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Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen  
Boornbergum – Kortehemmen 

 
 
Datum:  27 maart 2018  
Tijd:   20:00 – 22:00 uur 
Plaats:  Dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum 
 
Aanwezig bestuur: Wim van Loon  Voorzitter 
   Anne Meijer  (Secretaris) 

Sandra Scherstra (Penningmeester) 
Egbert Nikkels (Algemeen bestuurslid 
Henk de Jong  (Algemeen bestuurslid) 
Geeske Oostenbrug (Algemeen bestuurslid) 
 
Erik Kort  (Gemeente Smallingerland) 
Jan Tjeerdsma (Pleatslik Belang De Feanhoop) 
Eric de Beij  (Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee) 
Koosje Siderius  (Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee) 

 
Aanwezig:  10 leden 
 
Afwezig m.k.g.: Esther Heuzinkveld (Politie) 
   Helma Kooi  (Algemeen bestuurslid) 
   Anne Huizinga (Lid kascommissie)     
 
 
1) Opening en mededelingen 

Sandra Scherstra opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom bij de  

algemene ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – 
Kortehemmen.  

 Wim van Loon is op 1 oktober 2017 gestopt als voorzitter van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen en draagt de voorzittershamer officieel 
over aan Sandra Scherstra, die de functie van voorzitter tijdelijk gaat vervullen tot dat 
er een nieuwe voorzitter is gevonden. Wim van Loon wordt hartelijk bedankt voor zijn 
jarenlange inzet als voorzitter en de verbinding die hij heeft gelegd met het bestuur en 
de dorpsgemeenschap. Wim heeft zich jarenlang ingezet om de sociale cohesie in het 
dorp te bevorderen. Het bestuur overhandigt Wim een bos bloemen als dank voor zijn 
inzet en de prettige samenwerking;  

 Helma Kooi is, in verband met persoonlijke redenen, in de zomer van 2017 gestopt als 
algemeen bestuurslid van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. Sandra 
Scherstra spreekt in de vergadering ook haar dank uit richting Helma voor de inzet en 
haar inbreng in de bestuursvergaderingen.  

 
2) Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  
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3) Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 28 maart 2017 
Het verslag van de ledenvergadering van dinsdag 28 maart 2017 van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen wordt ongewijzigd vastgesteld. De secretaris 
wordt bedankt voor het maken van het verslag.   

 
4) Vaststellen jaaroverzicht 2017 

Sandra geeft een korte toelichting op het jaaroverzicht 2017. Het jaaroverzicht 2017 van de 
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van:  
De heer Van der Weide vraagt of de AED is vernield, als gevolg van vandalisme. Egbert 
Nikkels deelt mee dat de printplaat van de AED kapot was en dat de herstelkosten (en ook de 
onderhoudskosten) van de AED duur zijn. De kapotte printplaten zijn niet het gevolg van 
vandalisme.  
 

5) Vaststellen financieel jaaroverzicht 2017 
a) Sandra Scherstra (penningmeester) geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 

van 2017. Het aantal vaste lasten voor het bestuur van de Vereniging van 
Dorpsbelangen neemt toe;  

b) De heer T.S. van der Weide en A. Huizinga (kascommissie) hebben de boeken 
gecontroleerd. Er zijn geen op en/of aanmerkingen van de kascommissie op het 
financieel jaarverslag 2017. De kascommissie geeft de complimenten aan de 
penningmeester. Het financieel jaaroverzicht 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Aan 
het bestuur, en de  penningmeester in het bijzonder, wordt decharge verleend;  

c)  De heer T.S. van der Weide is aftredend in de kascommissie. Mevrouw H. Klomp is 
bereid zijn plaats in de kascommissie in te nemen. 

 
Aan de kascommissie wordt een bos bloemen aangeboden voor de verrichte werkzaamheden.  

 
6) Bestuursverkiezingen 

a)  Wim van Loon is aftredend bestuurslid (voorzitter) en stelt zich niet herkiesbaar; 
b) Egbert Nikkels is aftredend bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar, maar gaat nog 

een aantal maanden door als algemeen bestuurslid om zijn werkzaamheden op een 
goede manier over te dragen;  

c)  Henk de Jong is aftredend bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar.  
 
Egbert Nikkels en Henk de Jong worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet voor het bestuur 
van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. Egbert heeft zich de afgelopen jaren onder 
andere beziggehouden met de herinrichting van het schoolplein bij ODS de Finnenblom, de 
sportactiviteiten en de opening van het speelbos. Henk wordt bedankt voor zijn “kritische” blik 
en zijn inzet om het onderwerp duurzaamheid te promoten.  
 
Brenda Kamerraad-Addison heeft haar beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid voor de 
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. In de algemene 
ledenvergadering wordt Brenda Kamerraad, per acclamatie, benoemd als nieuw algemeen 
bestuurslid van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.  

 
Het bestuur doet een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden in het bestuur van 
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.   
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7) Dorpsfeest 2018   
Het bestuur van de Feestcommissie geeft een toelichting op het dorpsfeest 2018. Het bestuur 
geeft aan dat het definitieve programma nog huis-aan-huis wordt verspreid onder de inwoners 
van onze dorpen.  
 
Mevrouw Klomp verzoekt, namens buurtvereniging De Omwei, om de braderie te organiseren 
op de Easterbuorren in plaats van aan het Butenom. Het bestuur van buurtvereniging De 
Omwei voorziet namelijk een chaos, omdat de auto’s niet kunnen keren en de straat te krap is 
om aan twee zijden kraampjes te plaatsen. Anne Meijer deelt mee dat deze wens om de 
braderie aan het Butenom te houden ooit is besproken in een overleg tussen de 
Feestcommissie en het bestuur van het dorpshuis ‘t Bynt. Hier was de Braderiecommissie niet 
bij aanwezig. Anne Meijer deelt mee deze zorg te herkennen en deze te zullen bespreken in 
de Braderiecommissie (Detty Rienstra en Anne Meijer).  
 

8) Gewijzigde verkeersregels  
De heren De Haan en Veldman (vrijwilligers bij Veilig Verkeer Nederland) geven een 
presentatie over de gewijzigde verkeersregels en de campagnes/ acties die momenteel lopen, 
waar Veilig Verkeer Nederland mogelijk iets in kan betekenen.  
 
Een aantal inwoners van Boornbergum spreekt de zorg uit over de hoge snelheid en breedte 
van landbouwvoertuigen door het dorp. Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen 
geeft aan dat dit al jaren een onderwerp van discussie is binnen de dorpsgemeenschap en dat 
er geen kant-en-klare oplossing is voor deze ervaren problematiek. Wij leven in een platteland 
gebied, waar landbouwvoertuigen bij horen. De breedte van landbouwvoertuigen moet 
voldoen aan wettelijke normen. Door middel van het project “Feilich op ‘e dyk” is aandacht 
gevraagd voor de hoge snelheden van het (landbouw)verkeer in het dorp Boornbergum.  
 

9) Rondvraag en sluiting  
 
Vraag: Martinus van de Wal vindt de CDA advertentie op de achterkant van de Boarnhimster 
Bining (maart 2018) niet passend bij een (onafhankelijke) dorpskrant.  
 
Antwoord: Anne Meijer geeft aan, als voorzitter van de Boarnhimster Bining, kennis te nemen 
van de mening van Martinus van der Wal. Het CDA Smallingerland heeft betaald om te 
adverteren in de Boarnhimster Bining. Ook andere (politieke) partijen uit Smallingerland 
hadden een advertentie in de Boarnhimster Bining kunnen plaatsen tegen betaling. Anne 
Meijer deelt mee de mening van Martinus van der Wal ook nog te zullen delen in de 
eerstvolgende redactievergadering van de Boarnhimster Bining.  
 
Vraag: Wietse Oosterwoud vraagt naar de stand van zaken van het digitale publicatiebord.  
 
Antwoord: Sandra Scherstra geeft aan dat een digitaal publicatiebord niet past binnen het 
gemeentelijk beleid en dat het bestuur van Dorpsbelangen tot op het niveau van de wethouder 
heeft besproken om het digitale publicatiebord gerealiseerd te krijgen. Het bestuur van de 
Vereniging van Dorpsbelangen zegt toe de realisatie van een digitaal publicatiebord in het 
kennismakingsgesprek met de (nieuwe) wethouder onder de aandacht te brengen.  
 
 Nadat er geen vragen meer zijn, bedankt Sandra Scherstra de aanwezigen voor hun komst 
en inbreng en sluit de vergadering. 
 
Anne Meijer  
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen 
Titelroas 18 
9212 RM Boornbergum  
Mob: 06 – 5268 4439  


