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Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen  
Boornbergum – Kortehemmen 

 
 
Datum:  10 mei 2022  
Tijd:   20:00 – 22:15 uur 
Plaats:  Dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum 
 
Aanwezig bestuur: Hans Nater  (Voorzitter) 
   Anne Meijer  (Secretaris) 

Geeske Oostenbrug (Penningmeester) 
Willem Veenstra (Algemeen bestuurslid)  
Anneke Wels   (Algemeen bestuurslid)  
Froukje Dijkstra (Algemeen bestuurslid)      
Louise Schaafsma (Algemeen bestuurslid)  
 
Jan Spelt  (Pleatslik Belang De Feanhoop) 
Siska Bakker  (Pleatslik Belang De Feanhoop)  
Eric de Beij  (Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee) 
Koosje Siderius  (Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee) 
Erik Kort  (Gemeente Smallingerland) 
Sophie van der Mei (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) 
Amina Adas   (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) 

 
Aanwezig:  12 leden 
 
Afwezig m.k.g.: Brenda Kammeraad (Algemeen bestuurslid)  

Wim van Loon  
Sandra Scherstra 
Feestcommissie  

 
 
1) Opening en mededelingen 

Hans Nater (interim-voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom bij de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Dorpsbelangen 
Boornbergum – Kortehemmen. Een bijzonder welkom voor Pleatslik Belang De Feanhoop, 
Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle en Buitenstvallaat, Erik Kort (gemeente Smallingerland) 
en Maatschappelijk Onderneming Smallingerland (M.O.S.). Deze algemene ledenvergadering 
is van de jaren 2020, 2021 en 2022. In verband met corona heeft de ALV in 2020 en 2021 niet 
plaatsgevonden. Hans Nater heeft de volgende mededelingen:  

 De bijdrage van € 5,- aan buurtverenigingen voor het bezorgen van een bloemetje aan 
nieuwe inwoners is afgeschaft, omdat er weinig gebruik van werd gemaakt;  

 Het bestuur is ingeschreven bij het UBO-register van de Kamer van Koophandel;  
 Het bestuur heeft vóór 1 april 2022 twee buurtbudgetaanvragen ingediend bij de 

gemeente Smallingerland, namelijk de herinrichting van de groenstrook bij de Tymen 
de Boerwei en het plaatsen van plantenbakken bij dorpshuis ’t Bynt;   

 De tentoonstelling Stroomopwaarts loopt tot en met 26 juni 2022 in Museum Dr8888;  
 De dunning van het Kabouterbos vindt na het broedseizoen 2022 plaats;  
 Er zijn nieuwe toplagen aangebracht op de paden rondom De Middelgeast;  
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 De 3D visualisaties worden aangebracht op de kruising van de Nijewei/ Bosschawei in 
het weekend 20 tot en met 22 mei 2022, onder voorbehoud van droog weer;  

 Het bestuur is van plan om een werkgroep kerstversiering in te stellen. Mensen met 
belangstelling voor deze werkgroep kunnen zich melden bij het bestuur;  

 Er is een offerte gevraagd bij Glasservice Van Dijk (Boornbergum) voor het vervangen 
van het plexiglas van het publicatiebord bij dorpshuis ’t Bynt;  

 De rommelmarkt vindt plaats op 21 mei 2022 van 08:00 - 13:00 uur bij de VGKN-kerk; 
 Het pleinfeest is op 21 mei 2022 van 16:30 - 00:00 uur bij dorpshuis ’t Bynt; 
 Het dorpsfeest is van 16 - 19 juni 2022;  
 Het stratenvolleybaltoernooi is op 2 september 2022 om 18:30 bij De Kampslach;  
 De Cultuurkaravaan is op 3 september van 16:00 - 19:00 uur bij dorpshuis ’t Bynt.  

 
Naar aanleiding van de mededelingen:   

 Tineke de Boer vraagt aandacht voor de verkeersonveiligheid op de kruising fietspad 
De Middelgeast met de Westerbuorren en vraagt waarom op deze locatie geen 3D 
visualisatie wordt geplaatst. De 3D visualisatie op de kruising Nijewei - Bosschawei is 
nog een voortvloeisel uit het project “Feilich op ‘e dyk” uit 2017. Hans deelt mee dat het 
bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen de 
verkeersonveiligheid op de locatie fietspad De Middelgeast – Westerbuorren per brief 
en bij een bezoek onder de aandacht heeft gebracht bij de (burgemeester van) 
gemeente Smallingerland. Tineke de Boer is hiervan op de hoogte. De gemeente 
Smallingerland is voor de gehele gemeente bezig met het opstellen van een 
maatregelenprogramma dat infrastructureel van aard is. In de totale prioritering van 
maatregelen wordt ook de kruising De Middelgeast – Westerbuorren meegenomen, 
maar dat wil niet zeggen dat er daadwerkelijk maatregelen worden getroffen. Tineke de 
Boer vindt dit te lang duren en is van plan om zelf contact te leggen met de 
burgemeester van de gemeente Smallingerland. Hans Nater geeft aan dat het 
personen vrij staat om zelf contact op te nemen met de gemeente Smallingerland. Erik 
Kort adviseert om contact op te nemen met Jeannette Stockmann (verkeerskundige bij 
de gemeente);  

 De suggestie wordt gedaan om buurtverenigingen te vragen om zelf kerstversiering te 
regelen voor de buurt.  

 
2) Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
3) Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 26 maart 2019 

Het verslag van de ledenvergadering van dinsdag 26 maart 2019 van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen wordt ongewijzigd vastgesteld. De secretaris 
wordt bedankt voor het maken van het verslag.   

 
4) Vaststellen jaaroverzicht 2019 en 2020/2021 

De jaaroverzicht 2019 en 2020/2021 van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – 
Kortehemmen worden ongewijzigd vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het maken 
van de jaarverslagen.   
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5) Vaststellen financieel jaaroverzichten 2019, 2020 en 2021 
a) Geeske Oostenbrug (penningmeester) geeft een korte toelichting op de financiële 

jaaroverzichten van 2019, 2020 en 2021. De subsidie-inkomsten van het kunstwerk 
(zeilschip) hebben plaatsgevonden in de jaren 2017 t/m 2020. De uitgaven van het 
kunstwerk hebben in 2020 plaatsgevonden. Dit geeft mogelijk een vertekend beeld;  

b) De heer J. Rienstra en mevrouw H. Klomp (kascommissie) hebben de boeken en 
digitale rekening gecontroleerd. Er zijn geen op en/of aanmerkingen van de 
kascommissie op de financiële jaarverslagen 2019, 2020 en 2021. De kascommissie, 
bij monde van de heer Rienstra, geeft de complimenten aan de penningmeester. De 
financiële jaaroverzichten 2019, 2020 en 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. Aan 
het bestuur, en de  penningmeester in het bijzonder, wordt decharge verleend. De heer 
Rienstra roept de aanwezige leden op om met suggesties te komen voor het 
“ouderenpotje” in 2022;  

c)  Mevrouw H. Klomp is aftredend in de kascommissie. De heer O. Bosgra 
(Westerbuorren 38, Boornbergum) is bereid om haar plaats in de kascommissie in te 
nemen. 

 
Aan de kascommissie wordt een bos bloemen aangeboden voor de verrichte werkzaamheden. 
De penningmeester wordt bedankt voor het maken van de financiële jaarverslagen.   

 
6) Bestuursverkiezingen 

a)  2020: Sandra Scherstra is aftredend bestuurslid en stelt haar niet verkiesbaar; 
b) 2022: Brenda Kammeraad-Addison is aftredend bestuurslid en stelt haar niet 

verkiesbaar;   
c)  2022: Hans Nater te benoemen als voorzitter;  
d) 2022: Anneke Wels te benoemen als algemeen bestuurslid;   
e) 2022: Froukje Bergsma te benoemen als algemeen bestuurslid;  
f) 2022: Louise Schaafsma te benoemen als algemeen bestuurslid.  
 
Sandra Scherstra en Brenda Kammeraad-Addison (beide helaas afwezig), worden hartelijk 
bedankt voor hun inzet voor de Vereniging van Dorpsbelangen. Het bestuur heeft al afscheid 
van Sandra genomen en gaat nog afscheid nemen van Brenda. In de algemene 
ledenvergadering worden Hans Nater (voorzitter), Anneke Wels, Froukje Bergsma en Louise 
Schaafsma (allen algemeen bestuurslid) per acclamatie en onder applaus, benoemd als 
bestuursleden van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.  
 

7) Vaststellen gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement    
Hans geeft een toelichting op de aanleiding, zijnde de WBTR (Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen) die per 1 juli 2021 is in gegaan, en de daadwerkelijke wijzigingen van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. De leden hebben via uitgedraaide exemplaren (af te 
halen bij Bakkerij Baarsma) en via de digitale exemplaren (via de website) kennis kunnen 
nemen van de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur van de 
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen heeft op haar 
bestuursvergadering van 5 april 2022 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen en besloten   
om beide documenten voor te leggen aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering 
(ALV) van 10 mei 2022 ter goedkeuring. De (aanwezige) leden van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen kunnen unaniem instemmen met de 
statutenwijziging (ontwerp 1 april 2022 van Notaris Kooi) en het gewijzigd huishoudelijk 
regelement, waarmee de voorgestelde wijzigingen hierbij zijn goedgekeurd. 
 
Hans Nater heeft op basis van historische documenten van de Koninklijke Bibliotheek ontdekt 
dat de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum al sinds 13 januari 1900 bestaat (in plaats 
van 5 juni 1906). Dat Dorpsbelangen ook inderdaad toen al bestond en actief was blijkt uit   
een artikel uit de Dragtster Courant van 23 juni 1900 wat door Hans voorgelezen wordt. 
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8) Inventarisatie belangstelling Doarpen yn ’t Grien 
Anne geeft een toelichting op het project “Doarpen yn ’t Grien”. De gemeente Smallingerland 
heeft financiële middelen gereserveerd voor het project “Doarpen yn ’t Grien (DYG)”. In het 
DYG project wordt gefocust op particulier groen in de kernen, (boeren)erven buiten de kernen 
en in en om de openbare plaatsen in kernen groen toe te voegen/ de biodiversiteit te 
vergroten. Een (nog in te stellen) groencommissie, bestaande uit enkele bewoners van 
Boornbergum en/of Kortehemmen, maakt met ondersteuning van Landschapsbeheer 
Friesland (LBF) een groenplan voor het versterken van het groenstructuur in het dorp. Als een 
Groencommissie - onder Dorpsbelang - stelt men plannen op, is aanspreekpunt, zorgt voor de 
aansturing en creëert zodoende saamhorigheid en draagvlak. Dit alles voor de natuur en het 
landschap in de eigen omgeving. LBF en de gemeente Smallingerland ondersteunen de 
commissie. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft in 2019 een oproep gedaan voor leden van 
de groencommissie, maar er was weinig belangstelling. In verband met corona is in 2020 en 
2021 weinig gebeurd.  

  
Wij willen bij deze algemene ledenvergadering (10 mei 2022) een inventarisatie van ideeën 
houden voor “Doarpen yn ’t Grien” en de belangstelling toetsen. Op basis van deze 
inventarisatie wordt besloten om wel of geen subsidieaanvraag in te dienen.  

  
Landschapsbeheer Friesland heeft - mede namens plaatselijk belang De Wilgen, Smalle Ee 
en Buitenstvallaat - een subsidieaanvraag bij de gemeente Smallingerland en het Iepen 
Mienskipsfûns van de provincie Fryslân ingediend. Deze aanvraag is door de gemeente en de 
provincie gehonoreerd. In de subsidieaanvraag zijn drie thema’s benoemd: herstel singels, 
boerenerven en wandelpaden. Geeske en Anne zijn op 8 maart 2022 bij een informatieavond 
in De Wilgen geweest over boerenerven. De informatieavond ging over praktische 
toepassingen van gebiedseigen erfbeplating op (boeren)erven. De subsidiebijdrage voor 
erfbeplanting is 73% en de eigen bijdrage is circa 27%. Eric de Beij geeft een uitgebreide 
toelichting over hoe het proces in De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat verloopt.  
 
Hans Nater vraagt of er ook ideeën zijn, belangstelling is voor het project “Doarpen yn ’t Grien” 
en/of er ook mensen willen deelnemen in de groencommissie. Tijdens de ledenvergadering 
zijn er geen ideeën, is er geen belangstelling voor dit project en/of groencommissie. Leden 
kunnen zich uiteraard ook na de ledenvergadering nog melden bij het bestuur van 
Dorpsbelangen.  

 
9) Toelichting programma dorpsfeest 2022  

In verband met de afwezigheid van de Feestcommissie vervalt dit agendapunt. Eventuele 
vragen kunnen rechtstreeks aan de Feestcommissie worden gesteld.  

 
10) Presentatie Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) 

Sophie van der Mei geeft een presentatie over de werkzaamheden van de M.O.S. Nadat de 
presentatie is afgerond, wordt gediscussieerd op basis van een zestal stellingen.  
- Het is goed oud worden in Boornbergum;  
- Jongeren hebben genoeg te doen in Boornbergum;  
- In de buurten van Boornbergum is men betrokken met elkaar;  
- Nieuwbouw Boornbergum en oorspronkelijk Boornbergum voelen als 1 dorp;  
- Kortehemmen en Boornbergum voelen zich verbonden met elkaar;  
- Er zijn vrijwilligers te vinden voor activiteiten en besturen in het dorp.  
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11) Rondvraag en sluiting  
 
Vraag: Wietse Oosterwoud vraagt of het haventje van Kortehemmen (in de Himsterfinnen) 
gerenoveerd/ beleefbaar gemaakt kan worden?  
 
Antwoord: Hans geeft aan dit punt in de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken. Er 
zijn wellicht mogelijkheden om via het buurtbudget een informatiebord te plaatsen over de 
historie van dit haventje in Kortehemmen. Een renovatie van het haventje is kostbaar en 
daardoor waarschijnlijk minder kansrijk.  
 
 
Vraag: Hilly Klomp vraagt of een verkeersspiegel geplaatst kan worden op de kruising Nijewei, 
Easterbuorren, Westerbuorren en Ds. Van Apeldoornwei?  
 
Antwoord: Hans geeft aan dit punt in de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken. 
De gemeente Smallingerland moet als wegbeheerder medewerking verlenen voor het 
plaatsen van een verkeersspiegel. Wietse Oosterwoud oppert om ook een spiegel te plaatsen 
bij de kruising van fietspad De Middelgeast met de Westerbuorren.  
 
 
Vraag: Anne Huizinga vraagt wat de regels zijn rondom cameraplaatsing (in relatie tot privacy 
en de openbare ruimte)?  

 
Antwoord: Hans deelt mee dat het bestuur van Dorpsbelangen niet op de hoogte is van de 
regels van cameraplaatsing. Hans adviseert om contact op te nemen met de politie, zij zijn 
waarschijnlijk op de hoogte van deze regels.  
 
  
Nadat er geen vragen meer zijn, bedankt Hans Nater de aanwezigen voor hun komst en 
inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
Verslag opgesteld door:  
 
Anne Meijer  
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen 
Titelroas 18 
9212 RM Boornbergum  
Mob: 06 – 5268 4439  
 
 
Bovenstaand verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen d.d. 10 mei 2022 is goedgekeurd op de 
bestuursvergadering van d.d. 7 juni 2022, 
 
 
 
 
 
 
H.H. Nater       A. Meijer 
 
Voorzitter       Secretaris 


