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JAARVERGADERING VERENIGING VOOR DORPSBELANG WITMARSUM 
Dinsdag 14 juni 2016 – De Gekroonde Roskam 

 
Aanwezige bestuursleden: Joost Rosier, Edwin Stoffelsma, Marleen Pennewaard, Jeanette 

Hebly en Esther Posthuma 
Afwezig bestuurslid:  Anja Feenstra 
 
Aanwezig aspirant bestuurslid: Aleid Zwier 
Afwezig aspirant bestuurslid:  Harmen de Boer 
 
Aanwezigen: presentielijst      

1. Opening door Voorzitter  
19.56 uur          Joost Rosier heet aanwezigen welkom 
 
Afmeldingen: Bestuurslid  Anja Feenstra ivm vakantie 
  Aspirant bestuurslid Harmen de Boer ivm vakantie 

Oars as oars ( Eppie Otter) 
  Witmarsum 2018 (Klaas Smit) 
  Stichting Zwembad Witmarsum e.o. (Roel Bijlsma) 
  Wok (Thomas Okkema) 
   

2. Notulen jaarvergadering van 2015 
Geen opmerkingen n.a.v. de notulen. Het verslag wordt geaccepteerd. 

3. Bestuursverkiezing 
Aftredend: Anja Feenstra wordt heel hartelijk bedankt door de vergadering voor haar inzet.  
 
Verkiesbaar Aleid Zwier en Harmen de Boer als bestuurslid. Zij worden in het bestuur verkozen.  
Aleid stelt zich kort voor.  

4. Jaarverslag dorpsbelang 2015 
Toelichting op voortgang jaarplan 2015 
De voorzitter doet verslag van de activiteiten van dorpsbelang op basis van de 4 hoofdthema’s uit de 
dorpsvisie.  
 
Link naar presentatie.  
 
Waaronder: 
1 Opkomen voor ons dorp: opvang vluchtelingen; 
2 Welzijn en zorg: sociale kaart op website: 1 website heel Witmarsum, Mienskip 3.0; 
3 Woonomgeving en wonen: De Gulden Halsband, Van dijk tot dijk, bestemming Koepelkerk; 
4 Werkgelegenheid en toerisme: promoten omgeving; 
5 Jeugd en ouderen: skatebaan, De Dream, Witmarsum 2018; 
6 Sport, ontspanning en vrijwilligers: kunstgras, parkeerprobleem sportveld; 
7 Organiseren van waardevolle evenementen: 4 mei, 11 nov, Kluunfeest. 
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Vragen vanuit de vergadering: 
Punt 3: de begraafplaats in Witmarsum beschikt niet over een urnenmuur. Voorstel om deze 
voorziening aan te bieden in dorp. Db neemt dit punt mee. 
Gevaarlijke situatie Molenweg i..v.m verzakking kade. Dringend verzoek hier aandacht voor te vragen 
bij gemeente. Db neemt dit punt mee. 
Bootjes hebben moeite met doorgang, wordt vaarwater ook breder? 
Te snel rijden Menno Simonsstraat. Suggestie flitspalen? 

 
Punt 5: een skatebaan op de locatie landtong is niet logisch. Voorstel om ijsbaan te optimaliseren. Db 
neemt dit punt mee. 

 
Punt 6: voorstel om parkeerterrein te realiseren op stuk grond Easthimmerwei waar auto’s staan. 
Eigenaar Visbeek? Of gemeente? Joost geeft aan dat dit punt eerder op de agenda heeft gestaan. 
Destijds afgewezen. Joost geeft aan dat we dit punt opnieuw meenemen. 
 

5. Financieel verslag - verslag kascommissie 
Financiële stukken 
Penningmeester Edwin Stoffelsma loopt de stukken door met de vergadering. Rekeningen geschrapt 
om samen te voegen.  
 
Kascommissie aanwezig. 
Tineke Algra en Ype Groenhout gaan akkoord. Decharge wordt verleend door de vergadering.   
 
Ype Groenhout gaat kascommissie verlaten. Janny Yntema meldt zich aan. 
 
6. Verslagen van verenigingen 
Wok: heeft zich afgemeld 
Sportdorp: heeft geen verslag dit jaar 
Zwembad: heeft zich afgemeld en geeft in email aan dat ze een nieuwe website hebben 
Graag Dien: geen bijzonderheden te melden 
Oars as oars: heeft zich afgemeld. Laat via email weten dat het goed gaat. Annie Schilder en Jan 
Keizer zijn gecontracteerd 
Witmarsum 2018: heeft zich afgemeld 
 
Ondernemersvereniging- Menno Heeringa 
Het bestuur maakt vast bedrag over aan Dorpsbelang. Dit geld wordt verdeelt over verschillende 
initiatieven. Vorig jaar het evenement Kerst gemist. Wil graag het evenement “Kerst voor alle 
bewoners in Witmarsum” organiseren. 

7. Rondvraag 
Janny Yntema, bedankt penningmeester Edwin Stoffelsma met bos bloemen. 
Menno, ervaart het ontbreken van een overzichtelijke evenementenagenda met alle georganiseerde 
activiteiten in Witmarsum als groot gemis. 
Tineke Algra, klooster staat leeg, het gebouw wordt er niet mooier op. Joost geeft aan dat 
Dorpsbelang hier geen invloed op.heeft. 
Janny: vraagt zich af wie de tekst “ AZC-NEE, gaat verwijderen.  
Mevr. A. Vlam, maakt zich zorgen om het parkeerterrein naast gemeentehuis. Deze zou samen met 
het gemeentehuis zijn verkocht. Wie kan haar iets vertellen over bestemming parkeerterrein? Db stelt 
voor contact met de gemeente op te nemen. 
 
8. sluiting 
21.00 uur 
 
Na de pauze “Het ontstaan van de Pingjumer Gulden Halsban” 
een film van cineast Jeroen  Hogendoorn en Felix Roosenstein 


