Verslag Algemene Ledenvergadering 20 maart 2018
Voorzitter: E. Oenema

1a. Opening / vaststellen van de agenda ALV 2018 door de voorzitter
-er was een presentatie van de brandweer Echten aangekondigd op de flyer, maar zij hebben een
afmelding gedaan voor deze avond
1b. Mededelingen
-geen
2. Vaststellen verslag ledenvergadering 15 maart 2017
-ongewijzigd vastgesteld
3. Algemeen jaarverslag 2017
-ongewijzigd vastgesteld, inzichtelijk op de site www.pbdetrijedoarpen.nl
4. Financieel jaarverslag 2017
a. Verslag kaskommissie
-Tineke Beek en Aaltje Pen hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden
-eind 2016 was er teveel contributie geïnd, dit is in 2017 hersteld middels een terug-storting
-er is vanaf 2017 gewerkt met een nieuw boekhoudsysteem
b. Vaststelling financieel jaarverslag
-vastgesteld
c. Benoeming nieuwe kascommissie voor de komende 2 jaren
-dhr. Griffioen wordt kascommissielid voor 2 jaren;
-Tineke Beek blijft kascommissielid voor het komende jaar (1 jaar resterend)
5. Informatie uitwisseling met gemeente, politie, Lyaemer Wonen
5a. Plaatselijk Belang, dhr. Oenema:
-de zendmast van KPN zal eind maart 2018 in gebruik worden genomen (mogelijk middels een noodstroom-voorziening)
-de werkgroep Buitensport is momenteel op zoek naar een geschikte locatie voor het Outdoor
Fitnesspark, zodra deze gevonden is zal hier bericht over komen via de site
-PB de Trije Doarpen heeft vanuit het verleden de Stichting Recreatie (de passantenhaven) onder beheer,
dit gaat worden gesplitst, waardoor de Stichting wordt losgekoppeld van PB. De Stichting is hiervoor op
zoek nar vrijwilligers die in dit nieuwe bestuur plaats willen nemen
Aanmelding via ALV: dhr. Braber
5b.Contact wethouder Trije Doarpen, dhr. vd Pal:
Werkzaamheden:
-de aanpak van de riolering en het her-straten van de Veenscheiding in Echtenerbrug is gestart
-in 2020 zullen er werkzaamheden op de Marwei plaatsvinden (her-straten, ondergrond)
-op het moment wordt er gewerkt aan de groenvoorziening aan de voormalige camping en haven in
Delfstrahuizen, daarna zal de focus op het strand komen te liggen
Verspreiding informatieblad:
-het informatieblad van de Fryske Marren wordt niet overal bezorgd, dit is meerdere keren aangegeven
bij de distributeur, maar heeft tot nu toe nog niet naar een verbetering in verspreiding gezorgd

Veiligheid in de PC-Sloot:
-dit jaar zullen er extra veiligheidstrapjes in de PC-Sloot worden geplaatst
Gaswinning NAM:
-wat betreft de gaswinning staat de Fryske Marren op het standpunt dat dit zo lang mogelijk moet
worden uitgesteld / afgesteld
Vliegveld Lelystad
-tot 2020 is er een uitstel van de uitbreiding van vliegveld Lelystad, de Fryske Marren wil eerst zien dat het
luchtruim opnieuw wordt ingedeeld (staat in 2023 op de planning), mogelijk zullen de huidige problemen
dan daarmee zijn opgelost
Recreatievisie:
-samen met Sudwest-Fryslan en de sector gaat de gemeente Fryske Marren toe naar 1 organisatie voor
gastheerschap en marketing
-de gemeente faciliteert binnen de recreatiegebieden met menskracht en middelen en maakt
ontwikkeling mogelijk
-na het vormen van een nieuwe gemeenteraad wordt de visie vastgesteld
-er is geld door de gemeente en provincie (mogelijk ook particulieren) beschikbaar gesteld voor de
ontwikkeling van het Tjeukemeer
-de mogelijkheden voor een waterskibaan op het Tjeukemeer worden momenteel bekeken met een
ondernemer en de gemeente
Opmerkingen en vragen op ALV’s
-wacht bij vragen of opmerkingen niet op een jaarlijkse ALV, daarop komen daardoor vaak dezelfde
vragen voor de gemeente. Er is een app waarop meldingen kunnen worden gedaan, deze werkt vlot, men
krijgt vlot antwoord.
5c. Gemeente De Fryske Marren, mevr. Kroes:
Wonen:
-op dit moment is men bezig met het opstellen van een woonvisie 2019-2023, hierin staat de
betaalbaarheid en beschikbaarheid beschreven, de energiezuinigheid, de huisvesting van urgente
groepen, ouderenhuisvesting. De PB’s en inwoners worden hierbij betrokken.
Bouwen nav de woonvisie:
-99% van de benodigde woningen bestaan al
-er wordt minder gebouwd, ter voorkoming van overschot
-concentratie van bouw in de grote kernen, maar vanuit de politiek is aangegeven dat er ruimte moet
komen om in de andere dorpen te bouwen als er vraag is
-in Delfstrahuizen-West, Bantega en Oosterzee zijn er uitbreidingsplannen
Langer thuis wonen ouderen:
-er komen meer ouderen met een kwetsbare gezondheid
-er is een campagne gestart in de Fryske Marren om ook zelf op tijd maatregelen te trefffen hiervoor, dit
gebeurt samen met DFM Vitaal (seniorenclub), huurdersverenigingen en PB’s
-het gaat hier om
 fysieke maatregelen: slapen, douche en toilet op benedenverdiepingen, onderhoudsarme tuinen
of verhuizen
 sociale maatregelen: deelname aan activiteiten, onderhouden van netwerken en het aangaan

van nieuwe vriendschappen
Omgevingsvisie:
-er zijn avonden geweest tav het omgaan met de kernen en het landelijk gebied
-deze visie is de eerste stap op weg naar de nieuwe omgevingswet, dit is een bundeling van allerlei
regelgeving op gebied van bouwen en wonen, inrichting van openbare ruimtes, milieu en wegen
-dit moet leiden tot minder papierwerk en snellere processen tav de omgevingsvergunningen
Lemmer, poort van ZW-Friesland
-de gemeente wil de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Lemmer en de ZW-hoek vergroten
-er is een visie in ontwikkeling, samen met inwoners, PB’s, recreanten en bedrijven dmv workshops
-de conceptvisie komt in april/mei van 2018, met een terugkoppeling via inloopbijeenkomsten
-daarna volgt besluitvorming
Speelvoorzieningen
-voor de leefbaarheid in de omgeving is buitspelen belangrijk, er zijn verschillen in visie over de rol van de
gemeente en buurtverenigingen
-er is de mogelijkheid tot zelfbeheer van de buurten tav maaiwerk, zwerfvuil, klein onderhoud, hiervoor is
een vergoeding beschikbaar vanuit de gemeente
-speeltoestellen staan op gemeentegrond, zij blijven verantwoordelijk
Projecten
-er kan kernenbudget worden aangevraagd om projecten te financieren
-de sluitingsdatum van het kernenbudget is 01-04-2018, er zijn tot nu toe nog geen nieuwe
projectvoorstellen uit de Trije Doarpen ontvangen
-Iepen Mienskip Funs kan ook gelden ter beschikking stellen (tot 10.000 euro), de eerst volgende
aanvraagperiode loopt van 07-05-2018 tot 01-06-2018
Inwonersinitiatieven
-voor projecten die de onderlinge hulp en sociale verbondenheid in een dorp stimuleren zijn er
initiatieven ondernomen (bijvoorbeeld de Colorrun)
NB:
Ypie Kroes is al lange tijd de dorpencoördinator van onze Trije Doarpen. Zij zal komend jaar met pensioen
gaan. Namens PB de Trije Doarpen en haar bewoners bedankt Egbert Oenema Ypie hartelijk voor al haar
inzet en de prettige samenwerking met de bestuursleden. Ypie richt zich in deze ALV nog even tot bestuur
en de leden met de vrijwilligers centraal.
6. Stand van zaken DFM op glas (De Fryske Mienskip op Glas) – mevr. Rombout
Er is een naamsverandering van Fryske Marren naar Fryske Mienskip, hierbij hoort ook een nieuw logo.
Deze worden gepresenteerd op de ALV. Daarnaast komen de volgende zaken aan bod in de presentatie:
Grijs en wit
-terminologie vanuit Brussel: witte en grijze aansluitingen, wit = buitengebied, grijs = dorpskernen (breed
genomen uitleg)
-provincie richt zich op ‘wit’ via een lening aan KabelNoord, maar ‘grijs’ krijgt ook een probleem in de
toekomst

Waar richt DFMopGlas zich op?
-DFMop Glas doet ‘grijs’ naast ‘wit’ met KabelNoord (“…de straat gaat maar 1 maal open…”)
-op de website van DFMopGlas staat een ‘postcodecheck’ om te zien welke aansluitingen waar liggen
-in de Fryske Marren liggen 28.543 aansluitingen, de provincie richt zich op de 1.749 witte aansluitingen.
DFMopGlas wil ook de rest meenemen door zich naast de ‘witte’ aansluitingen ook op de ‘grijze’ te
richten
Tijdspad
-het tijdspad vanaf het burgerinitiatief in 2015 tot nu wordt uiteengezet: in december 2017 is een plan
marktconsultatie ingediend en momenteel is DFMopGlas in afwachting van besluiten omtrent de
financiering
-27-29 maart 2018: besluit GS financiering KabelNoord + pilot, contract tekenen, overleg aannemers over
witte tracé en het daaraan liggende grijs
-3 april 2018: planning van KabelNoord voor wit is bekend, per gemeente is de coördinatie bepaald
-daarna volgt een nieuwe vraagbundeling, nu met coöperatie contract, aanbod van providers en de datum
van aansluiting
-bestaande belangstellenden die zich geregistreerd hebben worden nogmaals benaderd of ze deze ook
willen omzetten in een contract
Benaderingen DFMopGlas
-er zijn 3 benaderingen te kiezen bij de aanleg van glasvezel
1. het hele buitengebied van de gemeenten als de Fryske Marren (grijs in combinatie met wit)
2. wit en grijs in dezelfde geul van KabelNoord (tracé-plan naar alle witte aansluitingen die
meedoen, dit over 3 jaren, waarin niet direct aanliggende woningen stap voor stap mee gaan
doen met de kabels in de geulen in een aparte fase)
3. pilotprojecten uit de marktconsultatie van Plan Grijs
-dit is een specifiek plan voor bedrijventerreinen
-dit gaat op voor het tracé Lemmer-Heerenveen-Haulerwijk (langs de zuidkant Tjeukemeer)
Starten met de aanleg
-streven is om te starten met de Fryske Marren, vanwege de ‘thuisbasis’ en draagvlak in de eerste fase
van het traject
-er is 5 miljoen euro ter beschikking gesteld als lening door de Fryske Marren
Op www.dfmopglas.nl vindt u alle informatie.
7. Rondvraag
Nav punt 5
-dhr. Griffioen aan dhr. vd Pal mbt de gaswinning: komt er een 0-meting van de huizen voor de
gaswinning (mbt eventuele schade)?
Antwoord: er wordt aangestuurd op een omgekeerde bewijslast (wanneer er schade is, zal de NAM
moeten aantonen dat het niet door hen komt)
-mevr. Beek aan dhr. vd Pal mbt IFKS: er wordt geprobeerd de gehele vloot Skutsjes (60) naar
Delfstrahuizen te halen tijdens de IFKS, in hoeverre zijn de kades langs de Watervilla’s beschikbaar voor
het ontvangen van de boten / gasten?
Antwoord: de gemeente gaat ervan uit dat hier plek voor is tegen die tijd en gaat er vanuit dat de
havenmeester dit in goede banen kan leiden

-dhr. Holkema aan dhr. vd Pal mbt zonnepanelen: wat is de visie van de gemeente mbt zonnepanelen op
landbouwgrond?
Antwoord: dit is een belangrijk initiatief, de ene plek is beter geschikt dan de andere (het liefst ergens uit
het zicht)
-dhr. Griffioen aan mevr. Kroes: wat zijn de criteria voor uitbreiding in de kleine kernen?
Antwoord: het behouden van faciliteiten in de dorpen speelt in beginsel geen rol bij de bouw van de
woningen (bijvoorbeeld: geen extra woningen om een school in stand te houden), al houdt de gemeente
hier wel rekening mee. De gemeente staat echter op het standpunt dat woningbouw niet afdoende is om
voorzieningen in stand te houden. Tot nu toe wordt de visie als vraaggericht beschouwd.
-mevr. Beek aan mevr. Kroes tav de vraaggerichte bouwvisie: er wordt wel veel gesproken over de
leefbaarheid van de dorpen, zij wil graag bij de start van de visievorming mogelijkheden open te houden
(aan wat voor bouw is behoefte?)
-dhr. Braber aan mevr. Kroes: heeft de gemeente contact met Lyaemer Wonen mbt de bouwvisie?
Antwoord: ja, de gemeente is echter niet van op de hoogte of Lyaemer van plan is sociale woningbouw
te creëren in de dorpen in de nabije toekomst
-dhr. vd Zwaag aan mevr. Kroes: is de woningvisie ook getoetst aan de dorpenvisies?
Antwoord: dit moet de werkgroep dorpenvisie zelf initiëren.
-dhr. Annema aan mevr. Kroes tav sociale woningbouw: de Trije Doarpen is tot nu toe nog steeds
aantrekkelijk voor jongeren / starters, het zou fijn zijn wanneer Lyaemer hier op inspeelt
-mevr. Beek aan mevr. Kroes tav de omgevingsvisie: timmert dit allerlei regelgeving dicht?
Antwoord: eerst komt de visie, dan de wet, daarmee wordt een versoepeling in de regelgeving beoogd
-dhr. Griffioen aan mevr. Kroes tav de molen van Waterlander: deze molen is vervallen, er is ooit een
vergunning voor afgegeven. Stelt dit de gemeente ook in staat eisen aan te stellen tav onderhoud of
verwijdering? Het tast het zicht in het landschap aan.
Antwoord: dit wordt nagevraagd, het is een particuliere molen op particulier erf.
-mevr. Wieling aan dhr. vd Pal tav de recreatievisie: de weg naar het strand is nog niet toegankelijk, wat
gaat hiermee gebeuren voor het recreatieseizoen?
Antwoord: de gemeente zal het groot onderhoud van het strand voor haar rekening moeten nemen, de
gemeente vindt het strand een meerwaarde voor het dorp en moet toegankelijk blijven, dit heeft plaats in
de recreatievisie. Aansluitend hierop merkt dhr. vd Pal op dat de bewoners er vanuit mogen gaan dat er
goed onderhoud van het strand gaat plaatsvinden
-dhr. Annema aan mevr. Rombout tav vraagbundeling DFMopGlas: geldt de eerste aanleg alleen voor
mensen die zich hebben aangemeld voor het glasvezel?
Antwoord: de voorziening wordt aangelegd tot de erfgrens (tenzij aangemeld, dan tot de meterkast),
mensen die eerst niet meedoen, moeten later met een aannemer op erf-niveau alsnog aanleg financieren.
In de eerste fase meedoen is goedkoper.
-dhr. Griffioen aan mevr. Rombout tav ondersteuning KPN voor ISDN: is er een planning van DFMopGlas
om dit op te vangen? Is hier contact over met KPN?
Antwoord: nee. Er is contact gezocht in het startpunt van het traject met KPN, aanbieding van de diensten
van KPN op het nieuwe netwerk was toen niet bespreekbaar. Inmiddels is een dochteronderneming van
KPN hier wel toe bereid. KPN heeft vooralsnog geen oplossing voor de komende problemen die ontstaan
bij het stoppen met ISDN.

Algemene rondvraag:
-dhr. Wierda: bij wandelingen door het buitengebied zijn veel zitbankjes niet bereikbaar. Wordt hier
onderhoud op gepleegd?
Antwoord: dit wordt meegenomen in het onderhoud
-dhr. Muurling: er staat veel begroeiing op het Kettingpad en er is sprake van slechte fietspaden
Antwoord: dhr. vd Pal gaat hierop in, het is onder de aandacht van de gemeente
-dhr. Braber: is de verkeersveiligheid een punt voor PB?
Antwoord: normaliter gaat de politie hier over, dit is vaak in de ALV aan de orde geweest, de politie is
deze avond helaas niet aanwezig, dhr. vd Pal staat het publiek hierover te woord
-dhr. Danen: is het een optie om bij de Baalder land onder water te zetten om een schaatsbaantje te
organiseren? Het zou dan een idee zijn om een ijsvereniging in het leven te roepen.
Antwoord: dit initiatief wordt met enthousiasme ontvangen, het wordt door bewoners opgepakt
-dhr. Holtrop: er is veel berenklauw te vinden, het rukt op en er is veel overlast. Wil de gemeente beter
onderhoud plegen?
Antwoord: dhr. vd Pal gaat hierop in, het is onder de aandacht van de gemeente
-dhr. Annema: er komt een transitie naar elektrische auto’s aan, komen er extra laadpunten in de dorpen
tav de leefbaarheid / infrastructuur
Antwoord dhr. vd Pal: de gemeente is zich hiervan bewust en heeft binnenkort een volledig Toeristisch
Overstap Punt gerealiseerd met oplaadpunten voor fietsers. De gemeente wil bekijken hoe in te springen
op de ontwikkelingen, maar wil eerst de ondernemers hier kans toe bieden. Gebeurt er niet genoeg, dan
springt de gemeente hierop in. In Lemmer zijn een aantal oplaadpunten gerealiseerd, maar deze palen
zijn niet door de gemeente geplaatst. De gemeente wacht eerst initiatieven van derden af.
-dhr. vd Zwaag: vorig jaar was de presentatie van de dorpenvisie aan dhr. vd Pal. De werkgroep roept
mensen op om plaats te nemen in de werkgroep om de thema’s van de dorpenvisie levend te houden, er
is al 1 vrijwilliger, dhr. Annema geeft ook aan belangstelling te hebben.
8. Sluiting

