
Verslag van de ALV op 17 maart 2016 in Dorpshuis Irene

Dorpsbelang had bedacht dat de Algemene Ledenvergadering wel wat losser georganiseerd kon 
worden. Met de vaste ingrediënten gingen we aan de slag. Van opening, vaststellen notulen en 
(financieel) jaarverslag en goedkeuring door kascommissie, presentaties van de diverse commissies, 
bestuurswisseling, rondvraag tot en met de sluiting hebben we een doorloop programma opgesteld 
waarover jullie in de vorige Flecht konden lezen. 

Verfrissend en vernieuwend
Al met al viel het ons niet tegen hoe deze totaal andere opzet in een gemoedelijke sfeer is verlopen. 
Niet iedereen heeft de intekenlijst ingevuld, maar we schatten dat we aan totale belangstelling zo’n 
40 - 45 personen konden tellen. De officiële stukken konden vooraf worden ingekeken of tijdens de 
rondgang doorgenomen worden. Een enkeling heeft hier gebruik van gemaakt. Alle stukken werden 
goedgekeurd en de penningmeester werd decharge verleend door de kascommissie. 
Tijdens de rondvraag opperde Annie Deinum of het vooraf opnemen van een verslag in de 
Wikelflecht niet praktischer zou zijn en door meer mensen gelezen zou worden. Dit zal volgend jaar 
worden opgevolgd. Op deze manier kwamen de commissieleden onderling en ook met de dorpen 
coördinator Klaas Knobbe, de contactwethouder Durk Durksz en enkele fractieleden in gesprek. Na 
afloop lazen we op Twitter dat de wethouder de opzet als verfrissend en vernieuwend had ervaren 
en ook een fractielid twitterde positief over de nieuwe opzet van deze avond.

Bij deze willen we alle commissies, barpersoneel, kascommissie en aanwezige dorpsleden graag 
bedanken die aan dit rondje Wijckel hebben meegewerkt en zij die hebben meegelopen. 
• Ruud Zijlstra, onze wijkbeheerder heeft zich zelf voorgesteld. 
• Griene Romte had een tafel waarop kwetsbare natuurgebieden in kaart waren gebracht. 
• Het A-team liet de inwoners van Wijckel even puzzelen met alle activiteiten die ze het afgelopen 
jaar hadden opgezet. 
• Histoarysk Wurkferbân had nog enkele laatste boeken (verzamelexemplaren met foutprint) in de 
verkoop en stickers met het “officiële” wapen van Wijckel hingen aan wasknijpers boven de tafel, 
een mooi gezicht. Ook presenteerden ze een actuele fotoreportage over de tot standkoming van het 
bankje in het bos. De resterende stenen zijn opgehaald door kinderen van de school uit Sloten, 
hiermee wordt een labyrint aangelegd.
• Een tafel daarnaast presenteerde Ruud Kooke wat de internetredactie zoal online had staan en kon
het jaarverslag worden doorgenomen.
• Dorpshuis Irene bemande een tafel waarbij je in kon schrijven of je belangstelling had in een 
gezamenlijke activiteit:  kokkerellen en eten in dorpshuis Irene. Alweer zo’n leuk idee uit Wijckel!

Beoordeling van de stukken
Het officiële gedeelte verliep vrij vlot. De kascommissie werd bemand door Ruud Kooke en Annie 
Deinum, voor het aftredend lid Ruud werd Sytse Bouwhuis benoemd. De bestuurstermijn voor zowel 
Rob Post (voorzitter) als Ester Huitema (secretariaat) liep deze avond na 3 jaar af. Rob heeft zich 
herkiesbaar gesteld, maar niet voor een volle termijn. Ester trad af en nam als dank een fraai bos 
bloemen met cadeaubon in ontvangst. Het bestuur van Dorpsbelang bestaat op dit moment slechts 
uit 3 leden. De positie van secretariaat en het algemeen lid is nog niet opgevuld. Belangstellenden 
kunnen zich nog steeds melden.
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Rondvraag
Tijdens de rondvraag vraagt Tjalling op de Hoek naar de stand van zaken over de komst van glasvezel 
naar Wijckel. Piet Pont licht toe dat er op dit moment twee pilots lopen. In de Brekkenpolder en een 
in de omgeving van Ter Kaple. De groep die dit heeft opgezet kan bij een ruim aantal deelnemers per 
dorp of regio (participatie boven de 70%) tegen vergelijkbare tarieven glasvezel aanbieden. Waarbij 
voor alle deelnemers, ook in de dorpskernen, de voordelen veel groter zijn dan de huidige 
aanbieders van alternatieven kunnen. Een telefoonlijn wordt tegenwoordig gedeeld met 20 
abonnees, de ziggo kabel biedt plaats voor 10 abonnees en glasvezel dan heb je helemaal geen 
hinder van anderen. Binnenkort zal Piet Pont met leden van Dorspbelang Sondel en Stad Sloten om 
tafel en bespreken wat het vervolg voor Wijckel e.o. en glasvezel kan zijn. De gemeente mag zich 
wettelijk niet financieel bemoeien met het vraagstuk omdat de gemeente dan als semi commerciële 
partij optreed. Durk Durksz geeft nog een denkbeeldige vergelijking mee over de te behalen 
snelheden met de verschillende middelen; een telefoonlijn vergelijk dit met een autoped waar KPN 
bij upgrade een motor opzet, de kabel kun je vergelijken met een racefiets of elektrische fiets en 
glasvezel dat is de race auto. In het nieuws was afgelopen week dat een zorginstelling (naam even 
kwijt) de expliciete uitspraak deed dat zorg op afstand glasvezel nodig heeft en dat WIFI voor de 
geavanceerde programma’s niet toereikend is. Rob vat samen dat we het onderwerp nadrukkelijk 
blijven volgen en dat we met Piet een goede eerste ambassadeur binnen de gelederen van Wijckel 
hebben.

Joke de Vries vraagt wat doet een wijkbeheerder? Ruud Zijlstra licht toe dat dit alles betreft wat in de
openbare ruimte voorkomt zoals borden, bankjes en groen. Ik stuur het onderhoudsteam aan, in de 
zomer betreft dit 8 - 9 man personeel en ’s winters 4 - 5 personen. ’s Morgens ben ik op kantoor 
aanwezig en ’s middags werk ik mee. Trudy vraagt zich af of de auto tijdens het schoffelen niet 
uitgezet kan worden. Ruurd is zich er niet van bewust dat deze draait maar heeft er persoonlijk niet 
zoveel moeite mee. Vraag 2 van Trudy, tijdens het omvormen is de picknickbank verdwenen op de 
hoek van de Dr. Hattink en Menno van Coehoorn, komt deze weer terug? Ruud: daar valt wel over te 
praten. Durk voegt toe, als er iets te melden is wacht dan niet tot we op de Algemene 
Ledenvergadering 1x in het jaar komen. Klaas Knobbe geeft aan dat melden ook online kan en als je 
wel of geen terugkoppeling op het verzoek wilt dan moet je dit doen door wel of geen vinkje in het 
desbetreffende keuzevakje te plaatsen.

Sytse Bouwhuis wil nog graag even stil staan bij de informatie avond over het telen van lelies en 
napraten. De opzet van de avond was prima (zie voor een verslag van deze avond verderop in de 
Wikelflecht). Rob vertelt dat Dorpsbelang voor ogen had om de inwoners eerlijke informatie te willen
verschaffen waarbij we niet willen wijzen. Joke de Vries wil graag gezegd hebben dat dit prima gelukt
is met de gekozen constructie en dankzij de gespreksleider Theo van Bruggen. Het was nuttig alle 3 
partijen te horen waarbij de aanwezigen veel informatie kregen. Tijdens de avond kwam de 
opmerking over het landschap naar boven dat Gaasterland door intensieve teelten (o.a. lelies) steeds
meer op de Noordoostpolder begint te lijken en dat dit een zorgelijke ontwikkeling is. Durk Durksz 
geeft aan dat het niet verboden is op eigen land sloten dicht te maken en bomen en struiken weg te 
halen. Het mag afhankelijk van het bestemmingsplan. Rob rond af met de opmerking dat we zuinig 
op ons landschap mogen zijn en laten we hier samen scherp op blijven.
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Klaas Ykema wil weten of er iets gedaan wordt aan de mountainbikers die de bospaden vernielen in 
het Wijckeler bos. Sytse reageert dat er met het Fryske Gea over het onderhoud van het bos 
vooralsnog niet constructief wordt overlegd, op herhaaldelijk verzoek om reactie is deze tot nog toe 
uitgebleven. Douwe Bakker vraagt zich af of het Fryske Gea ook voor deze ALV is uitgenodigd, toen 
hij in het DB zat werd dat wel altijd gedaan. Mogelijk biedt dat ingangen.

Paulien van der Werf meld dat het A-team opvalt dat na het sluiten van de school de belangstelling 
voor de activiteiten drastisch is afgenomen. Uit de vergadering komen de volgende suggesties voor 
het extra onder de aandacht brengen: de beweeg en cultuurcoach inschakelen, school betrekken en 
via de sportclubs (gym, korfbal en zwemmen) jeugd benaderen .

Namens de internetredactie doet Gerben Wildschut de oproep voor het inleveren van copy voor de 
website. Actueel nieuws kan naar info@wikel.nl

Ruud Kooke: weet iemand of er al enige bedrijvigheid is in het voormalige schoolgebouw? Hanneke: 
de nieuwe eigenaar heeft zich bij de omwonenden en ons voorgesteld. Er wordt nu heen en weer 
gereden maar het ligt in de bedoeling er een woning van te maken in combinatie met bedrijfsruimte.

Tenslotte nog een containervraag: is het verplicht om deze naast elkaar te zetten? Durk Durksz: het 
devies is daar waar mogelijk zet containers naast elkaar, bij voorkeur in even aantallen. Ze worden nl.
paarsgewijs opgetild en geleegd, als dit ineens kan wordt de nieuwe container ophaalwagen 
effectiever benut.
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