
Vereniging voor Dorpsbelang Wijckel

Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2014 in Dorpshuis Irene.
Aanwezig: 43 leden

1 Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2 Mededelingen en Ingekomen stukken

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
De notulen worden door de secretaris voorgelezen en door de vergadering goedgekeurd.

4 Jaarverslag 2013
Het Jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen.
 
5 Kascommissie
Namens de kascommissie bestaande uit Gerben Wildschut en Kees Zuurmond doet Gerben 
Wildschut verslag. We hebben alles goed nagekeken en in uitstekende orde bevonden. De 
penningmeester en de kascommissie worden na dit bericht met applaus bedankt. Gerben 
Wildschut treedt terug en voor het volgend jaar sluit Piet Maclaine Pont zich aan.

6 Financieel Verslag 2013
Annet verstrekt het financieel verslag aan de aanwezigen en licht dit toe. Frans-Jan wordt 
door Annet bedankt omdat die een mooi begin had gemaakt voordat de overdracht had 
plaats gevonden. De vergadering heeft geen opmerkingen. Applaus voor de penningmeester.

7 Verslagen

7a A-Team
Iris Visser doet verslag. Het A-Team bestaat uit 5 personen. De andere leden zijn: Christina 
Boonstra (tot juni 2013), Grytsje de Jong, Helmien Visser en Jan Dijkstra.

Activiteiten van het afgelopen jaar:
- 27 maart een paasactiviteit met spelletjes en knutselen
- 21 april een geslaagde culinaire wandeltocht van 10 km met hapjes onderweg
- 29 september sumoworstelen, voetballen en afsluiting chinees buffet
- 25 oktober workshops timmeren, kaarten maken en cupcake versieren
- 28 februari darttoernooi jeugd en disco erna (weinig deelname)
- 14 maart zeer geslaagde wandeltocht

In het vooruitzicht
- 21 april paasontbijt
- 21 juni kleintje Wijckel

7b Internet werkgroep
Ruud Kooke doet verslag. De werkgroep bestaat uit Gerben Wildschut, Ruud Kooke, Hiltje 
Terpstra, Age Roskam en Kees Zuurmond. 
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- We zijn overgegaan van een statische HTML-website naar Joomla CMS-systeem, wat het 
beheer vanaf elke werkplek mogelijk maakt en het beschikt over een makkelijke interface.
- Twitteraccount is aangemaakt en in de site opgenomen (#Wijckel en #Wyckel)
- Voor het Dorpsfeest en Dorpshuis Irene is een eigen menu optie aan de site toegevoegd
- Het A-team en Dorpshuis hebben een contactpagina gekregen plus eigen mailadres, Griene 
Romte beschikt inmiddels ook over een eigen mailadres
- Op de site staan 21 nieuwsberichten, waaronder: dodenherdenking, verbindingsweg Balk, 
vernieling ophaalbrug, de Regenboog, zonnepanelen, gem. raadsverkiezingen, Marrit 
Leenstra, bermskjin adopsjeplan, nieuwe dominee. 10 artikelen in de Gezien rubriek, 6 items 
bij het Dorpsfeest, 5 artikelen van Dorpshuis Irene. De agenda voor Wikel wordt maandelijks 
geupdate en de kerkdiensten elk kwartaal. 

Ruud somt een lijstje statistische gegevens op over het webbezoek, in het kort:
- 45 unieke bezoekers per dag, meest bezochte pagina’s zijn de homepage, gastenboek en 
het nieuws. Nieuwsbericht over de huldiging van Marrit scoorde ruim 300 hits en het 
bermskjin adopsjeplan ruim 200 hits. De top 10 van trefwoorden: wijckel, leenstra, 
Wikelflecht, Irene, marrit, dorpsfeest Wijckel, rommelmarkt agenda Wijckel

7c Histoarysk Wurkferbân
Hinke Terpstra vertelt: We zijn het afgelopen jaar 2x bijelkaar geweest. De groep bestaat 
naast Hinke uit: Tineke Gijzen, Willem Stegenga, Gerben Wildschut en Ymkje Bijl. Daarnaast 
hebben we veel gemaild.

- In juni en juli hadden we de diefstal en vernieling van de ophaalbrug op de ijsbaan. It 
Fryske Gea heeft dit inmiddels weer hersteld.
- Schoolspullen van de Regenboog zijn bij ons opgeslagen, boeken, foto’s van leerlingen 
waarvan ook echt oude worden door ons goed bekeken, eventueel dat we ze inscannen en 
geschikt maken voor internet.
- Willem Stegenga schrijft leuke stukjes over Hieke Hornstra in de Wikelflecht

In de planning
- Een stenen bankje in het Wikeler bosk, dit komt er op verzoek van it Fryske Gea als 
tegenprestatie voor sponsoring aan de wandelroute. Het ontwerp is voorgelegd aan 
rayonhoofd Pietersma en hij was enthousiast. De vergunning ligt nu ter goedkeuring bij De 
Friese Meren. De vergadering ontvangt een mooi full colour document met het ontwerp, 
toelichting en een uitzichtfoto vanaf het toekomstige bankje.

7d Griene Romte
Sytse Bouwhuis doet verslag namens Griene Romte. Griene Romte bestaat nu uit 6 leden: 
Henk Luijckx, Klaas Ybema, Durk Venema en Sytse Bouwhuis. Onlangs zijn toegetreden: 
Lolke Feenstra en Margriet Tichelaar.

- We zijn gestart met het planten van twee bomen, een voor Piter Deinum en een voor 
Jurjen Faber. Deze zijn zichtbaar vanaf de openbare weg.
- Het was ook weer een spannende tijd tijdens de ernstige ziekte van Henk Luijckx, nu gaat 
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het gelukkig weer voorspoedig.
- We hadden plannen met Himmeldei en de school. De school is er niet meer en de plannen 
zijn samengevat in het ‘Berm skjin adopsjeplan’. Klaas Ybema zal daar later meer over 
vertellen.
- Durk Venema woont niet meer in Wijckel maar blijft wel betrokken bij Griene Romte.

Op de planning
- Samen met Durk wil Sytse de stinzenplanten in ere herstellen. 
- We hebben ook plannen voor de aanplant van 30 laanbomen 
- 7 november een presentatie door Griene Romte waarbij de Wikeler Natuur in al haar 
verscheidenheid door de seizoenen heen aan bod komt, Jan Tijsma is al 2 jaar bezig hier 
mooie foto’s en filmmateriaal van te maken.

7e Feestcie
Frans Jan Punt doet het verslag namens de feestcommissie. De commissie bestaat uit het A-
Team (Jan Dijkstra, Grytsje de Jong, Iris Visser en Helmien Visser) aangevuld met twee 
bestuursleden uit Dorpsbelang Annet Stegenga en Rob Post.

In 2013 vierden we het dorpsfeest. Een mooi en geslaagd feest, met enkele kanttekeningen 
voor wat betreft vernielingen aan de handendroger bij de toiletwagen en het vervreemden 
van koppelstukken tussen kabels en tuinslangen. Het laaghangend fruit (subsidie gemeente 
GS) is gebruikt voor het deels financieren van het feest, dit was zeer welkom.

Zijn er nog suggesties voor een thema voor het dorpsfeest in 2015? Deze zijn welkom.

In 2014 wordt het kleintje Wikeler feest samen met DTG georganiseerd.
Programma: ’s middags een volleybaltoernooi, ’s avonds BBQ en later een band.

8 Bestuurswisseling
Voorzitter Ruud Kooke treedt af. Ruud wordt door Rob namens Dorpsbelang bedankt voor de 
twee termijnen die hij in het bestuur heeft gezeten en voor zijn enorm gewaardeerde inzet. 
Tot een half uur voor de vergadering is nog geen geschikte kandidaat gevonden. We zoeken 
verder en Ruud geeft aan dat hij tot er een opvolger is voornemens is aan te blijven. Onder 
applaus van de vergadering worden bloemen voor de partner en een bon in dank 
aangenomen.

9 Pauze

10 Gastoptredens

1. Durk Durksz is sinds 1 januari 2014 1 van de 4 contactwethouders van De Friese Meren. 
- Allereerst een compliment voor de actualiteit van de website! 
- De gemeente heeft de begroting vastgesteld waarbij er 9 mln bezuinigd moet worden op 
een begroting van 110 miljoen. Voor de Griene en Iepenbiere Romte heeft dat gevolgen. 
Van luxer onderhoud gaan we over op een eenvoudiger onderhoud. Een omvorming van 
groen staat ons te wachten. 
Er worden bomen uitgedund in de laanstructuren, de kruinen komen te dicht bij elkaar. 
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Ester Huitema en Klaas Ybema maken zich zorgen: Voordat openbaar groen wordt 
omgevormd, krijgen we dan ook inspraak? Durk Durksz geeft aan dat de dorpen eerst 
worden ingelicht voordat de plannen worden uitgevoerd. Na enig aandringen, ja er is ook 
gelegenheid voor inspraak.

- Trudy Kwakman vraagt of de bezuinigingen ook van toepassing zijn op het wegonderhoud. 
Durk Durksz meld: ja we willen het wegenarsenaal netjes voor elkaar houden, veiligheid 
staat hierbij voorop. Als er bijv. een klinkerweg met spoorvorming is heeft dit sinds de 
nieuwe begroting niet meer eenzelfde hoge prioriteit. Wel is het belangrijk dat burgers 
(blijven) melden als er plekken in het wegdek zijn waar direct actie nodig is.
- Ruud Kooke vertelt dat we bericht van de gemeente hebben ontvangen dat vanaf 31 maart 
er aan het fietspad van Wijckel naar Balk groot onderhoud wordt gepleegd. 
- Lucy Veenstra geeft aan in het kader van veiligheid het wel belangrijk te vinden dat tussen 
de autoweg en het fietspad een rij rozenbottels blijft staan, wel zo veilig voor de kinderen.

2. Elske Woudstra vertelt over haar plannen voor een pilot om de ouderensoos in Wijckel 
weer nieuw leven in te blazen en dat dit vanuit het Talmahiem georganiseerd kan worden. 
Hiervoor is een budget van de gemeente ontvangen. Met het Dorpshuis Irene moet hiervoor 
nog contact worden gezocht. Meer informatie zal via de Wikelflecht worden gegeven.

3. Joris Feenstra vermaakt de vergadering met sublieme kaartentrucs, waarbij diverse 
vrijwilligers uit het publiek zijn gewenst.

4. Klaas Ybema informeert uitgebreid over het ‘Berm skjin adopsjeplan’.

11 Rondvraag
Ruud Kooke: is er al iets bekend over de rondweg? Klaas Knobbe: aansluitend op het 
provinciale besluit wordt er na de zomer mee begonnen.
Trudy Kwakman: wat is er in de woonvisie opgenomen over Wikel voor wat betreft koop- 
versus huurwoningen? Rob Post: er is in de woonvisie geen uitbreiding voor Wikel 
opgenomen.
Sytse Bouhuis: wat wordt de bestemming van het schoolgebouw? Ruud Kooke: eind dit 
schooljaar wordt de school aan de gemeente teruggegeven. Rob Post: we hebben de 
toezegging dat we voor eventuele verkoop inzage hebben. 
Lucy Feenstra: in de kern van Wijckel vindt van alles plaats, maar het bankje aan de 
Jachtlustweg kan daar een nieuw origineel bankje komen?
Gerben Wildschut: als iemand nieuws heeft voor op de website kan hij/zij dit mailen naar 
info@wikel.nl

12 Sluiting
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