	  in	  de	  bewoners	  van	  hun	  huurwoningen	  en	  de	  dorpen	  waarin	  hun	  woningen	  
staan.	  Vanuit	  de	  overheid	  (woningwet)	  zijn	  er	  bijdragen	  die	  vroeger	  regulier	  waren	  gestopt.	  Lyaemer	  wil	  
graag	  samen	  met	  de	  gemeente	  en	  PB	  bekijken	  op	  welke	  manier	  zij	  toch	  een	  bijdrage	  kunnen	  leveren,	  
naast	  financiële	  zaken.	  	  
	  
7.	  Stand	  van	  zaken	  Miks,	  dhr.	  Broersma	  (welzijnsorganisatie)	  
Dhr.	  Broersma	  geeft	  een	  presentatie	  over	  zijn	  organisatie.	  Zorg	  en	  welzijn	  valt	  in	  toenemende	  mate	  onder	  
de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  gemeente	  (budget).	  Informatie	  hierover	  kunt	  u	  vinden	  op	  www.miks-‐
welzijn.nl	  of	  bccmiks-‐welzijn.nl.	  	  Miks	  concentreert	  zich	  op	  de	  volgende	  domeinen:	  jongerenwerk,	  
samenlevingsopbouw	  en	  beweeg-‐	  en	  cultuurcoaches.	  
Jongerenwerk:	  bemiddeling	  bij	  problemen,	  jongerenwerk	  op	  scholen,	  in	  jeugdcentra,	  coaching	  van	  
jongeren,	  jongerenwerk	  met	  ouders;	  
Samenlevingsopbouw:	  	  dit	  wil	  Miks	  doen	  op	  basis	  van	  vragen	  en	  wensen	  die	  uit	  de	  maatschappij	  komen.	  
Miks	  probeert	  samen	  met	  mensen	  vorm	  te	  geven	  aan	  de	  leefbaarheid	  van	  hun	  omgeving.	  Een	  voorbeeld	  
hiervan	  is	  het	  helpen	  organiseren	  van	  ontmoetingscentra	  voor	  jeugd,	  ouderen,	  kwetsbare	  mensen	  etc.	  
Hierbij	  staat	  een	  inclusieve	  organisatie	  voorop:	  niet	  apart,	  maar	  samen.	  Een	  ander	  voorbeeld	  zou	  het	  
inhuren	  van	  een	  gezamenlijke	  wijkverpleger	  zijn	  of	  een	  sociaal	  café.	  Op	  de	  site	  staat	  meer	  te	  lezen	  over	  
Punt	  Twa,	  De	  Bining	  en	  Sociaal	  Beheer.	  Ook	  vindt	  u	  daar	  een	  agenda	  met	  de	  activiteiten	  vanuit	  Miks.	  	  
Beweeg-‐	  en	  cultuurcoaches:	  beweegcoaches	  op	  basisscholen,	  aanbod	  van	  naschoolse	  (sport)activiteiten,	  
of	  coaches	  op	  gezondheid	  (via	  JOGG).	  Daarnaast	  verbindt	  de	  coach	  de	  vraag	  van	  onderwijs	  en	  
maatschappij	  naar	  kunst-‐	  en	  cultuur	  activiteiten	  met	  het	  aanbod	  van	  aanbieders	  als	  musea	  of	  
onderwijsgroepen.	  	  
	  
NB:	  voor	  Miks	  is	  het	  belangrijk	  om	  zelf	  geen	  activiteiten	  te	  bedenken,	  maar	  initiatieven	  vanuit	  de	  dorpen	  
te	  ondersteunen.	  Vaak	  gaat	  het	  dan	  om	  dingen	  die	  door	  bewoners	  zelf	  bedacht	  worden,	  maar	  waar	  de	  
overheid	  geen	  ruimte	  /	  tijd	  voor	  heeft.	  De	  inzet	  van	  Miks	  is	  voor	  deze	  bewoners	  gratis.	  Is	  er	  een	  initiatief,	  
een	  leuk	  idee	  of	  een	  wens	  op	  sociaal-‐cultureel	  vlak,	  neem	  dan	  contact	  op	  via	  de	  site.	  In	  onze	  Trije	  
Doarpen	  is	  Miks	  nog	  nieuw.	  In	  dorpen	  als	  Joure	  en	  Balk	  lopen	  al	  langer	  projecten	  via	  Miks.	  	  
	  
8.	  Stand	  van	  zaken	  dorpsvisie:	  Yde	  Louw	  vd	  Zwaag	  
De	  huidige	  werkgroepsleden	  zijn:	  Jet	  Frenken,	  Grietje	  Nauta,	  Jeroen	  Beek	  en	  Egbert	  Oenema.	  Uit	  
rondetafelgesprekken	  zijn	  een	  aantal	  punten	  gekomen	  die	  geformuleerd	  zijn	  tot	  een	  dorpsvisie.	  Op	  6	  april	  
wil	  de	  werkgroep	  hier	  voor	  de	  laatste	  keer	  met	  bewoners	  /	  geïnteresseerden	  spreken.	  De	  werkgroep	  wil	  
de	  visie	  voor	  de	  zomervakantie	  presenteren	  aan	  de	  gemeente.	  	  
	  
	  
	  



9.	  Stand	  van	  zaken	  Club	  van	  Aanjagers	  Tjeukemeer:	  Frans	  Heesen	  
De	  Club	  van	  Aanjagers	  Tjeukemeer	  heeft	  sinds	  januari	  2017	  een	  projectmanager	  toegewezen	  gekregen	  bij	  
de	  provincie,	  er	  zijn	  fondsen	  vrijgekomen	  voor	  de	  realisatie	  van	  activiteiten:	  	  
-‐kitesurfen	  vanaf	  dit	  seizoen	  op	  het	  Tjeukemeer	  
-‐een	  kabelbaan	  bij	  de	  Ulesprong	  vanaf	  2018;	  
-‐een	  horecagelegenheid	  bij	  locatie	  ‘de	  Gebraden	  Haan’	  (vroegere	  pont);	  	  	  	  	  	  
-‐diverse	  plannen	  voor	  uitbreiding	  van	  de	  haven	  van	  Oosterzee;	  
-‐er	  zijn	  gespreken	  met	  de	  universiteit	  van	  Wageningen	  om	  te	  kijken	  of	  er	  iets	  kan	  worden	  gerealiseerd	  
op	  visgebied,	  om	  een	  onderwaterbeleving	  te	  creëren	  die	  goed	  is	  voor	  de	  visstand	  en	  recreatie;	  
-‐er	  wordt	  gedacht	  aan	  culturele	  projecten	  op	  het	  water	  van	  het	  Tjeukemeer;	  
-‐opknappen	  van	  eilanden	  in	  het	  meer	  (toiletten,	  afvalvoorziening,	  andere	  beplanting)	  voor	  zomer	  2018	  
om	  de	  recreatie	  en	  activiteiten	  te	  accommoderen.	  	  
Informatie	  over	  de	  Club	  van	  Aanjagers	  kunt	  u	  vinden	  op:	  info@tjukemarplannen.nl	  	  
	  
10.	  Stand	  van	  zaken	  DFM	  op	  glas	  
De	  provincie	  heeft	  besloten	  het	  buitengebied	  rond	  de	  dorpen	  te	  voorzien	  van	  glasvezel	  en	  de	  
aanbesteding	  aan	  1	  partij	  te	  doen	  (waarschijnlijk	  KabelNoord).	  DFM	  op	  glas	  sluit	  zich	  dan	  aan	  bij	  
KabelNoord	  en	  hoopt	  dat	  er	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  gestart	  wordt	  met	  de	  aanleg.	  Er	  zijn	  veel	  verschillende	  
partijen	  die	  glasvezel	  aanleggen	  door	  Nederland	  heen.	  Vaak	  wordt	  er	  niet	  samengewerkt.	  DFM	  op	  glas	  
heeft	  goede	  hoop	  dat	  dit	  met	  de	  huidige	  afspraken	  met	  de	  provincie	  nu	  wel	  sprake	  van	  is	  in	  onze	  
omgeving.	  Op	  www.dfmopglas.nl	  vindt	  u	  alle	  informatie.	  	  
	  
11.	  Rondvraag	  
-‐Johan	  Wind:	  de	  vraag	  is,	  wanneer	  het	  water	  in	  het	  nieuwe	  plan	  Delfstrahuizen	  West	  zal	  gaan	  stromen.	  De	  
planning	  is	  aan	  het	  einde	  van	  2017.	  Er	  is	  geen	  exacte	  planning	  bekend.	  Ook	  wat	  betreft	  de	  brug	  die	  er	  
gebouwd	  zou	  worden	  
-‐Ronald	  Heuse:	  is	  er	  iets	  te	  melden	  over	  het	  Toeristisch	  Overstap	  Punt?	  Het	  is	  stil	  op	  dit	  gebied.	  Het	  beleid	  
van	  de	  provincie	  is	  dat	  deze	  door	  de	  gemeente	  heen	  allemaal	  gelijk	  van	  uiterlijk	  en	  structuur	  te	  laten	  zijn.	  
Hierover	  is	  nog	  geen	  duidelijkheid.	  PB	  gaat	  hier	  mee	  aan	  de	  slag.	  	  
-‐Ronald	  Heuse:	  de	  sloten	  zijn	  gebaggerd.	  De	  resten	  hiervan	  liggen	  sinds	  oktober	  aan	  de	  kant,	  alsmede	  de	  
sporen	  die	  getrokken	  zijn	  door	  zware	  wagens.	  PB	  gaat	  hiermee	  aan	  de	  slag.	  	  
-‐Frans	  Heese:	  er	  is	  nieuwe	  bewegwijzering	  gekomen.	  Hier	  en	  daar	  is	  dit	  niet	  afgerond,	  zo	  lijkt	  het.	  Er	  zijn	  
tussen	  de	  bruine	  borden	  nog	  blauwe	  te	  vinden.	  De	  gemeente	  gaat	  hier	  via	  mevr.	  Kroes	  mee	  aan	  de	  slag	  
en	  koppelt	  dit	  terug	  aan	  PB.	  	  
-‐dhr.	  Troelstra:	  wat	  is	  het	  beleid	  mbt	  zout	  strooien	  in	  de	  winter?	  Het	  beleid	  is	  om	  op	  de	  hoofdwegen	  en	  
fietspaden	  te	  strooien,	  niet	  op	  de	  zijweggetjes.	  De	  laatste	  tijd	  is	  het	  zo	  dat	  de	  gemeenten	  minder	  strooien	  
ivm	  het	  milieu.	  Bij	  gevaarlijke	  situaties	  wil	  de	  gemeente	  overwegen	  dit	  aan	  te	  passen.	  Hieraan	  zitten	  
voorwaarden	  verbonden	  waar	  de	  gemeente	  dan	  rekening	  mee	  moet	  houden.	  Dit	  mbt	  plekken	  waar	  veel	  
verkeer	  en	  kinderen	  langskomen.	  Belangrijk	  is	  dan	  om	  specifiek	  aan	  te	  geven	  waar	  dit	  is	  en	  wat	  de	  situatie	  
/	  zorg	  is.	  Het	  is	  geen	  beleid	  om	  borden	  te	  plaatsen	  met	  waarschuwingen	  van	  wel/niet	  strooien.	  	  
-‐mevr.	  van	  Deursen:	  er	  is	  een	  lantaarnpaal	  verwijderd	  op	  	  de	  Hoofdweg,	  ter	  hoogte	  van	  de	  vernauwing,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kan	  deze	  teruggeplaatst	  worden?	  De	  gemeente	  probeert	  een	  goede	  verdeling	  van	  het	  licht	  te	  maken	  en	  
neemt	  de	  bezwaren	  van	  mevrouw	  mee.	  	  
	  
NB:	  dhr.	  vd	  Pal	  roept	  bewoners	  op	  om	  klachten	  en	  zorgen	  vooral	  te	  melden	  via	  de	  app	  of	  voor	  een	  ALV	  
aan	  te	  geven,	  zodat	  hij	  er	  tijdens	  de	  ALV	  een	  beredeneerd	  antwoord	  op	  kan	  geven.	  	  
	  
12.	  Sluiting	  


