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Jaaroverzicht 2017:  
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 

 
Inleiding 
Op dinsdag 28 maart 2017 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van de 
vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen. Sinds die bijeenkomst is de 
samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

• Voorzitter:    Wim van Loon; 

• Secretaris:    Anne Meijer;  

• Penningmeester:   Sandra Scherstra; 

• Algemene bestuursleden:  Egbert Nikkels, Henk de Jong, Geeske Oostenbrug en  
Helma Kooi  

 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 maart 2017 heeft Wim aangekondigd om per 1 
oktober 2017 te stoppen als bestuurslid van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum 
- Kortehemmen. Na 12,5 jaar voorzitter van onze vereniging te zijn geweest, zat Wim in 
september 2017 zijn laatste bestuursvergadering voor. Hij heeft zich in deze periode met veel 
passie en enthousiasme ingezet voor het algemeen maatschappelijk belang voor de dorpen 
Boornbergum en Kortehemmen. Met zijn passie en enthousiasme wist hij andere mensen te 
motiveren. Een belangrijk onderwerp voor Wim was het bevorderen van de sociale cohesie in 
onze dorpen. Dit betekent het bevorderen van de samenhang tussen mensen in een 
gemeenschap en het bevorderen van de sociale relaties tussen mensen.  
 
Helma heeft in juni 2017 aangekondigd dat ze per direct stopt als algemeen bestuurslid van 
de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen, omdat het bestuurswerk 
haar onvoldoende energie oplevert. Het bestuur betreurt het vertrek van Helma Kooi, maar 
heeft begrip voor haar besluit. Helma Kooi heeft haar de afgelopen jaren vooral ingezet op het 
samenstellen en verspreiden van welkomstpakketten en het beheer van de publicatieborden.  
 
In 2017 zijn twee bestuursleden gestopt. Wij zoeken met spoed nieuwe bestuursleden die zich 
willen inzetten voor het algemeen maatschappelijk belang van onze dorpen.  
 
Bijeenkomsten en overleggen 
Het bestuur (of een delegatie) van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen heeft de 
onderstaande vergaderingen georganiseerd/ bijgewoond: 
 

• 11 bestuursvergaderingen; 

• Algemene ledenvergadering; 

• Afstemmingsoverleggen met regiomanager (Erik Kort) van gemeente;  

• Afstemmingsoverleggen met Esther Heuzinkveld (wijkagent) van de politie; 

• Afstemmingsoverleggen met Maatschappelijke Onderneming Smallingerland;  

• Afstemmingsoverleggen met Buurkracht (energie besparen);  

• Afstemmingsoverleg over kunstwerk “Art in Woodlands”; 

• Bijwonen afstemmingsoverleggen over vier expositieweken in 2018;  

• Bijwonen afstemmingsoverleggen over een educatie pad in bosje aan Butenom;  

• Bijwonen algemene ledenvergadering pl. belang De Veenhoop op 21 maart 2017; 

• Bijwonen afstemmingsoverleg “vluchtelingen met status”;  

• Bijwonen visiebijeenkomst “Feilich op ‘e dyk” op 5 oktober;  

• Bijwonen spiegelbijeenkomst op 12 oktober 2017; 

• Bijwonen themasessie duurzaamheid/ energie besparen op 9 november;  

• Bijwonen kennismaking met burgemeester van Mourik op 21 november.   
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Toekennen dorpsbudget  
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen heeft een subsidie van € 250,- verleend 
aan het Spikerfestival 2017. 
 
Toekennen buurtbudget  

• Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen heeft een subsidie ontvangen van 
€ 1.125,- voor het extra laten bijdrukken van 750 routefolders voor de 
“Monumentenroute Zuidwest Smallingerland”; 

• Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen heeft een subsidie ontvangen van 
€ 3.850,- voor het realiseren van een kunstwerk in Boornbergum.  

 
Publicatieborden  
Sinds medio 2017 doet Wim van Loon het beheer van de publicatieborden. Hierbij een aantal 
uitgangspunten over wat er wel en niet gepubliceerd mag worden in deze publicatieborden bij 
dorpshuis ’t Bynt en de supermarkt.  
 

• Geen reclame van bedrijven; 

• Evenement moet in Boornbergum - Kortehemmen plaats vinden; 

• Evenementen waar verenigingen uit Boornbergum en Kortehemmen aan deelnemen 
in een andere stad of dorp mogen ook worden aangeleverd. 

 
Graag de publicaties op A4 formaat en in tweevoud aanleveren. Het bestuur van 
Dorpsbelangen mag ten alle tijden beoordelen en beslissen of iets wel of niet opgehangen 
wordt in de publicatieborden. De publicaties kunnen worden aangeleverd bij:  
 
Wim van Loon, Nijewei 18, 9212 PB  BOORNBERGUM  
 
Geen nieuwe welkomstpakketten  
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft sinds 1 januari 2013 welkomstpakketten aangeboden 
aan nieuwe inwoners van Boornbergum – Kortehemmen. Deze welkomstpakketten waren 
samengesteld uit informatie en materiaal afkomstig van ondernemers, verenigingen, scholen 
en kerken. Een aantal ondernemers heeft bijvoorbeeld een kortingsbon beschikbaar gesteld. 
Het welkomstpakket werd alleen uitgereikt aan mensen, die van buiten Boornbergum en 
Kortehemmen nieuw in ons dorp kwamen wonen.  
 
Wij merken inmiddels dat het enthousiasme onder verenigingen en ondernemers is 
afgenomen voor het aanleveren van informatie en materiaal voor de welkomstpakketten. Na 
een aantal (herhaaldelijke) verzoeken wordt er geen/ beperkt informatie of materialen 
aangeleverd. Kortom: er is te weinig inhoud om een welkomstpakket te kunnen vullen. Wij zijn 
om deze reden al enige tijd gestopt met het uitreiken van deze pakketten.  
 
Himmeldei  
De Himmeldei heeft op 3 maart 2017 plaatsgevonden. Er hebben circa 40 kinderen en 10 
ouders meegedaan aan de Himmeldei.  Opvallend is dat veel zwerfafval is gevonden rondom  
het nieuwe speelbos aan de Helmblom/ De Middelgeast.  
 
Opening speelbos 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft samen met de Activiteitencommissie op 7 april 2017 de 
opening van het speelbos aan De Helmblom en De Middelgeast georganiseerd. Het speelbos 
is geopend door wethouder Jos van der Horst. Na de openingshandeling konden de kinderen 
in het speelbos de verstopte paaseieren zoeken.  
 
Braderie 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft samen met het bestuur van dorpshuis ’t Bynt de braderie 
georganiseerd. De braderie heeft op 16 juni 2017 plaatsgevonden.  
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Herstellen AED 
Het bestuur heeft het herstellen van de AED gecoördineerd. Het beheer en onderhoud van de 
AED vormt jaarlijks een grote financiële verplichting voor de Vereniging van Dorpsbelangen 
Boornbergum – Kortehemmen.  
 
Informatiebord Kortehemmen 
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen heeft – op initiatief van Klaas Bekkema – 
een informatiebord geplaatst aan de Boerestreek over de ontstaansgeschiedenis van het dorp 
Kortehemmen. Het informatiebord is gefinancierd door de gemeente Smallingerland.   
 
Dorpsfilm 
Het bestuur van Dorpsbelangen is samen met studenten van De Friese Poort bezig met het 
maken van een nieuwe dorpsfilm. De dorpsfilm is in 2017 afgerond. Deze nieuwe dorpsfilm 
wordt op de nieuwe website geplaatst.  
 
Website  
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft opdracht gegeven aan het bedrijf Localink om een 
nieuwe website voor de dorpen Boornbergum en Kortehemmen te ontwerpen en te bouwen. 
In 2017 hebben verschillende overlegmomenten plaatsgevonden.  
 
Kunstwerk 
Het bestuur is in 2017 bezig met het realiseren van een “groot” kunstwerk bij het haventje aan 
de Westerbuorren in Boornbergum. Het kunstwerk moet een blijvende herinnering vormen 
voor het dorp Boornbergum. Het bestuur is bezig om financiële middelen aan te wenden voor 
de realisatie van het kunstwerk.  
 
Visiebijeenkomst Feilich op ‘e dyk 
Donderdag 5 oktober 2017 is er een visiebijeenkomst geweest met als thema: "Feilich op ‘e 
dyk". De gemeente Smallingerland organiseerde deze avond. Tijdens deze bijeenkomst waren 
diverse organisaties met betrekking tot verkeer, een aantal inwoners en Dorpsbelangen 
aanwezig. Er werd naar de verkeersproblemen gekeken en creatieve/positieve oplossingen 
werden besproken.  
 
Uit deze bijeenkomst zijn twee onderwerpen naar voren gekomen en zijn twee creatieteams 
ontstaan met de volgende thema's:  
 

• "Verbeelding op ‘e dyk": aanspreekpunt Egbert Nikkels  
 

• "De fietser en belonen" aanspreekpunt Brenda Kammeraad  
 
De twee creatieteams bestaan uit volwassenen en kinderen uit de groepen 7/8. De 
creatieteams komen de komende tijd een aantal keren bijeen om over het thema te praten en 
goede ideeën uit te werken.  
 
 
Anne Meijer 
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
 
Titelroas 18 
9212 RM  Boornbergum 
Tel: 06 – 5268 4439  
E-mail: dorpsbelang@boarnburgum.nl. 
 
Boornbergum, 1 februari 2018.  


