Agenda voor de ledenvergadering van 24 maart 2009
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag ledenvergadering van 25 maart 2008
5. Vaststellen jaaroverzicht 2008
6. Vaststellen financieel jaaroverzicht 2008
a. Toelichting jaaroverzicht 2008 door penningmeester;
b. Verslag kascommissie (de heer A. Huizinga en mevrouw R. Slob);
c. Benoeming nieuw lid kascommissie, automatisch aftredend A. Huizinga;
d. Vaststellen contributie 2010.
7. Bestuursverkiezing en huishoudelijk reglement
a. Twee plaatsen vacant, namelijk algemene bestuursleden. Albert Huitema en
Renate Bosma treden af;
b. Voorstel is om …… te benoemen als algemeen bestuursleden.
8. Straatnamencommissie
9. Bekendmaking winnaar fotowedstrijd
10. Pauze
11. Dorpsvisie 2020 Boornbergum en Kortehemmen
12. Rondvraag en sluiting

Na de vergadering is gelegenheid om even na te praten. Consumpties zijn dan voor
eigen rekening. Consumpties tijdens de vergadering zijn voor rekening van
Dorpsbelangen.
De stukken zijn vanaf maandag 2 maart 2009 gratis af te halen bij Fryske bakkerij
Baarsma te Boornbergum of ter inzage op www.boarnburgum.nl of www.koartehimmen.nl

Jaaroverzicht 2008 van de Vereniging van DB Boornbergum - Kortehemmen
Op dinsdag 25 maart 2008 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van de
vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen. Sinds die bijeenkomst is de
samenstelling van het bestuur als volgt:
•
•
•
•

Wim van Loon, voorzitter;
Anne Meijer, secretaris;
Sandra Scherstra, penningmeester;
Leden: Albert Huitema, Dirk Hiemstra en Renate Bosma.

Hieronder een greep uit de gebeurtenissen en zaken die het afgelopen jaar onze aandacht
vroegen:
1. Dorpsvernieuwing
In juni 2008 zijn de werkzaamheden van de dorpsvernieuwing grotendeels afgerond.
Het bestuur heeft zich bij de gemeente en aannemer ingezet voor een zorgvuldige
communicatie over de dorpsvernieuwing en het bereikbaar houden van de bedrijven
tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. Op zaterdag 18 oktober 2008 heeft mevrouw
N. Ketelaar, wethouder van de gemeente Smallingerland, de dorpsvernieuwing van
Boornbergum en Kortehemmen feestelijk geopend. De festiviteiten zijn georganiseerd
door de feestcommissie en het bestuur en medewerkers van dorpshuis ’t Bynt.
2. Dorpsuitbreiding
De dorpsuitbreiding van Boornbergum gaat voort. Het bestuur onderhoudt contact
met de gemeente over de keuze van de straatnamen. Tijdens de ledenvergadering
van 25 maart 2008 is de straatnamencommissie geïnstalleerd. Deze commissie heeft
eind 2008 vier namen (Sjouke de Zeeleane, Kolonel van Esstrjitte, Eppie de
Vriestrjitte en Boargemaster Van der Zaagwei) geadviseerd aan de Vereniging van
Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen. Het bestuur van Dorpsbelangen
heeft dit advies doorgestuurd naar de gemeente Smallingerland. In fase 2 en 3
(westzijde Nijewei) is de gemeente Smallingerland bezig met de voorbereidingen voor
het bouwrijp maken. De uitvoering van het bouwrijp maken staat gepland in 2009.
Fase 4 en 5 (oostzijde Nijewei) zijn momenteel in voorbereiding. De gemeente is
hierbij afhankelijk van de actualisatie van het woningbouwprogramma. De actualisatie
zal in het voorjaar van 2009 gereed zijn. De uitkomsten van de actualisatie kunnen
worden gebruikt in de verdere voorbereiding. Het bestuur vraagt bij de gemeente
regelmatig aandacht voor het te hanteren woonsegment (verhouding van het aantal
koop- en huurwoningen), zodat die aansluit bij de woningbehoefte.
3. Behandelcentrum voor probleemjongeren (in Woodbrookers gebouw)
Jeugdhulp Friesland zal in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente
Smallingerland een behandelcentrum voor probleemjongeren gaan inrichten in het
Woodbrookers gebouw te Kortehemmen. Het bestuur van de Vereniging van
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen heeft bij de gemeente Smallingerland
aandacht gevraagd voor het onderzoeken van de mogelijkheden om de mogelijke
overlast van cliënten van het half open gedeelte, buiten de poort van de inrichting, te
voorkomen of te beperken.

.

4. Inventarisatie speeltoestellen
De gemeente Smallingerland heeft een budget van € 15.000,- beschikbaar gesteld
voor de vervanging van speeltoestellen in Boornbergum. Het budget van € 15.000,was echter ontoereikend om alle wensen op het gebied van de speeltoestellen te
realiseren. Samen met bijdragen van ondernemers/ particulieren, het geld van Fancy
Fair van OBS de Finneblom, een bijdrage uit het buurtbudget en een bijdrage van de
Vereniging van Dorpsbelangen kon een uitgebreider speelplan worden gerealiseerd,
waarbij ook nieuwe speeltoestellen konden worden geplaatst. Door zelfwerkzaamheid
van vrijwilligers hoefden er geen plaatsingskosten te worden betaald. Hieronder staat
een overzicht van de financiering van het totale speelplan.
Subsidie gemeente
Fancy Fair OBS de Finneblom
Donaties particulieren/ bedrijven
Zelfwerkzaamheid
Buurtbudget
Bijdrage Dorpsbelangen

€ 15.000,€ 1.200,€ 345,€ 2.670,€ 1.500,€ 591,28

TOTAAL

€ 21.306,28

5. Dorpsbudget, buurtbudget en ouderenpotje
Tijdens de jaarvergadering op 25 maart 2008 is een oproep gedaan aan verenigingen
die financiële steun wilden ontvangen. De eisen voor het toekennen van financiële
steun uit het dorpsbudget zijn dat het een algemeen belang voor het dorp moet
dienen en het moet tevens iets zijn wat blijvend en tastbaar is en niet elk jaar
terugkomt. Het bedrag wordt uitgekeerd als een kopie van de aankoopbon bij het
bestuur van Dorpsbelangen wordt ingeleverd. Het dorpsbudget wordt beheerd door
het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.
Voor een volledig overzicht van verenigingen die financiële steun uit het dorpsbudget
hebben ontvangen, wordt verwezen naar het financieel jaaroverzicht.
De gemeente Smallingerland beheert het buurtbudget. Alle aanvragen (totaalwaarde
€ 7.500,-) uit het buurtbudget zijn door de gemeente gehonoreerd. Er is een aanvraag
ingediend voor de buitenverlichting rondom de kerk aan de Westerbuorren. Hierbij is
een subsidie van € 3.850,- toegekend. De aanleg van de jeu de boulesbaan is
onderdeel van het nieuwe inrichtingsplan rondom dorpshuis ’t Bynt. Voor deze jeu de
boulesbaan is een maximaal subsidiebedrag van € 2.150,- toegekend. Voor het
speelplan is een subsidiebedrag van € 1.500,- gehonoreerd. Voor 1 april 2009
kunnen opnieuw aanvragen worden ingediend. Bij voorkeur loopt deze aanvraag via
het bestuur van Dorpsbelangen, omdat een aanvraag gesteund door het bestuur van
de Vereniging van Dorpsbelangen een grotere kans heeft om gehonoreerd te worden.
Uit het ‘ouderenpotje’ is geen geld uitgekeerd.
6. Internetsite
Via www.koartehimmen.nl of www.boarnburgum.nl kan worden ingelogd op de
website. De doelstelling van deze site is, (oud)-bewoners en geïnteresseerden kennis
te laten maken, met wat er zoal in onze dorpen leeft. Daarnaast willen we ook actueel
nieuws brengen. Onderwerpen en agendapunten voor op de website zijn van harte
welkom.

7. Reflecterende huisnummerpaaltjes
In 2008 konden mensen uit het buitengebied (buiten bebouwde kom) een reflecterend
huisnummerpaaltje bestellen tegen een gereduceerd tarief (€ 7,50), omdat de
gemeente Smallingerland en de Provincie Fryslân een subsidie beschikbaar hebben
gesteld. Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen heeft twee maal in 2008
een bestelformulier verspreid. In totaal hebben 57 huishoudens een reflecterend
huisnummerpaaltje besteld en ontvangen.
8. Kunstwerkcommissie
De gemeente Smallingerland heeft samen met de Vereniging van Dorpsbelangen
Boornbergum/ Kortehemmen een kunstwerkcommissie ingesteld. Op het dorpsplein
bij ’t Bynt zal een kunstwerk worden geplaatst, omdat 1% van de totale kosten van de
herinrichting van Boornbergum en Kortehemmen besteedt moet worden aan kunst. In
december 2008 is een advertentie geplaatst in een vakblad voor professionele
beeldende kunstenaars. Kunstenaars die belangstelling hadden voor de opdracht
sturen hierop hun portfolio in. Op basis van de inzendingen werden op 30 januari
2009 door de commissie 3 kunstenaars geselecteerd, die uitgenodigd worden om een
schetsontwerp te maken. Deze schetsontwerpen worden in mei 2009 beoordeeld,
waarna de kunstwerk-commissie haar advies voor het geselecteerde ontwerp aan het
college van Burgemeester & Wethouders geeft. Het college van B&W neemt het
definitieve besluit over de toekenning van de opdracht. Vervolgens moet het
kunstwerk nog gemaakt en geplaatst worden. Naar verwachting kan in het najaar van
2009 het kunstwerk worden onthuld.
9. Dorpsvisie Boornbergum en Kortehemmen
In april 2002 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen de
‘Globale toekomstvisie Boornbergum – Kortehemmen’ gepresenteerd. Sinds de
presentatie van deze visie zijn in Boornbergum en Kortehemmen talrijke maatregelen
gerealiseerd die (hebben) bijgedragen aan de bevordering van de leefbaarheid. De
uitgevoerde maatregelen bestaan onder andere uit het verplaatsen van de pin- en
chipautomaat naar een locatie nabij dorpshuis ’t Bynt, de realisatie van een
speelterrein rondom de woonvorm en de uitbreiding van dorpshuis ’t Bynt ten
behoeve van de zorg en jongerenonderkomen. Ook zijn de bebouwde kom van
Boornbergum en Kortehemmen heringericht tot verblijfsgebied (30 km/uur) en is
begonnen met het bouwen van de woningen in het gebied ten zuiden van de
Middelgeast. Daarnaast heeft Boornbergum onder andere cafetaria ‘De Bikker’ en
supermarkt ‘Poiesz’ mogen verwelkomen. Kortom allerlei thema’s, aspecten en
maatregelen die in de globale toekomstvisie van Boornbergum en Kortehemmen een
rol hebben gespeeld. Als kanttekening kan geplaatst worden, dat niet alle
maatregelen zijn uitgevoerd op de locatie zoals genoemd in de globale toekomstvisie.
Aangezien veel maatregelen zijn of worden gerealiseerd en de Vereniging van
Dorpsbelangen nu en in de toekomst bewust wil omgaan met de openbare ruimte is
het nodig om de bestaande toekomstvisie te herzien. Het bestuur van de Vereniging
van Dorpsbelangen Boornbergum/ Kortehemmen heeft een plan van aanpak
opgesteld voor het opstellen van een dorpsvisie voor deze beide dorpen. Het plan
van aanpak is op woensdag 3 december 2008 besproken in het afstemmingsoverleg
tussen de feestcommissie, de buurtverenigingen en Dorpsbelangen. Tijdens de
ledenvergadering van 24 maart 2009 worden de wensen en ideeën geïnventariseerd.

10. Plan van aanpak AED
De gemeente Smallingerland heeft het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen
Boornbergum/ Kortehemmen gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor
een defibrilator (AED). Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen is bezig
met het opstellen van dit plan van aanpak.
11. Himmeldei
De Himmeldei in april was weer een groot succes. Meer dan 100 kinderen zorgden
ervoor dat alle troep weer uit onze dorpen verdween.

Anne Meijer
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen
Easterbuorren 46
9212 RA Boornbergum
Tel: 06 – 5268 4439
Heeft u vragen aan het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum –
Kortehemmen dan kunt u een e-mail zenden naar dorpsbelang@boarnburgum.nl.

Boornbergum, 6 februari 2009

