Gecombineerd jaaroverzicht 2020 en 2021:
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen
De jaren 2020 en 2021 hebben voor het bestuur van Dorpsbelangen in het teken gestaan van
corona. Wij hebben besloten om zowel in 2020 en 2021 - in afwijking van de statuten - geen
algemene ledenvergadering te organiseren. We vinden de gezondheid van onze leden
belangrijker dan het organiseren van een algemene ledenvergadering. Wij hebben overwogen
om een digitale jaarvergadering te organiseren, maar deze vorm vonden we minder gepast.
De leden zijn hierover geïnformeerd via de Boarnhimster Bining.
Het bestuurlijk werk heeft in deze periode ook deels stilgelegen. Wij hebben daarom besloten
om een gecombineerd jaaroverzicht te maken van de jaren 2020 en 2021. Wij hebben in deze
periode een groot aantal onderwerpen met een algemeen maatschappelijk belang (onder
andere wens voor bloemrijk mengsel in wegbermen, meldingen over verkeers(n)veiligheid,
verzoek om glasvezel verbinding binnen de bebouwde kom en het verzoek om herstel van
kapot slot van publicatiebord) doorgezet naar de gemeente Smallingerland. Daarnaast heeft
dorpsbelang als intermediair gediend tussen de kabouterwerkgroep en Staatsbosbeheer. Er
is een overeenkomst gesloten tussen Staatsbosbeheer en Dorpsbelangen over het gebruik
van het kabouterbosje. Alle punten, onderwerpen en acties die we in 2020 en 2021 hebben
besproken en/of uitgevoerd komen niet gedetailleerd terug in dit gecombineerde jaaroverzicht.
Het betreft een overzicht van de hoofdpunten en belangrijkste onderwerpen.
Bijeenkomsten en overleggen
Wij hebben de onderstaande vergaderingen georganiseerd/ bijgewoond:
 14 bestuursvergaderingen
 Bijeenkomst transitievisie Warmte van de gemeente Smallingerland (maart 2021)
 Bijeenkomst woningmarkt (juli 2021)
 Bijeenkomst Smelne’s Erfskip en tentoonstelling stroomopwaarts (juli 2021)
 Bijeenkomst over drie beoogde locaties over zonnevelden (september 2021)
 Bijeenkomst over drie beoogde locaties over zonnevelden (november 2021)
Toekennen dorpsbudget
 Een subsidie van € 125,- voor het Spikerfestival op 14 maart 2020. Het Spikerfestival
is in 2020 i.v.m. corona niet doorgegaan en daarom is de subsidie niet uitgekeerd;
 Het boekenkastje voor leenboeken wordt opgeknapt: het bestuur stelt een bedrag
beschikbaar van maximaal € 50,- (op basis van werkelijk gemaakte kosten op basis
van kassabonnen). Er zijn tot op heden geen kassabonnen ingediend en daarom is de
subsidie niet uitgekeerd.
Toekennen buurtbudget
 Diverse informatieborden in het kabouterbosje (deze bijdrage is uiteindelijk gestoken
in het kabouterbankje op de kruising Easterbuorren/ Butenom;
 Het plaatsen van een prullenbak op de Sânbuorren;
 Het plaatsen van een picknicktafel bij het speelveldje op de Tymen de Boerwei;
 Het plaatsen van een bankje langs het fietspad van het Fries Congrescentrum;
 Het plaatsen van twee vlaggenmasten (met dorpsvlaggen).
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AED onderhoud
Er heeft onderhoud aan de AED bij Bakkerij Baarsma plaatsgevonden, de batterij en pads zijn
vervangen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door het bedrijf Draaisma in Drachten.
Draaisma doet het jaarlijks onderhoud en meldt de AED aan bij hartslag.nu. Het is gebruikelijk
dat de AED na 10 jaar vervangen moet worden, dat is over circa 3 á 4 jaar. Wij hebben destijds
de AED van de gemeente Smallingerland ontvangen. Het bestuur besluit om op dit punt nu
nog geen actie op te ondernemen of een financiële reservering te treffen (mogelijk is er dan
weer een actie van de gemeente).
Gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 9 juni 2020 een brief
gestuurd. De Minister van EZK stemt in met het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen.
In het besluit wordt ingestemd met de winning van 410 miljoen Nm3 aardgas tot en met 31
december 2036 door Vermilion Energy uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen.
Het instemmingsbesluit op het betreffende winningsplan, inclusief de Nota van Antwoord lag
van 11 juni tot en met 23 juli 2020 ter inzage. In de Nota van Antwoord zijn de punten uit onze
zienswijze beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de punten zijn verwerkt in het
definitieve besluit. Er kan tot en met 23 juli 2020 beroep worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Voor het indienen van een
beroepschrift moeten griffierechten worden betaald. Een aantal partijen heeft beroep
aangetekend bij de Raad van State. Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen
Boornbergum – Kortehemmen heeft het beroep ondersteund. Op 29 november 2021 heeft de
zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Bij het schrijven van dit jaaroverzicht is er nog
geen uitspraak.
Kunstwerk Westerbuorren
Op woensdag 9 september 2020 is bij de kruising Westerbuorren/ Dykfinne in Boornbergum
een kunstwerk geplaatst. Het kunstwerk heeft de vorm van een zeilschip en symboliseert de
relatie met het “haventje” van het dorp Boornbergum. Het idee voor dit kunstwerk is ontstaan
door de historie en de verhalen van oudere inwoners van Boornbergum.
In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa wilden we in
Boornbergum een blijvende herinnering houden in de vorm van een kunstwerk. Het kunstwerk
is een slotstuk van vier expositieweken en een kunstroute door Boornbergum, Kortehemmen
en De Wilgen. Het bestuur van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen heeft het initiatief
genomen om het kunstwerk te realiseren. Beeldhouwer Gerard Herder (Boornbergum) is
gevraagd om een aantal ontwerpen te maken, waarin het kunstwerk symboliek moet staan
voor de geschiedenis van de dorpen Boornbergum en Kortehemmen. Gerard Herder is in de
geschiedenis van de twee dorpen gedoken. De bevoorrading vond vroeger plaats over het
water, tot het “haventje”. Van daaruit werden de dorpen bevoorraad met paard en wagen.
Daarom is dit “schip” het symbool voor de vooruitgang van de dorpen. Door de (wel)vaart er
in te houden, heeft dit geleid tot de huidige ontwikkeling van de dorpen, nieuwbouw, scholen,
verenigingsleven, supermarkt, bakker, restaurant, cafetaria, kunstenaars en dorpshuis.
Het kunstwerk is op vrijdag 11 september 2020 onthult door wethouder Maria Le Roy van de
gemeente Smallingerland. De subsidieverstrekkers hebben een persbericht en uitnodiging
gehad voor deze onthulling.
Het kunstwerk is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Iepen Mienskipfûns
van de provincie Fryslân, de gemeente Smallingerland, het Fonds Coöperatief Dividend van
de Rabobank en het Jan Roelof Geertsma Fonds. De technische uitwerking is mede gedaan
door Joldert de Vries (Jubbega) en het kunstwerk is gemaakt bij DVI metaal bv (Gorredijk).
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Wereldmilieudag
Het bedrijf Dolman landscaping had – via de gemeente Smallingerland – een aanbod gedaan
om blauwe beplanting te realiseren rondom de zeilboot (kunstwerk) en om een houten bankje
te plaatsen in het kader van de Wereldmilieudag op 5 juni. Dolmans schonk de beplanting en
het bankje. De gemeente gaf aan dat het mooi zou zijn, als het onderhoud van de beplanting
kan worden gedaan door het dorp. Op vrijdagmiddag 4 juni 2021 zijn blauw siergras en blauwe
geraniums geplant rondom het kunstwerk en is een houten bankje geplaatst. De beplanting
wordt onderhouden door Zorgboerderij De Vonk.
Waterwinning Vitens
Vitens heeft op 26 januari 2021 de bewoners in Boornbergum (huis-aan-huis) geïnformeerd
over het onderzoek van de drinkwaterwinning bij Boornbergum. In de periode van januari tot
en met april 2020 heeft Vitens geologisch onderzoek gedaan en een pompproef uitgevoerd.
Tijdens de pompproef werd vier weken lang een vaste hoeveelheid grondwater opgepompt.
Gelijktijdig werd in verschillende peilbuizen in de omgeving de veranderingen van het
grondwater gemeten. Naast het meten van grondwaterstanden werd ook onderzoek gedaan
naar de waterkwaliteit en zijn meerdere watermonsters onderzocht door het laboratorium van
Vitens. In de diepe ondergrond is grof zand aanwezig. Dit betekent dat de grond goed
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doorlatend is en daarmee geschikt is om grondwater op te kunnen pompen. De uitkomsten
van het onderzoek zijn positief; het is goed mogelijk om water te winnen op de locatie die is
onderzocht. Vitens vindt het belangrijk om goed te weten welke mogelijke effecten het
oppompen van grondwater heeft. Daarom laat Vitens in de eerste helft van 2021 een
grondwatermodel maken. Naast het opstellen van een grondwatermodel start Vitens ook met
een procedure om te komen tot een winvergunning: de Milieu Effect Rapportage (MER). De
eerste stap is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat
welke plannen Vitens heeft, hoe de mogelijke effecten in beeld worden gebracht, welk gebied
wordt onderzocht en hoe gedetailleerd naar de effecten wordt gekeken.
Vitens wil de omwonenden en ondernemers betrekken bij deze procedure. Daarom wordt in
2022 een begeleidingsgroep samengesteld, waarin agrariërs, buurtbewoners en andere
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. De begeleidingsgroep wordt betrokken bij de
procedure en begeleidt de onderzoeken. Vitens streeft ernaar om de NRD medio 2023 af te
ronden en eind 2025 de gehele vergunningsprocedure doorlopen te hebben. Omdat de NRD
voor een groot deel bepaalt welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, zijn de jaartallen
een indicatie. Dorpsbelangen gaat plaatsnemen in de begeleidingscommissie.
Verkeers(on)veiligheid fietsoversteek De Middelgeast – Westerbuorren
Wij ontvangen als vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen geregeld
klachten over de hoge snelheden (ver boven de toegestane snelheidslimiet van 30 km/uur)
van het verkeer op de wegen Westerbuorren, Easterbuorren, Nijewei (allen Boornbergum) en
Sânbuorren (Kortehemmen). Deze hoge snelheden leiden tot een verkeersonveilig gevoel bij
aanwonenden en de langzaam verkeer deelnemers (fietsers en voetgangers). Wij hebben één
locatie specifiek bij de gemeente Smallingerland onder de aandacht gebracht namelijk de
verkeersonveilige situatie van de kruising fietspad De Middelgeast met de Westerbuorren in
Boornbergum. In de bestrating op de Westerbuorren is het fietspad De Middelgeast
geaccentueerd met gele bestrating, maar dit is niet afdoende om de snelheid van het verkeer
op de Westerbuorren te remmen. Het verkeer op de Westerbuorren heeft hoge snelheden ter
plaatse van de fietsoversteek De Middelgeast. Dit leidt dikwijls tot verkeersonveilige situaties
voor de overstekende fietsers. Wij hebben gevraagd om snelheidsremmende maatregelen te
nemen. De gemeente heeft in oktober 2021 aangegeven nu geen aanvullende
snelheidsremmende maatregelen te kunnen realiseren. Op dit moment kan alleen de politie
worden gevraagd om te handhaven op snelheid in de Westerbuorren. Handhaven op snelheid
is alleen voorbehouden aan de politie.
Voor de langere termijn is de gemeente voor heel Smallingerland bezig om een risicogestuurde aanpak voor de verkeersveiligheid te ontwikkelen. Op basis van snelheids- en
ongevallengegevens, maar ook wegkenmerken en signalen van dorpen ontwikkelt de
gemeente een programma waarmee we de verkeersveiligheid in de gemeente willen
vergroten. Op basis van deze analyse wordt een maatregelenprogramma uitgewerkt, welke
inclusief financiering aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit zal naar verwachting in het
voorjaar van 2022 plaatsvinden. De maatregelen die hieruit naar voren komen kunnen
infrastructureel van aard zijn, maar ook op gebied van educatie of handhaving liggen.
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen volgt de
besluitvorming omtrent dit maatregelenprogramma.
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3D visualisaties op de Nijewei
De gemeente Smallingerland heeft het voorstel gedaan om twee 3D visualisaties aan te
brengen op de Nijewei (ten noorden en ten zuiden van de Bosschawei) om de snelheid van
het verkeer af te remmen. De gemeente heeft aangegeven dat bij het aanbrengen van deze
3D visualisaties de Nijewei voor de helft kan worden afgezet door middel van hekken. Verkeer
kan dan gebruik maken van de ruimte naast de hekken (stukje rijbaan en rabatstrook), zodat
het verkeer veilig kan passeren tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. Hierdoor zijn geen
omleidingsroutes nodig. Het bestuur is akkoord met de locaties van de 3D visualisaties en het
plaatsen van de hekken. Het aanbrengen van deze 3D visualisaties is in het laatste weekend
van april 2022 voorzien.
Woningmarktverkenning en woonenquête
Dorpsbelang is 1 juli 2021 aanwezig geweest bij een informatieavond woningmarktverkenning
Smallingerland in Rottevalle. De gemeente Smallingerland heeft Companen gevraagd om de
woningmarktverkenning te doen in de gemeente. Het adviesbureau Companen is een landelijk
opererend adviesbureau, die adviezen geeft over woningmarkt en leefomgeving. De gemeente
Smallingerland heeft de komende 5 jaar plannen om 1.000 woningen te bouwen (locaties zijn
niet besproken). Het onderzoek van Companen bestaat uit deskresearch, interviews en
gesprekken met makelaars, woningcoöperaties en dorpsbelangen. Uit het onderzoek blijkt
onder andere dat Boornbergum veel jeugd heeft en veel vestigers (gezinnen met hoge
inkomens). Daarnaast is 29% van de woningen in Boornbergum een sociale huurwoning. De
conclusie is dat de druk aan de onderkant van de woningmarkt het grootst is (te weinig
betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt). Companen levert najaar 2021 haar
onderzoeksrapport op aan de gemeente.
Ter voorbereiding op deze informatieavond zijn 8 ingevulde enquêtes ontvangen. Het beeld in
Boornbergum komt overeen met de andere dorpen in Smallingerland, namelijk dat het voor
starters op de woningmarkt lastig is om een betaalbare woning te vinden in de dorpen. Op één
van de ingeleverde enquêtes werd de suggestie gedaan om (jonge) mensen in de eigen
dorpen voorrang te geven bij het uitgeven van woningen. In de praktijk is dit echter lastig
realiseerbaar, omdat de uitgifte van bouwkavels/ woningen veelal via projectontwikkelaars
verloopt (en niet meer via gemeente). Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen heeft
bij de gemeente Smallingerland aangedrongen om betaalbate woningen te realiseren voor
(jonge) mensen.
Ontwikkellocatie Titelroas
Gemeente Smallingerland en Dorpsbelangen hebben contact gehad over de ontwikkellocatie
Titelroas en het communicatietraject hieromtrent. Aan de Titelroas ligt een onbebouwde kavel,
bedoeld voor woningbouw. Het is de bedoeling om deze locatie op korte termijn te ontwikkelen.
Circa 1 jaar geleden heeft de betreffende locatie te koop gestaan voor het ontwikkelen van 3
woningen. Hier was geen belangstelling voor. Vanuit het woningbehoefteonderzoek van
Kompanen blijkt dat er in Boornbergum behoefte is aan woningen voor jonge huishoudens (zie
ook het vorige punt). Het idee is om 8 grondgebonden (dus geen stapelbouw) rug-aan-rug
(koop) starterswoningen te ontwikkelen aan de Titelroas. De gemeente zet deze gronden door
middel van een bouwenvelop (ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor bebouwing in de
openbare ruimte) in de markt. In de bouwenvelop wordt ook de prijs (gedacht wordt aan circa
€ 300.000,-) van een woning opgenomen en voorwaarden ten aanzien van zelfbewoning
(woningen komen op deze wijze niet bij huisjesmelkers terecht). Projectontwikkelaars kunnen
vervolgens inschrijven op de bouwenvelop. De gemeente heeft in december 2021 een
informatieavond gehouden voor de direct omwonenden. Het bestemmingsplan moet nog
worden gewijzigd voor de bouw van 8 grondgebonden rug-aan-rug woningen. Het bestuur van
Dorpsbelangen kan zich vinden in het idee van de gemeente om 8 starterwoningen te bouwen,
alhoewel de prijs wel hoog is van een starterswoning. Dit is als aandachtspunt meegegeven
aan de gemeente Smallingerland.
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Vlaggenmasten
Op 7 december jl. zijn in Boornbergum en Kortehemmen op initiatief van de Vereniging van
Dorpsbelangen nieuwe vlaggenmasten (met onze dorpsvlag) geplaatst bij dorpshuis ’t Bynt
(Boornbergum) en de Galhoeke (Kortehemmen). Deze vlaggenmasten zijn gefinancierd vanuit
het gemeentelijk buurtbudget. De Fryske Rie foar Heraldyk heeft in 2013 het ontwerp gemaakt
van de dorpsvlag van Boornbergum en Kortehemmen. In de Boarnhimster Bining van
december 2021 is nogmaals uitleg gegeven over het ontwerp van de vlag.

Aanpassen statuten en huishoudelijk reglement
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een wettelijke verplichting voor
verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR
ingegaan en moet je eraan voldoen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan
gevolgen voor bestuursleden persoonlijk hebben. Het bestuur heeft besloten om de statuten
van de vereniging aan te laten passen op deze nieuwe wet. Deze verplichting is aanleiding
geweest voor ons bestuur om nog eens breder te kijken naar de statuten en het huishoudelijk
reglement. Deze documenten worden aangepast door Notaris Kooi. Het bestuur streeft er naar
om deze gewijzigde staten en huishoudelijk reglement voor te leggen aan de algemene
ledenvergadering van 2022.
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 2022.
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