Verslag overleg dorpsbelangen, buurtverenigingen en feestcommissie
Datum:
Tijd:
Plaats:

3 december 2008
20:00 – 22:00 uur
Dorpshuis ‘t Bynt te Boornbergum

Aanwezig:

Dhr. W. van Loon
Dhr. A. Huitema
Dhr. D. Hiemstra
Dhr. A. Meijer
Dhr. R. Kort
Dhr. L. Bolling
Dhr. J. Bil
Dhr. D. de Vries
Dhr. S. van der Woude
Dhr. J. Poelstra
Dhr. P. Paulusma
Mevr. A. Bekkema
Mevr. F. Bergsma
Dhr. S. Akkerman
Dhr. W. Veenstra
Mevr. T. Barkmeijer
Mevr. A. Bekkema
Dhr. R. Landmeter
Dhr. T. de Haan
Mevr. N. van der Wal
Mevr. A. Elverdink
Mevr. W. Knol – Pijl
Dhr. M. van der Wal
Dhr. Tj. Knol

(Dorpsbelangen, voorzitter)
(Dorpsbelangen, algemeen bestuurslid)
(Dorpsbelangen, algemeen bestuurslid)
(Dorpsbelangen, secretaris)
(Buurtvereniging De Omwei)
(Buurtvereniging De Omwei)
(Buurtvereniging Easterbuorren)
(Buurtvereniging Easterbuorren)
(Buurtvereniging Easterbuorren)
(Buurtvereniging Easterbuorren)
(Buurtvereniging Nijewei)
(Buurtvereniging Nijewei)
(Buurtvereniging Noardfinne)
(Buurtvereniging De Twakamp)
(Buurtvereniging Meinoar ien)
(Buurtvereniging De Middenstip)
(Buurtvereniging Skoalherne)
(Buurtvereniging Skoalherne)
(Buurtvereniging Satelyt)
(Buurtvereniging Satelyt)
(Buurtvereniging Westerefterkrite)
(Buurtvereniging Westerefterkrite)
(Feestcommissie)
(Feestcommissie)

Opening en mededelingen
De heer Van Loon opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom bij het
afstemmingsoverleg tussen de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen, de
buurtverenigingen en de feestcommissie.
Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt de dorpssite toegevoegd.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Vaststellen verslag van het afstemmingsoverleg van 12 september 2007
Het verslag van 12 september 2007 wordt ongewijzigd vastgesteld. De opstelster van het verslag,
Annigje Hartlief, wordt hiervoor hartelijk bedankt.
Dorpsfeest 2009
De heer Van der Wal geeft een korte toelichting op het conceptprogramma voor het dorpsfeest op
vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni 2009. De heer Van der Wal geeft aan dat de feesttent (inclusief
kleine kermisattracties) op het weiland (het perceel op de hoek Easterbuorren - Butenom) van de
familie Meijer komt te staan. Het conceptprogramma ziet er als volgt uit:
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Vrijdag 19 juni 2009
- Run-bike-run (onderdeel zeskamp);
- Playbackshow in de feesttent voor jong en oud;
- Muziek in de feesttent.
Zaterdag 20 juni 2009
- Optocht door de dorpen Boornbergum – Kortehemmen;
- Zeskamp (planklopen, wigwam lopen, boomstamzagen, kruiwagenrace en waterestafette);
- Prijsuitreiking playbackshow, buurtversieringen en optocht;
- Herhaling optocht;
- Muziek in de feesttent.
De heer Van der Wal geeft aan dat mevrouw Ds. Bark – Bakker (predikante Protestantse gemeente)
heeft gevraagd of het mogelijk is om op zondag 21 juni 2009 een kerkdienst te organiseren in de
feesttent. De feestcommissie heeft aan mevrouw Bark – Bakker meegedeeld dat het houden van een
kerkdienst in de feesttent uiteraard mogelijk is. De organisatie van deze kerkdienst is in handen van
de Protestantse gemeente.
De feestcommissie stelt een definitief programma op. Het definitieve programma wordt geplaatst op
de website (www.boarnburgum.nl en www.koartehimmen.nl) en in de dorpskrant. Ten aanzien van de
zeskamp worden de onderstaande afspraken gemaakt:
- Iedere buurtvereniging levert één post (persoon) voor de “run-bike-run” om bijvoorbeeld het
verkeer te regelen;
- De volgende buurten zijn verantwoordelijk voor de tijdmeting tijdens de zeskamp: Twakamp,
Noardfinne, Easterbuorren, Westerefterkrite, Satelyt en Nijewei. De feestcommissie deelt deze
buurten in en stelt de buurtverenigingen op de hoogte van welke spel de buurtverenigingen
verantwoordelijk zijn voor de tijdmeting.
- Hier was toch ook iets afgesproken over het voorbereiden van een zeskampspel per buurt?
De feestcommissie verwacht van alle buurtverenigingen een feestwagen (maximaal 3 meter breed en
maximaal 4 meter hoog), buurtversiering en deelnemers aan de zeskamp. De heer Van der Wal geeft
aan dat iedere buurt een eigen thema moet hebben. Hiervoor geldt: “wie het eerst is, wie het eerst
maalt”. De buurten moeten het thema voor de buurtversiering en de feestwagen voor 15 maart 2009
doorgegeven aan:
Martinus van der Wal
Bosschawei 3
9212 RG Boornbergum
Tel: 0512 - 383092
Mevrouw Bergsma vraagt of de draaimolen voor (kleine) kinderen ook gratis kan draaien. De heer
Van der Wal geeft aan dat de feestcommissie tracht om de draaimolen (op bepaalde tijdstippen)
gratis of tegen een gereduceerd tarief te laten draaien.
Mevrouw Bergsma vraagt hoe de buurtversieringen en de feestwagen worden gefinancierd. De
aanwezige buurtverenigingen geven aan dat ze in het jaar van het dorpsfeest een extra bijdrage
vragen van alle buurtgenoten (ook niet leden van buurtverenigingen), om het materiaal voor de
feestwagen en buurtversiering te kunnen financieren.
Mevrouw Bergsma vraagt wie de nieuwe buurten (die nog geen buurtvereniging hebben) op de
hoogte stelt van het dorpsfeest 2009 en de activiteiten die van hun worden verwacht. Het is primair de
verantwoordelijkheid van de mensen zelf om een buurtvereniging op te richten. Er wordt afgesproken
dat mevrouw Bergsma een aantal mensen uit deze nieuwe buurten op de hoogte stelt van het
dorpsfeest 2009.
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Mevrouw Knol – Pijl vraagt aandacht voor de geparkeerde auto’s langs de route van de optocht en de
geparkeerde auto’s van optochtbezoekers. Bezoekers van de optocht kunnen de auto’s bijvoorbeeld
parkeren bij het plein van de gereformeerde kerk. Ook parkeren bij de Poiesz is een optie. Wellicht
kunnen de parkeerplaatsen met (P – borden) worden aangegeven.
Indien de feestcommissie en de buurtverenigingen nog behoefte hebben aan een overleg voor het
dorpsfeest van 2009 dan moeten ze dat (tijdig) bij het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen
Boornbergum en Kortehemmen aangeven.
Plan van aanpak voor het opstellen van een dorpenvisie
De heer Van Loon geeft aan dat de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen
zich ten doel stelt om de belangen van de dorpen Boornbergum en Kortehemmen en die van haar
inwoners te behartigen in de meest brede zin des woords. Om deze belangen optimaal te kunnen
behartigen, heeft het bestuur van Dorpsbelangen een dorpenvisie nodig om pro-actief standpunten,
keuzes en beslissingen te kunnen (in)nemen over de toekomstige ontwikkelingen in deze beide
dorpen. Het bestuur heeft een Startnotitie opgesteld voor het opstellen van een dorpenvisie voor
Boornbergum en Kortehemmen. Met een (realistische) dorpenvisie is het makkelijker om met de
gemeente Smallingerland discussie te voeren over toekomstige ontwikkelingen en het uitvoeren van
maatregelen die ten gunste komen aan de leefbaarheid in de dorpen Boornbergum en Kortehemmen.
Aan de aanwezigen wordt de gelegenheid geboden om de Startnotitie te lezen. Nadat de aanwezigen
de Startnotitie hebben gelezen, vraagt de heer Van Loon of er ook onderwerpen worden gemist. Er
worden geen onderwerpen gemist in de Startnotitie. Aan de buurtverenigingen en de feestcommissie
wordt gevraagd om afzonderlijk de thema’s uit de Startnotitie te prioriteren. De prioriteiten van hoog
naar laag zijn:
-

Onderwijs;
Verkeer en vervoer;
Zorg;
Sportvoorzieningen;
Woningbouw en woonomgeving;
(Winkel)voorzieningen en werkgelegenheid;
Voorzieningen voor ouderen en jongeren;
Natuur en landschap;
Sociale cohesie;
Recreatie en toerisme;
Cultuurhistorie, archeologie en monumenten.

Mevrouw Bergsma vindt de kosten voor het opstellen van een Dorpenvisie hoog. De heer Van Loon
geeft aan dat het om een globale raming gaat en dat de Vereniging van Dorpsbelangen zal trachten
om deze kosten zo laag mogelijk te houden. De heer Meijer deelt mee dat visualisaties belangrijk zijn
om een plan (lees: visie) te verkopen en zodoende maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid van
het dorp gerealiseerd te krijgen.
Feestverlichting langs de Easterbuorren, Westerbuorren en Nijewei
De ondernemersvereniging en later de buurten (Nijewei, Easterbuorren en Westerbuorren) plaatste(n)
de feestverlichting. Er wordt geconstateerd dat de nieuwe straatverlichting langs de Easterbuorren,
Westerbuorren en Nijewei al een gezellige sfeer uitstraalt. De feestverlichting zal niet opvallen tussen
de straatlantaarns. Geconstateerd wordt dat het plaatsen van feestverlichting (voorlopig) geen
relevant punt meer is.
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Mevrouw Knol-Pijl vindt het jammer dat de kerktoren van de Hervormde kerk in de wintermaanden
niet meer zichtbaar is door de opstelling van de nieuwe verlichting. Afgesproken wordt dat de heer
Hiemstra contact opneemt met de koster van de Hervormde kerk om te kijken of het mogelijk is dat de
kerktoren weer in het licht komt te staan.
Dorpssite
De heer Huitema deelt een briefje uit voor de fotowedstrijd voor buurtverenigingen. Om Boornbergum
en Kortehemmen en de website te promoten, heeft Dorpsbelangen een fotowedstrijd uitgeschreven
voor de buurtverenigingen van Boornbergum en Kortehemmen. De prijs die gewonnen kan worden, is
€ 25,- voor de buurtvereniging met de mooiste foto’s. De jury wordt gevormd door Dorpsbelangen.
Voorwaarde voor deelname zijn:
- Minimaal 10, maximaal 20 foto’s;
- Grootste lengte of breedte 800 pixels;
- Onderwerp: winter in Boornbergum, Kortehemmen en/ of directe omgeving;
- Foto’s moeten voor 15 januari 2009 op de site staan;
- De prijs wordt op de ledenvergadering uitgereikt.
Buurtverenigingen die nog geen fotoboek op de site hebben, kunnen dat aanvragen via
contact@boarnburgum.nl.
De heer Huitema geeft aan dat de Vereniging van Dorpsbelangen eigenaar is van de dorpssite, maar
dat hij deze site graag in een breder verband wil beheren. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de
Vereniging van Dorpsbelangen.
Rondvraag
De onderstaande vragen/ opmerkingen worden gesteld c.q. gemaakt:
- De heer Veenstra vraagt of een grote kerstboom op het dorpsplein kan worden geplaatst om de
kerstsfeer in het dorp te krijgen. De heer Van Loon vindt dit een goede suggestie en zal dit
bespreken met de beheerster (mevr. J. Haanstra) van dorpshuis ’t Bynt;
- De heer Van der Wal deelt mee dat hij het opkomstpercentage van inwoners tijdens het
openingsfeest van de herinrichting op 18 oktober 2008 laag vond en hoopt dat het dorpsfeest van
2009 op een hoger opkomstpercentage mag rekenen;
- Mevrouw Elverdink geeft aan dat er een beperkt aantal deelnemers is aan “klimwandactiviteit”
voor de oudere jeugd;
- De heer Akkerman vraagt om extra politiesurveillance in de nacht van oud naar nieuw in verband
met brandstichtingen;
- De heer Kort vraagt aandacht voor de parkeerproblematiek in de Ds. van Apeldoornwei bij
activiteiten in dorpshuis ’t Bynt. De heer Van Loon zegt toe deze parkeerproblematiek in de Ds.
van Apeldoornwei onder aandacht van de gemeente Smallingerland te zullen brengen.
Sluiting
De heer Van Loon deelt mee dat het bestuur van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen op
zoek is naar nieuwe bestuursleden, bij voorkeur een vrouw met een kerkelijke achtergrond en
woonachtig in Kortehemmen. De heer Van Loon bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng
tijdens de vergadering. Het verslag van dit afstemmingsoverleg wordt zo spoedig mogelijk op de
website (www.boarnburgum.nl en www.koartehimmen.nl) geplaatst.
Anne Meijer
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen
Easterbuorren 46
9212 RA Boornbergum
Tel: 06 – 5268 4439
E-mail: dorpsbelang@boarnburgum.nl
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