
Notulen Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wijckel 2019 en 2020 

1 oktober 2021 
 

 Aantal aanwezigen op intekenlijst: 47  Locatie: Dorpshuis Irene 
 

 

1. 20.00u: Opening door Dorpsbelang voorzitter Piet de Jong 

En welkom aan een ieder en in het bijzonder 2 raadsleden van gemeente DFM: Roel Roelevink 

(CDA) en Janneke de Vries (FNP). 

Afzeggingen van:  wethouder Groeneveld (contactwethouder voor Wijckel), dorpscoördinator 

Catherina Zeldenrust, raadslid mevr. Holtrop (Kleurrijk DFM), raadslid dhr. Holtrop (CU), 

Dorpsbelang bestuurslid Jitske v Luit, Ruud Kooke, Jan Troost, Annemieke Troost 

 

2. Mededelingen  

- Huidige vergadering is in feite een dubbele jaarvergadering voor 2019 en 2020 De jaarvergadering 

kon in maart 2020 door de Corona maatregelen niet doorgaan, ook niet in het najaar van 2020. 

Normaal wordt de jaarvergadering eind maart gehouden, maar in 2021 kon dit ook nog niet. 

- Statuten: de nieuwe statuten zijn gepasseerd bij de notaris op 23/12/2019 en vanaf die  

datum rechtsgeldig. 

- Tweetal bloembakken/verkeersremmers geplaatst op Heerenhoogweg. Er worden vragen gesteld 

w.b. de veiligheid voor fietsers en of ze wel zullen helpen. Voorzitter stelt dat dit al lang geleden is 

aangevraagd, verschillende keren in de Wikelflecht/website heeft gestaan en ze er gekomen zijn op 

basis van klachten van omwonenden over verkeersonveiligheid. Het is bedoeld als een voorlopige 

proef en na bepaalde tijd zal gekeken worden naar de effectiviteit en eventueel aangepast worden. 

- Subsidie-aanvraag herinrichting pleintje in het centrum. Er worden vragen gesteld of de 

herinrichting wel nodig is en of de auto’s wel moeten verdwijnen. De voorzitter stelt dat de 

herinrichting al een lang gekoesterde wens is van de inwoners, vandaar ook het initiatief van een 

groepje inwoners om het op te vrolijken middels een pallet met bloemrijke planten. Dorpsbelang 

wil dit een permanent karakter geven en tevens er voor zorgen dat het pleintje meer rust en 

gastvrijheid uitstraalt. Het is de eerste aanblik wanneer men Wijckel inrijdt en daarom zou het 

pleintje minder rommelig moeten worden, zonder schots en scheef geparkeerde auto’s en zonder 

campers in de lente en zomer. Dorpsbelang staat open voor nadere suggesties. 

 

3 -Notulen Algemene Ledenvergadering 29-3-2019 (zie Wikelflecht sept 2021 en website) 

   Geen opmerkingen en worden goedgekeurd 

-Jaarverslag 2019 en 2020 (zie ook Wikelflecht sept 2021 en website) 

  Geen opmerkingen en worden goedgekeurd 

 

4 Verslagen werkgroepen 2019/2020 

a. Histoarysk Wurkferbân (Hinke Terpstra)   b. Website werkgroep (Kees Zuurmond) 

c. Griene Romte (Sytse Bouwhuis)   d. Activiteiten Team (Jan Dijkstra) 

De woordvoerders van de 4 werkgroepen doen in het kort verslag van hun activiteiten. In het 

jaarverslag 2021 is dit beknopt te lezen. 

  

5 Bestuurssamenstelling 

Piet Pont is tussentijds per 1 jan 2020 afgetreden. Hanneke Dinkla (eind 2020) en 

penningmeester Kees Zuurmond (begin 2021) zijn eveneens tussentijds afgetreden. Rutger 

Bloemendaal die al enige tijd meedraait als bestuurslid, wordt formeel voorgedragen als nieuw 

bestuurslid/penningmeester. Hij stelt zich kort voor. Douwe Deinum, zoon van oud-voorzitter 

Pieter Deinum, wordt eveneens voorgedragen als nieuw bestuurslid en stelt zich ook kort voor. 

Jitske v Luit en Jan Veeken stellen zich na 4 jaar bestuurslidmaatschap, gestart in 2017, opnieuw 

herkiesbaar. Voor alle (her)benoemingen zijn geen bezwaren. 

 

6 De Kascommissie (Tjalling op de Hoek en Gerben Wildschut) heeft waardering voor de opzet 

van de financiële stukken, ze heeft geen aanmerkingen, wat betekent dat het bestuur wordt 

gedechargeerd. In de kascommissie voor 2021 worden gekozen Tjalling op de Hoek en Rob Post 

(oud voorzitter Dorpsbelang) 

  



 

 

7 Financieel verslag 2019 en 2020 (Kees Zuurmond) en begroting 2021 (Rutger Bloemendaal) 

 In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat 2019 een gewoon begrotingsjaar was en dat er in  

2020 er relatief weinig is uitgegeven door het ontbreken van activiteiten door de Corona 

maatregelen. Als verdere toelichting wordt genoemd dat Dorpsbelang altijd minimaal 15.000 

euro in kas moet hebben ivm het risico dat een Wikeler feest kan mislukken door een calamiteit 

en er geen inkomsten tegenover staan, maar wel verplichtingen. Begroting voor 2021 is qua 

uitgaven ook wat abnormaal door het gebrek aan activiteiten, hoewel er hoop is dat in het najaar 

nog wel enkele activiteiten kunnen doorgaan, zoals de burendag. Verder was er een eenmalige 

grote uitgave tbv de vervanging van de AED van het dorpshuis. 

 

8 Uitleg en meningsvorming over nieuwe woningen in Wijckel (Jan Veeken, Gies Folmer) 

Jan Veeken schetst de achtergrond en de acties van Dorpsbelang om te komen tot nieuwe 

(starters)woningen in Wijckel: er is een enquête gehouden om de vraag naar starterswoningen in 

kaart te krijgen (17 geïnteresseerden), overleg met gemeente over eventueel mogelijke locaties 

(met als uitkomst dat er alleen iets mogelijk is in de bebouwde kom), contact met een 

projectontwikkelaar, aanbod van verschillende grondeigenaren (helaas, grond gelegen buiten de 

bebouwde kom). 

Vervolgens kwam Roffel Groencentrum met een idee om op hun bedrijf dat binnenkort, al of 

niet gefaseerd, gaat stoppen, een woningplan met 14-16 woningen te ontwikkelen. De adviseur 

van Roffelgroencentrum, Gies Folmer, geeft een presentatie waarbij hij ingaat op de voordelen 

van de locatie en getoond wordt hoe dit woningplan er mogelijk uit gaat zien. 

Hierover komen diverse vragen vanuit de zaal en een statement van buurman/veehouder 

Terpstra dat hij ondanks het goede overleg met Roffel toch tegen het plan is omdat hij bang is 

dat hij niet zijn bedrijf op dezelfde wijze kan uitoefenen, of kan voortzetten, door de nieuwe 

bezwaren van nieuwe inwoners of andere normen voor stank en geluid als er woningen dichtbij 

liggen.  

Met de gemeente is er nog geen contact geweest over de locatie en het woonplan. Ook is het de 

vraag of Dorpsbelang hierbij het voortouw moet nemen. Verschillende aanwezigen in de zaal 

willen graag dat Dorpsbelang eerst met haar inwoners communiceert voordat ze verdere stappen 

gaat ondernemen. De inwoners van Wijckel moeten het eerst eens worden over mogelijke 

locaties, eigenlijk is dit het werk van de gemeente. Een idee is wellicht om een woongroepje op 

te zetten, die na overleg met de gemeente, tot voorstellen komt. Op de volgende jaarvergadering 

in maart komt dit punt terug. 

 

9 Rondvraag  

Er worden vragen gesteld over: 

- de herinrichting van het pleintje (tekening komt in de Wikelflecht), 

- wateroverlast bij sommige plekken (aangelegenheid van gemeente en er is meldpunt voor), 

- een Duofiets (Sloten heeft echter geen belangstelling, wellicht is er samenwerking mogelijk  

   met Talma Hiem die zo een fiets bezit),  

- het parkeren bij de Solex verhuur (is tijdelijk op piekmomenten en een verantwoordelijkheid 

van de verhuurder),  

- het eventueel een kwart slag draaien van de geplaatste bloembakken op de Heerenhoogweg 

(wordt meegenomen bij de evaluatie),  

- het verplaatsen van het bushokje op het plein (een kwestie van de busmaatschappij, maar 

vele mensen waarderen de plek vanwege een schuilmogelijkheid) 

- bij sommige kaarten (kruispunt Menno v Coehoornweg en Lytse Jerden) staan soms teveel 

mensen en dat leidt tot onveilige situaties op het fietspad, een bankje daar mogelijk? (met 

een bankje wordt het nog drukker en fietsers en wandelaarsmoeten moeten op elkaar letten!) 

 

 

Na de pauze worden oude filmfragmenten van Wijckel vertoond, uit vooral de laatste decennia 

van de vorige eeuw, met vele jonge en oude inwoners. De filmfragmenten zijn van Siemen 

Akkerman. Inleiding is gegeven door Stephan Kurpershoek werkzaam bij het Fries Film Archief 

(oud inwoner van Wijckel). Het geheel is georganiseerd door Hinke Terpstra/Histoarysk 

Wurkferbân Wikel. 


