
 

Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Witmarsum 11 mei 2022 

Aanwezige bestuursleden; Paul van Steijn, Femke Epema- de Haan,  Pieter van der Zee, Remko 
Boonstra 

Afwezige bestuursleden; Eppie Otter (met kennisgeving) 

Aanwezige leden: 14 

1.  Opening door de voorzitter. 

Paul van Steijn verwelkomt de leden  en opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) met de 
mededeling dat Eppie Otter om gezondheidsredenen niet aan de vergadering kan 
deelnemen. 

2. Notulen van 22 maart 2018 
 
Geen opmerkingen over de notulen en worden derhalve aangenomen. 
 

3. Bestuurssamenstelling 
 
Ter aanvulling van het statutair vastgelegde aantal van 9 bestuursleden heeft het bestuur 
Corlaine Lemstra, Arnold Bergsma en Ed Thuis bereid gevonden in het bestuur plaats te 
nemen. Daar er geen tegenkandidaten zich hebben opgeworpen en er geen bezwaren van 
leden zijn aangetekend worden de nieuwe bestuursleden bij acclamatie benoemd door de 
ALV. Pieter van der Zee geeft aan dat er eigenlijk nog één bestuurslid te weinig is en dat de 
voorkeur uitgaat naar een vrouwelijk bestuurslid. Sandra van de Witte geeft, ter vergadering, 
aan deze functie te willen vervullen. Het bestuur accepteert haar aanbod en de leden 
ondersteunen dit. 
 

4. Jaarverslag 2021 
 
Gerealiseerde projecten. 
 
Voorjaar 2021:  Dodenherdenking 
Door corona is de herdenking zonder publiek maar ter herinnering is een film gemaakt. De 
film is  te bekijken op www.witmarsum.com. 
 
Najaar  2021: Wandelpad  Merkelân 
De bewoners van Aylvastate kunnen nu zonder oversteek een rondje om het verzorgingshuis 
maken. 
 
Najaar  2021: Nieuw website voor DB Witmarsum 
Mogelijk gemaakt en gesponsord door ZeeDesign> Hierop staan naast nieuws, relevante 
informatie over Witmarsum en Dorpsbelang ook oude en nieuwere filmbeelden. 
 
Najaar  2021: Renovatie Steiger Arumerweg 
 



Najaar/ voorjaar  2021/2022: Opknapbeurt cq. groot onderhoud jachthaven en directe 
omgeving 
 
Voorjaar 2022; Ondersteuning Glasvezelaanleg, de hieruit ontvangen middelen zijn in diverse 
verenigingen geïnvesteerd. 
 
Voorjaar 2022: Met Koningsdag is het  60-jarige bestaan van DB met 2 jaar vertraging gevierd 
met het gehele dorp gevierd. Het dorp is koffie met gebak, een uitgebreide lunch en een 
Bingo met luxe prijzen gefêteerd. 
 
Voorjaar 2022; 4 mei dodenherdenking na twee jaar weer met publiek. 
 
Lopende projecten 
 
Gymzaal: De huidige gymzaal blijft behouden en de bezuinigingen zijn van tafel en er zij 
gesprekken met gemeente over de toekomst. 
 
Opzetten Moestuin-voedselbos; 
In het kader van natuureducatie en bewustwording met betrekking tot de 
voedselvoorziening is in overleg met de scholen/ gemeente en andere betrokkenen het plan 
opgevat om een dorpsmoestuin op te zetten. Momenteel zijn we op zoek naar een geschikt 
stuk grond. 
 
Verduurzaming van de kerkverlichting  
en de financiering hiervan. 
 
Herdenkingsbord Lancaster: 
Initiële locatie; in de buurt van de oorlogsgraven. 
op het kerkhof . 
 
Onderzoek leefbaarheid Witmarsum: 
In samenwerking met Elkien, de gemeente en ander betrokken partijen. 
 
Dorpshuis; 
Er zijn vergaande besprekingen gaande en de ontwikkelingen zijn inmiddels in de 
vergunningsfase. Binnenkort zullen wij u daarover uitgebreider informeren. 
 
Inventarisatie “gevaarlijke” situaties  
met betrekking tot bestrating en verkeer. 
 
Met betrekking tot het laatste punt wijst Theo de Groot op de kruising Kamperweg/Gysbert 
Japicxweg. Dit punt is een paar jaar geleden ook door de gemeente aangewezen als 
gevaarlijk punt. Echter tot op heden is geen actie geweest op dit op te lossen. Ook wijst Theo 
op de situatie rondom het zwembad. Met betrekking tot de parkeer situatie is er enige actie 
ondernomen en zijn de parkeerplaatsen uitgebreid. Dit laat onverlet de verkeerssituatie met 
de aan- en afvoer van en naar de camping, het zwembad en de huisartsenpraktijk en 
aanwonenden  die allemaal aan en doorlopende weg zijn gevestigd. Theo geeft aan dat deze 



problematiek integraal bekeken moet worden. Het bestuur zal op verzoek van meerder leden 
deze zaken meenemen in overleg met de gemeente.  
 
Windpark Nij Hiddum Houw: 
DB is niet meer de betrokken bij de ontwikkeling en  actieve verkoop van participaties in de 
windmolens en heeft dat schriftelijk kenbaar gemaakt, maar wil wel graag geïnformeerd 
blijven over belangrijke ontwikkeling met betrekking tot het windpark. 
 
De verdere betrokkenheid is vertaald in het ondersteunen van de kandidatuur van Rens 
Bolkestein als bestuurslid van het aan het park verbonden gebiedsfonds. Het gebiedsfonds is 
bedoeld om eveneens omwonenden in een iets grotere straal rond het windpark te laten 
meeprofiteren ook als zij geen middelen hebben om financieel te participeren. Het fonds 
ondersteunt projecten die worden gerealiseerd in of nabij het Windpark Nij Hiddum-Houw 
binnen een straal van 6 kilometer. 
 
Financieel verslag 2021 
 
De heren Klaas Kroontje en Doeko Visser hebben de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Doeko Visser de vergadering voor het bestuur van DB te dechargeren.  
 
Doeko Visser ie aftredend en niet herkiesbaar. Geert Cuperus biedt aan om hem te 
vervangen. De vergadering stemt hier unaniem mee in. 
 
Afscheid Joost Rosier 
Door corona was het niet mogelijk om Joost Rosier te bedanken voor zijn jarenlange inzet als 
voorzitter van DB. Huidig voorzitter Paul van Steijn neemt nu de gelegenheid ten baat om dit 
als nog te doen. 
 
 
  
 
 
 

 

 


