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Jaaroverzicht 2018:  
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
 
Inleiding 
Op dinsdag 27 maart 2018 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:    Sandra Scherstra; 
 Secretaris:    Anne Meijer;  
 Penningmeester:   Geeske Oostenbrug; 
 Algemene bestuurslid:  Brenda Kammeraad-Addison.   

 
Bijeenkomsten en overleggen 
Het bestuur (of een delegatie) van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen heeft de 
onderstaande vergaderingen georganiseerd/ bijgewoond: 
 

 11 bestuursvergaderingen; 
 Algemene ledenvergadering op 27 maart 2018 
 Afstemmingsoverleg met buurten, dorpshuis en feestcommissie op 23 januari 2018; 
 Politiek café op 14 maart 2018;   
 Afstemmingsoverleg met Landschapsbeheer Friesland op 29 januari 2018;  
 Afstemmingsoverleggen met regiomanager (Erik Kort) van gemeente;  
 Afstemmingsoverleggen met Esther Heuzinkveld (wijkagent) van de politie; 
 Afstemmingsoverleggen met Maatschappelijke Onderneming Smallingerland;  
 Bijwonen opening GOED op 12 januari 2018;  
 Bijwonen algemene ledenvergadering pl. belang De Veenhoop op 15 februari 2018; 
 Bijwonen algemene ledenvergadering pl. Belang De Wilgen op 28 maart 2018;  
 Bijwonen overleg met Smelne’s Erfskip en plaatselijke belangen op 30 mei 2018; 
 Bijwonen drie bijeenkomsten inzake tegen gaswinning in Smallingerland;  
 Bijwonen overleg tussen gemeente en plaatselijke belangen op 24 september 2018;  
 Bijwonen inloopmarkt Vitens inzake proefboring op 18 oktober 2018 
 Bijwonen kennismakingsgesprek met wethouder Sijperda op 22 november 2018.  

 
Toekennen dorpsbudget  

 Een subsidie van € 200,- verleend aan het Spikerfestival 2018;  
 Een subsidie van € 250,- verleend aan de gezamenlijke sportdag van de basisscholen.  

 
Toekennen buurtbudget  

 De Feestcommissie heeft – met ondersteuning van Dorpsbelangen – een bedrag van 
€ 1.000,- ontvangen van de gemeente Smallingerland.  

 
Braderie 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft samen met het bestuur van dorpshuis ’t Bynt de braderie 
georganiseerd. De braderie heeft op 14 juni 2018 plaatsgevonden.  
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
De AVG is een verordening die door de EU is vastgesteld. Hij regelt een aspect van het recht 
op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens en is ingegaan op 25 mei 2018. 
De AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Het bestuur 
van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen heeft zorgvuldig 
kennisgenomen van de AVG en heeft aandacht voor de AVG. Het bestuur van Dorpsbelangen 
besluit om continu aandacht te hebben voor de AGV en het zorgvuldig handelen hieromtrent. 
Op de website staat een Privacyverklaring van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
met betrekking tot de AVG. 
 
Nieuwe website  
Net voor het dorpsfeest 2018 is de nieuwe website: www.boarnburgum.nl gelanceerd. Op de 
website staat onder andere informatie over (de faciliteiten in) onze dorpen, foto's van het 
dorpsfeest en de evenementen in onze dorpen en de omgeving. Ook staat de dorpsfilm op de 
website, die in 2017 over Boornbergum en Kortehemmen is gemaakt.   
 
Kunstwerk “Art in Woodlands” 
Een groep van vijf (amateur)kunstenaars uit Boornbergum en directe omgeving hebben het 
kunstwerk “Art in Woodlands” gemaakt. Het kunstwerk bestaat uit een reuzenoog. Door een 
reuzenoog kunnen bezoekers een blik werpen op het veranderende landschap en het 
groeiende dorp. Vanaf een bankje, ook gemaakt van wilgentakken op een verroest onderstel, 
kunnen bezoekers landschap en kunstwerk in zich opnemen. 
 
Kunstwerk Westerbuorren 
Het bestuur van Dorpsbelangen wil een “zeilboot” plaatsen in de Boarnburgumerfeart aan de 
Westerbuorren. Het kunstwerk dient als blijvende herinnering aan de Culturele Hoofdstad 
2018. Het bestuur van Dorpsbelangen is in 2018 bezig geweest met de financiering van het 
kunstwerk. Er is nog een tekort in de begroting van circa € 5.000,- á € 6.000,-.  Inmiddels is 
een bedrag van circa € 10.000,- toegezegd/ ontvangen voor de realisatie van het kunstwerk.   
 
Petitie gaswinning  
Sinds 1975 wordt er gas gewonnen in Smallingerland. Vermilion Energy Netherlands B.V. 
heeft een nieuw winningsplan ingediend voor het winnen van gas uit bestaande gasvelden. 
Voor een aantal mensen uit de gemeente Smallingerland was dit aanleiding om een werkgroep 
op te richten. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen en 
gemeenteraadsleden. De werkgroep “Tegen nieuwe gasboringen in Smallingerland” is in de 
zomer van 2018 een petitie gestart tegen nieuwe gaswinlocaties in Smallingerland. Op 
donderdag 11 oktober 2018 heeft de werkgroep “Tegen nieuwe gasboringen in 
Smallingerland” de petitie aangeboden aan een delegatie van Tweede Kamerleden. Deze 
petitie heeft 1324 handtekeningen opgeleverd. Wij nemen vanuit de Vereniging van 
Dorpsbelangen niet actief deel in deze werkgroep, maar laten ons informeren door middel van 
verslagen en informatiebijeenkomsten.  
 
Feilich op ‘e dyk  
In het najaar van 2017 zijn we - na een bijeenkomst met de gemeente, diverse 
verkeersorganisaties en inwoners van Boornbergum en Rottevalle - gestart met het project 
Feilich op ‘e dyk. In Boornbergum gingen 2 teams onder leiding van Egbert Nikkels en Brenda 
Kammeraad van start. De teams bestonden uit inwoners en kinderen van Boornbergum, 
Kortehemmen en De Wilgen met ondersteuning vanuit de gemeente. De gehele winterperiode 
2017-2018 zijn de teams bij elkaar gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over 
de verkeerssituatie in Boornbergum en Kortehemmen. Er werden een aantal acties bedacht 
om het verkeer onder de aandacht te brengen. De eerste actie was dinsdag 9 januari 2018 en 
deze bestond uit de snelheid meten en de bestuurders belonen met een groene duim of rode 
duim. Tijdens deze actie was er ondersteuning vanuit de politie en studenten van de 
politieschool. In februari 2018 was er een presentatie van ideeën van alle teams van Feilich 
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op ‘e dyk in de kantine van gemeentewerken. Alle teams hadden een eigen invulling gegeven 
aan de presentatie. Het was leuk om te zien dat er ook inwoners van Boornbergum aanwezig 
waren om mee te praten over de verkeerssituatie.  
 
Op 19 februari 2018 is er een fietsverlichtingscontrole geweest bij de Sportclub SC 
Boornbergum ’80 in samenwerking met de Fietsersbond. De kinderen kregen eerst een 
spoedcursus noodverlichting aanbrengen en konden daarna mensen aanspreken die de 
verlichting niet in orde hadden en de kinderen brachten de noodverlichting aan.  
 
Ook hebben op drie plaatsen verkeersborden gehangen met smileys, zodat bestuurders 
bewust werden van hun snelheid, leuke bijkomstigheid was: hoe hard kan ik op mijn fiets? 
 
Op donderdag 26 april 2018 mocht het team “de fietser en belonen” zich presenteren op een 
Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Amersfoort. Verschillende andere gemeenten in 
Nederland hebben hier kennis gemaakt met het project Feilich op ‘e dyk. De reacties waren 
erg positief, omdat het een voorbeeld was van burgerparticipatie maar er werden ook kritische 
vragen gesteld: “wat is nu daadwerkelijk het rendement”! 
 
Tijdens het dorpsfeest kwamen de “Young responsible drivers” langs met de alcohol en drugs 
simulator. Een flink aantal mensen heeft ervaren hoe het om onder invloed te rijden. 
 
Tijdens één van de bijeenkomsten ontstond een het idee van “het Olifantenpad”. Door het 
volgen van de route worden knelpunten vermeden. De bordjes voor “het Olifantenpad” zijn 
inmiddels gemaakt op Zorgboerderij “De Vonk”. Deze bordjes moeten nog worden 
opgehangen. Verder waren er klachten over het eenrichtingsverkeer op de Bosschawei, 
diverse fietsers gaven aan dat zij de heg ingedrukt werden door auto’s! Na overleg met de 
gemeente is er een pilot starten om dit stukje autovrij te maken. Deze pilot wordt in 2019 
geëvalueerd.  
 
Proefboringen Vitens ten zuiden van Boornbergum 
Drinkwaterbedrijf Vitens wil in de toekomst voldoende drinkwater van goede kwaliteit kunnen 
blijven leveren en is daarom op zoek naar geschikte drinkwaterbronnen. Om te verkennen of 
een plek geschikt is voor het oppompen van grondwater worden proefboringen uitgevoerd. 
Ten zuiden van Boornbergum ligt mogelijk ook een geschikte drinkwaterbron. Eind 2018 is 
drinkwaterbedrijf Vitens begonnen met het uitvoeren van een proefboring ten zuiden van 
Boornbergum. Vitens boort hierbij tot 300 meter diep met een boordiameter van 30 centimeter, 
waarbij van iedere meter een grondmonster is genomen. Na deze proefboring onderzoekt 
Vitens met een grondwatermodel of de locatie van de boring geschikt is als waterwinlocatie. 
Vitens verwacht in het voorjaar van 2019 uitsluitsel te kunnen geven of deze locatie geschikt 
is voor waterwinning. Mocht dit het geval zijn, dan wordt een Milieueffectrapport (MER) 
opgesteld. In dit traject is inspraak mogelijk en zullen de (verwachte) effecten duidelijk worden.   
 
Vitens heeft op donderdagavond 18 oktober 2018 een inloopmarkt gehouden in dorpshuis ’t 
Bynt in Boornbergum om de plannen voor de proefboring toe te lichten. Tijdens de inloopmarkt 
konden hierover vragen worden gesteld. Wij zijn hierbij aanwezig geweest.  
 
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 maart 2019.  


