Verslag ALV Dorpsbelangen dd 5 april 2016
1. Opening. Bestuur wordt voorgesteld.
2. Er zijn geen mededelingen
3. Agendapunten vanuit de zaal: Kermis, glasvezel en
hondenpoep
4. Verslag vorige ALV dd 9 april 2015
4.1. ad 10: Van Dorp tot Dorp heeft een groep mensen,
dat loopt prima.
4.2. DB wil ook graag wat meer organiseren
4.3. Aardbevingsschade graag melden, samen staatn we
sterker. Ruth Wellema vraagt of dit ook voor
huurwoningen geldt. Ietse Pestoor zegt dat dit wel
degelijk zin heeft, het gaat om het opbouwen van
een historie.
4.4. Er is nog niets gedaan aan de boom naast school.
4.5. Het voetpad Haven – Schoolstraat is niet goed
hrsteld. Na een brief aan de gemeente is het wel netjes gelegd.
4.6. Nieuwestreek, Allersmaweg en Zuiderweg hebben of krijgen nieuw asfalt.
Dhr. Slopsema zegt dat veel paden van slechte kwaliteit zijn. Ietse Pestoor meldt dat
DB op 13 april met de gemeente om tafel zit en dat ze dit mee kunnen nemen.
Gerard van Rossum deelt mee dat het het beste is om overgroeiende bomen en
struiken te melden bij de gemeente, die spreken evt. bewonersr aan.
5. De Dorpsvisie wordt ongeveer halverwege volgend jaar verwacht en afgemaakt.
6. Diverse programmagroepen hebben nog steeds geld bij DB geparkeerd waar DB geen
zeggenschap over heeft. Ietse Pestoor legt kort uit waarom dat is. Activiteiten altijd
voorleggen aan DB, dan kan er gekeken worden of er een pot voor is.
7. Kascommissie stelt voor om de penningmeester décharge te verlenen. Vergadering gaat
akkoord.
Doekla Steenhuis verzoekt de stukken voortaan vooraf ter inzage te leggen. Gerard van
Rossum legt uit dat dat dit jaar i.v.m. met tijdsdruk er niet van gekomen is. Volgend jaar
zal het wel weer gebeuren.
Siete Rutgers wordt aangesteld als nieuw lid van de kascommissie.
8. Bestuur tekent aan dat ze hopen op iets meer contributie het komende jaar.
9. Kandidaat bestuurslid is Corine Nugteren, met als specifieke opdracht het identificeren
van fondsen voor projecten. De ALV gaat met algemene stemmen akkoord.
10. Activiteiten
10.1.
Oranjerun: op 27 april allen komen toejuichen.
10.2.
Het Dauwtrappen is er voor jong en oud.
10.3.
EHBO: Greta Potze deelt mee dat de AED cursus een mooie opkomst had. Er
waren mensen die ook graag een EHBO cursus willen volgen. Op school wordt al
kinder-EHBO gegeven. De cursus kan geregeld worden. Jeugd-EHBO is wegens
tijdsgebrek gestopt.
10.4.
Glasvezel: op 4 april is er een bijeenkomst van Humsternet geweest. De
belangstelling voor glasvezel: 80% van het buitengebied meedoen, 50% van het
binnengebied. Dorpsbelangen wil dit ondersteunen om ook in Ezinge te doen.
Joke Buijst vraagt of er dan gegraven moet worden? Ietse Pestoor geeft aan dat er

dan bij elk huis een sleuf gegraven moet worden. Het
bedrag voor aansluiting is voor iedereen gelijk, het is een
coöperatie. DB zoekt net als voor Groen Ezinge een
groep mensen die wil werven.
10.5.
Haven 2
Er wordt gekeken naar een nieuw pad naar het museum
en een nieuw hekwerk. Het plan is al aangevragd bij de
gemeente, er is subsidie aangevraagd en de werkgroep
heeft al een schets gemaakt. Er zijn nog mensen nodig
om mee te helpen, o.a. graven t.b.v. grondverbetering.
Er zijn klachten over parkeren op gras, dat kan op allerlei
manieren verholpen worden, bijvoorbeeld met een
hegje.
Dhr. Huizing: wel oppassen met kinderen, het zicht niet
beperken. Ietse Pestoor: het plan is het laagblijvend te
houden.
10.6.
Rioolpomp Schoorsterweg
Er mogen van het Waterschap planten en lage bomen komen. Eventueel verplaatsen
van het hek werd positief ontvangen. Gaan kijken of het waterschap ook mee wil
betalen. Dit zal niet april of mei worden. Ietse Pestoor merkt op dat ook het
pomphuis geschilderd en versierd kan worden.
11. Rondvraag
11.1.
Joke Buijst merkt op dat er heel veel hondenpoep op het Ossenpad ligt. Er valt
eigenlijk niet normaal meer te lopen. Graag als Dorpsbelangen meedenken over een
oplossing. Martijn Bolhuis merkt op dat er zelf poep in de voortuin ligt en dat er
mensen zijn die het oprapen en dan het veld in gooien.
Ietse Pestoor geeft aan te zullen navragen wat speciale bakken met zakjes kosten.
Margreet Wegelin geeft aan dat de kastjes alleen werken als ze ook regelmatig
leeggehaald worden. Gerard van Rossum zegt toe er in de volgende nieuwsbrief
aandacht aan te besteden.
11.2.
Doekla Steenhuis meldt dat er vorig jaar commotie is ontstaan over
stroomvoorziening voor de kermiswagens en vraagt om aansluiting bij het
Dorpshuis. Ietse Pestoor antwoord dat Dorpsbelangen geen zeggenschap heeft over
het Dorpshuis. Doekla Steenhuis zegt dat zij de scheiding Dorpsbelangen en
Dorpshuis niet kan maken. Joke Buijst vraagt of ze de woonwagenbewoners bedoelt.
Doekla Steenhuis antwoordt bevestigend en meldt dat ze zelf het raam niet de hele
dag open wil hebben. Ze vraagt ook of er nog wel een kermis kan komen als er
heggen aan de haven komen. Ietse Pestoor meldt dat dit in bespreking is. Vroeger
kregen de woonwagens stroom van omwonenden. Dorpshuis is daar nooit bij
betrokken geweest. Het is iets dat besproken zal moeten worden tussen Stichting
Volksvermaken en het Dorpshuis. Hij weet dat er geen vraag om stroom bij het
Dorpshuis of Dorpsbelangen is neergelegd om het stroomprobleem op te lossen.
Dorpshuis en Dorpsbelangen staan beide open voor overleg hierover maar nemen
geen initiatief.
11.3.
Bomen Ossenpad
Helga van Dijk vraagt hoe de bomen op het Ossenpad er gekomen zijn. Joke Buijst
antwoord dat deze "illegaal" zijn en van de wierde naar het Ossenpad zijn verplaatst.

