
Notulen jaarvergadering PB-SMS 

  

1. Opening 

De voorzitter Reinier de Jong opent de vergadering. 

Er gaan presentielijsten rond onder alle aanwezigen . 

  

2. Vaststellen agenda   

3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2017 

• Geen op- en aanmerkingen over de notulen. Bij deze zijn ze aangenomen. 

  

4. Jaarverslag 2017-2018 

• Rina Veenstra doet mondeling verslag van onze aciviteiten van het afgelopen jaar. 

Het jaar verslag is als bijlage in te zien en wordt geplaatst op de website van de 

Veenletters. 

• Er is een vraag uit het publiek over de rode contouren die we aanhalen (zie 

jaarverslag). PB heeft ervoor gepleit om de mogelijkheden om nieuw bij te kunnen 

blijven bouwen in onze dorpen, als optie aan te houden. Er kwam echter een vraag 

vanuit de aanwezigen in hoeverre dit aansluit bij onze dorpenvisie, waarin hierover 

niets genoemd wordt. PB geeft aan dat het altijd kan zijn dat niet iedereen dit 

standpunt deelt. Indien er nadere uitleg over wordt gewenst kan men zich altijd tot het 

bestuur wenden. 

• Een andere vraag vanuit de aanwezigen is of het realiseren van een woonerf ook tot 

de actiepunten van het PB behoort. En of dit ook te maken heeft met de rode 

contouren. Dit is een ander punt, maar indien er wensen voor het realiseren van een 

woonerf zijn vanuit de gemeenschap, kan het PB altijd aangewend worden om 

hierover mee te denken. 

  

5. Verslag van de penningmeester 

Sandra Loek doet verslag. Het verslag is te zien op groot scherm en ligt ter inzage op de 
tafels voor aanwezigen. Gevraagd wordt waar het overgebleven subsidiebedrag van het 
Mienskipfonds nu is. Het Mienskipfonds heeft subsidie afgegeven voor het realiseren van 
een haalbaarheidsonderzoek van cafe de Veehandel (voor herbestemming). Dit speelde 
in 2016-2017 en is tijdens de vorige ledenvergadering ook aan bod gekomen. Het advies 
dat volgde uit het haalbaarheidonderzoek was negatief en er is een bedrag overgebleven. 
De penningmeester geeft aan dat dit bedrag apart is gezet omdat het kan zijn dat de 
subsidie weer terug wordt gevraagd.  Er volgt nog een vraag over waarom er relatief veel 
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geld is uitgegeven voor een dergelijk haalbaarheidsonderzoek . PB geeft aan dat zij 
belang hechtten aan het investeren in het mogelijk opknappen van dit monumentale pand 
aangezien het een toonaangevend pand is van de entree van één van onze dorpen.  Er is 
vanuit andere aanwezigen ook steun en begrip voor het ondernomen plan en de 
achteriggende beweegredenen. 

6. Verslag van de kascontrole commissie 

Anja Dragt en Inge Thomas zaten afgelopen jaar in de kascontrolecommissie en hebben 
de boekhouding goedgekeurd. Ze zijn helaas afwezig om te kunnen toelichten. Voor 
komend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit: Hilgina Hakvoort en Inge Thomas. 

  

  

  

7. Bestuursverkiezing 

Rick Bockhorst wordt voorgesteld als nieuw lid. 

We zoeken nog een nieuw bestuurslid uit Spanga, aangezien Spanga niet meer 
vertegenwoordigd wordt in het bestuur. 

  

  

8. Mededelingen van het bestuur 

• Rondleiding Burgemeester 

In het kader van de kennismakingstour van onze nieuwe burgemeester heeft PB de 
burgemeester en delegatie op 30 september mogen rondleiden in onze dorpen en in het 
bijzonder ons natuurgebied de Rottige Meente. Ze zijn ontvangen bij Ale Bakkers 
Broggien en van daaruit in de boot van SBB gestapt. Bij het informatiepunt van SBB heeft 
de SOV onder andere verteld over de nieuwe kanoroute. Titi Zaadnoordijk heeft een 
gedicht voorgedragen. De tocht is daarna voortgezet tot aan de Scheenesluis en van daar 
uit te voet richting eindpunt Oldelaamsterbrug waar de bus klaar stond om de delegatie te 
laten hervatten van de bustour. 

• Nieuwe banken 

De Rabobank heeft drie nieuwe banken geschonken omdat de oude bankjes aan 
vervanging toe waren.  Ze zijn vervangen door ijzeren banken; één langs de 
Helomavaart  en één achter de kerk in M’buren. Er is ook een bankje geplaats 
in   Scherpenzeel  aan het Voetpad vlakbij de Pieter Stuyvesantweg. 

• Geluidsinstallatie Polderhuus 

Er is geld uit het polderfeest beschikbaar gesteld voor een mobiele geluidsinstallatie. PB 
SMS, Nijetrijne en Langelille hebben tevens subsidie aangevraagd bij het dorpenfonds. 
Uiteindelijk zijn daar een nieuwe (vaste) installatie voor het Polderhuus en twee mobiele 
installaties voor aangeschaft. 

• Entree dorpen 

Helaas is het nog niet gelukt om de entree van de dorpen op te kanppen en opnieuw in te 
richten. Dit heeft te maken met vertraging bij de gemeente. Dit heeft als voordeel dat het 
opknappen/aanpakken van de dorpsingangen nu samen kan gaan met een groter plan 
van de gemeente voor het herinrichten van de dorpen. Tevens met het oog op 
verkeersveiliger maken van de dorpen. Men wil de snelheid van het verkeer uit de dorpen 
halen. 

• Kanoroute Scheene 

  

  



Er is door de SOV, SBB en het PB subsidie aangevraagd om een  kano route te 
realiseren op de Scheene. Dat is gelukt! Er zijn nieuwe stijgers en borden geplaatst.  Er is 
een bedrijf in Langelille waar je de kano’s  kunt huren. 20 April 2018 is de opening van de 
nieuwe kano route. 

De Grote Kanoroute heeft zelf via de Gemeente en SBB geld gekregen om een aantal 
stijgers te vernieuwen. 

• Schoonmaakavond: 11 april 2018 

  

We vragen vrijwilligers voor de schoonmaakavond. Opgeven kan bij Alie Jonkman en 
Sippie Schaap. 

• Speeltuin Munnekeburen 

De heer Ernst (Peter) heeft de grond verkocht aan Nico van Wegen, Flip Boer en Koos 
Esser (Buren). De voorgenomen camperplekken zijn van de baan. 

Het PB is momenteel bezig met de aanvraag van subsidies en het doen van offertes. 

Het Mienskips fonds, Bercoopfond, Rabofonds, Jantje Beton, VSB fonds,  Vermileon, 
Gemeente,  zijn partijen die zouden kunnen bijdragen. 

Het PB s ook bezig met het aanvragen van vergunningen. 

De gemeente wil een deel van de kavel kopen voor parkeergelegenheid. Er komen dan 
ongeveer 18 parkeerplekken. De gemeente gaat dit zelf aanleggen. Buren zullen 
binnenkort uitgenodigd worden, door de Speeltuincommissie voor overleg. 

• Whatsapp buurtpreventie 

Afgelopen jaar is er een werkgroep in het leven geroepen om in de groote veenpolder 
dekking te kunnen geven voor de whatsappbuurtpreventie. Inmiddels zijn er vooral 
subgroepen, waarvan de beheerders in een speciale ‘beheerdersgroep’ zitten.  De 
afgelopen weken zijn de groepen al goed ingezet en er zijn inmiddels 
buurtpreventiebordjes geplaatst. Er wordt nog een oproep gedaan te letten op de 
huisregels die bij de preventiegroepen gelden. 

9. Wijkagent Jan Kroezen 

Jan Kroezen is helaas afwezig. We vragen hem om een jaarverslag te doen, dit kunnen 
we plaatsen op de Website van de Veenletters, of  in de Veenletters zelf. 

  

  

10. Rondvraag 

• De vraag is of er een kluunsteigertje aangelegd kan worden onder Ale Bakkers 

bruggetje. We gaan dit navragen bij SBB, bij Roel Vriezema. 

• De vraag is of er nog werk wordt gemaakt van de wens een rotonde aan te leggen bij 

Spanga ter hoogte van café de Veehandel. Dit speelt nu en wordt meegenomen in 

het advies voor de herinrichting van de N351. 

• Aangekaart wordt om het pad langs de Scheene in Scherpenzeel op te knappen. 

• Er is een wens om van de straten bij de Ribbe en de Kragge in Scherpenzeel  in te 

richten als woonerf . Ook wordt het terugkerende parkeerprobleem ter sprake 

gebracht. PB gaan het opnieuw weer bespreken met de gemeente. PB is momenteel 

druk bezig om samen met de gemeente te kijken naar de verkeersveiligheid en kijken 

  

  

  



of PB knelpunten in kaart kan brengen. PB nodigt de buurt bij deze uit om eens 

samen om de tafel te zitten. PB kan een schakel tussen de wijk en de gemeente zijn. 

• Ten slotte de vraag of en wanneer er iets gaat gebeuren aan de bermen in Spanga. 

PB  gaat hier opnieuw navraag naar doen, want het duurt lang. Er is nu geen 

duidelijkheid over wanneer er iets aan de bermen wordt gedaan. 

11. Gastspreker Brandweer 

• Brandweer Fryslan is uitgenodigd om iets over hun werkzaamheden en 

brandpreventie te vertellen. 

  

  

  

13. Sluiting  

 


