Vereniging Dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen

Verslag jaarlijkse ledenvergadering – 9 maart 2020
Aanwezig:
Het voltallige bestuur: Jelle v.d. Galiën (voorzitter), Marieke Hoekstra (secretaris), Alie Kuipers
(penningmeester), Taeke Sijens, 31 leden en Ina Witteveen (dorpencoördinator).
Afgevaardigden van de gemeenteraad: Johan Talsma (Eerste lokale Partij). Pieter Braaksma is
vanwege omstandigheden niet aanwezig.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de afgevaardigde van de
gemeenteraad en de dorpencoördinator. Extra aandacht gaat uit naar het nieuw gerealiseerde
dorpshuis en de nieuwe burgemeester. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat burgemeester
Johannes Kramer binnenkort bij ons op bezoek komt om kennis te maken met onze dorpen.
Ook benadrukt de voorzitter de moeilijk in te vullen bestuursfuncties van de verschillende
verenigingen (/commissies/stichtingen/etc). Voor de leefbaarheid in de dorpen is het zeer belangrijk
dat alle verenigingen in stand blijven, maar op dit moment is er een verhoogd risico voor deze
continuïteit. Daarom een algemene en dringende oproep voor alle dorpsbewoners: zet je in (of blijf
je inzetten) voor je dorp en medebewoners, meld je aan voor een bestuursfunctie. Schat een functie
bij voorbaat niet te zwaar in (vele handen maken licht werk) en ga in gesprek met de huidige
bestuurders voor meer informatie.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Een kopje koffie/thee voor aanvang en in de pauze van de vergadering zijn voor rekening van
Dorpsbelang. In de pauze wordt ieder verzocht om de presentielijsten te tekenen.
Ingrid Brunsting heeft zich voor deze vergadering afgemeld.
3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 18 februari 2019
Er zijn vanuit de leden geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Marieke Hoekstra wordt bedankt voor het schrijven van de notulen.
4. Financieel verslag
Penningmeester Alie Kuipers licht het verslag toe. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen van de
aanwezige leden. Jan Visser en Jelle Auke Vrieswijk hebben de boeken gecontroleerd. Jan Visser is
aftredend, Renze Wouda is bereid de taak voor de kascontrole over te nemen. Jelle Auke geeft aan
dat Alie het keurig voor elkaar heeft, ze wordt bedankt met een applaus van de aanwezigen.
5. Bestuursverkiezing
Jelle van der Galiën spreekt een aantal lovende woorden voor de inzet van Taeke Sijens. Taeke wordt
bedankt met een mooie bos bloemen en versgeperst sap (als knipoog naar de oogst van het Eetbare
Bos). Taeke Sijens neemt het woord over en benadrukt de leuke functie als bestuurslid van het
Dorpsbelang. Wil je je echt inzetten voor het dorp en weten wat er zich allemaal afspeelt ‘achter de
schermen’, meld je dan aan als nieuw bestuurslid. Sia Wiersma wordt welkom geheten als opvolger
van Taeke.
Op dit moment bestaat het bestuur al twee jaar uit vier leden, we zijn dus nog steeds op zoek naar
een vijfde bestuurslid. Wie komt ons bestuur versterken?
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6. Jaarverslag 2018
Het verslag is gepubliceerd onder de leden. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, het jaarverslag is bij
deze vastgesteld.
Bezigheden van commissies en actiepunten
 Groencommissie / Eetbare Bos – Taeke Sijens doet verslag. In 2019 zijn er schapen
aangeschaft voor het Eetbare Bos. Dit verloop heeft een andere wending aangenomen dan
gepland. We hebben besloten om 1 schaap en 2 (inmiddels gecastreerde) rammen te
behouden. Abe de Wilde (niet aanwezig) wordt bedankt voor de inzet en zorg van deze
schapen. Op dit moment zijn de schapen bij Ruud Toren, in het voorjaar verhuizen ze weer
naar het Eetbare Bos.
Ook hebben we in 2019 een teleurstelling moeten verwerken. De eerste oogst zou worden
geplukt, maar bij aankomst blijkt dat bijna de gehele oogst door anderen is meegenomen en
er zelfs takken waren geknakt!
 Mediacommissie – Mient Hof doet verslag – 2019 was een rustig jaar, nu is de commissie
weer fris van start gegaan. Van het 1e exemplaar over de historie van de 4H-dorpen zijn in
totaal 730 exemplaren gedrukt, de laatste 2 exemplaren zijn nu verkocht! Het 2e exemplaar
en de dvd’s zijn nog volop verkrijgbaar.
Kees Dijkstra heeft afscheid genomen van de commissie. Door een verouderde website is
besloten om een nieuwe website te ontwikkelen, dit initiatief wordt gesteund door het
Dorpsbelang.
 Verkeerszaken – Het verkeersplan bij de school is in de zomer van 2019 gerealiseerd. Alle
partijen zijn zeer tevreden.
 Verbouw ‘d Ald Skoalle – Albert Kuipers benadrukt de zoektocht naar nieuwe bestuursleden
voor ‘d Ald Skoalle. Er moeten in het gebouw nog een aantal puntjes op de i, vrijwilligers
worden binnenkort opgeroepen.
 Stifting Hantum Fitaal – Vanwege het opheffen van Stifting Hantum Fitaal gaat Dorpsbelang
Hantum/Hantumeruitburen het perceel rondom de Spoekestege in Hantum overnemen.
Voordat we dit bij de notaris kunnen vastleggen dienen we volgens onze statuten
goedkeuring van onze leden te ontvangen. Tijdens de jaarlijkse jaarvergadering zal daarom
een stemming plaatsvinden.
Voor de stemming zijn er een aantal vragen vanuit de zaal: wie gaat dit onderhouden? (nog
niet over nagedacht), wordt het Open Huis ook verkocht? (is van de kerk, naar verwachting
wel maar nog niet bekend wanneer).
De stemming m.b.t. de overname van het perceel van Stifting Hantum Fitaal door
Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen vindt plaats: met grote meerderheid van de
stemmen is het voorstel aangenomen.
 DOM 2.0 – Herman Douwe van der Heide houdt een korte presentatie over de status en de
plannen van DOM 2.0. Op dit moment gaat de aandacht naar de volgende actiepunten: Pad
Eetbare Bos, Speeltuin, Bevaarbaar maken Hantumervaart, Bordjesroute, Lichtplan. Willem
Tilma vraagt of er nog een plan bij kan: er is geen verlichting van de pastorijlaan naar het
sportveld, is daar ook een mogelijkheid van bijv. 2 extra lichtmasten. Dit wordt door Herman
Douwe bevestigd en genoteerd. Namens het dorpsbelang worden de leden van DOM 2.0
hartelijk bedankt voor de inzet, gevolgd door een applaus van de aanwezigen.
 AED – Jelle van der Galiën doet verslag. In april en september volgen er weer nieuwe
cursussen. Vrijwilligers uit Hantum en Hantumeruitburen kunnen zich aansluiten. De kast van
de AED wil niet meer open (staat nu standaard open), repareren is duurder dan een nieuwe
kast, een nieuwe kast is besteld.
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Oudejaarsviering – 6 personen hebben de informatiebijeenkomst bezocht. De
oudejaarsviering is goed verlopen.
Speeltuin – De gemeente stuurt ons binnenkort het concept van een nieuw beleidsplan. Op
initiatief van de gemeente hebben er in de herfst werkzaamheden plaatsgevonden, zo is er
drainage geplaatst en zijn de rubberen tegels vervangen door rubberen doorgroeitegels. De
laatste handelingen kunnen echter pas plaatsvinden wanneer het wat droger wordt. Het
dorpsbelang heeft bij de gemeente aangegeven dat het belangrijk is dat de speeltuin zo snel
mogelijk weer goed toegankelijk wordt gemaakt, vanwege de vele kinderen die hier gebruik
van maken.

Himmeldei – Op donderdagmiddag 26 maart wordt er weer een ‘Himmeldei’ gehouden in
samenwerking met de gemeente, de school en de dorpsbelangen. Start en finish bij de school en na
afloop is er patat en drinken voor de deelnemers. Claudia Dijkstra en Sia Wiersma melden zich tijdens
de vergadering als vrijwilliger.
7. Rondvraag
 Jitske en Antje Monsma hebben klachten over het verkeer wat door Hantum rijdt. Zij hebben
vooral last van vrachtverkeer, snelheid en de onvlakke bestrating (klinkers). De huizen trillen
en er ontstaan scheuren in de huizen. Zij hebben hier al eerder meldingen van gedaan bij de
gemeente, maar komen hiermee niet verder. Er wordt afgesproken dat ze de
contactgegevens doorsturen zodat het Dorpsbelang actie kan ondernemen.
 Mient Hof is benieuwd hoe wij tegenover de gaswinning in de Waddenzee staan
(omgevingsproces). Zoals het nu lijkt komt er straks een grote pot geld los en dan moeten we
er als dorp ook bij zijn. Dorpsbelang geeft aan dat we gaswinning in de Waddenzee niet
kunnen tegenhouden, dit gaat hoe dan ook door. Als het doorgaat dan staat
Hantum/Hantumeruitburen ook vooraan in de rij.
8. Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit daarmee de vergadering. Na de
vergadering wordt het woord gegeven aan gastspreker Jolmer Tilstra die ons een mooie presentatie
geeft over foto’s en beelden uit de lucht en ons bijpraat over 1 van zijn hobby’s.
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