PLAATSELIJK BELANG TIJNJE
OPGERICHT IN 1896

Notulen ledenvergadering 13 november 2019
Afwezig met kennisgeving: College van B en W, Andries Hoekstra en Berend Drenth.
1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
Marc opent de vergadering. Speciaal welkom aan de politiek; ChristenUnie: Arjen Bergsma,
Opsterlands Belang: Hans de Jong, FNP: Harm de Jong.
De ereleden Kor de Jong en Jan Overwijk.
Er waren 25 leden aanwezig.
Na de pauze presenteert Jan Post zijn boek: Troch de Tynster tiid.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 14 november 2018
De notulen zijn te lezen op de website. Geen op/of aanmerkingen. De notulen zijn vastgesteld.
3. Jaarverslag
Jaarverslag is te lezen op de website. Marc vertelt in het kort wat er in het verslag staat.
4. Financieel jaarverslag.
Gerda doet verslag van de financiën. Er zijn ongeveer 300 leden. Kor de Jong vraagt uitleg over
de hoge kosten van de klok op het Pipegealsgeaplein. Gerda geeft aan dat we met Vattenfall in
gesprek zijn om kortingen te bedingen. PBT onderzoekt of de klok op zonne-energie kan.
5. Verslag kascommissie
Hans van der Linde en Marco Dijkstra hebben de kas controle gedaan. Decharge aan
penningmeester verleend.
Benoeming kascommissie.
Marco Dijkstra en Kor de Jong reserve is Tiny Bouma.
6. Dorpsbudget
Voor Tijnje is in 2019 € 3712,- beschikbaar.
Dorpssteunpunt:
broodmaaltijd voor senioren € 300 ,Werkgroep Historie:
abonnement kosten €126,Gymnastiek vereniging:
uitvoering € 400,Bij Carlijn:
open Imkerdijdagen € 350,De Bazuin:
jeugdlessen € 500,Dorpshuis:
reanimatietraining € 120,PBT:
Aankoop 2 borden buurtapp ivm diefstal € 315,Er zit nog € 1551,- in kas.
7. Lopende projecten
Marc licht de volgende projecten toe:
Doarpsvisie
Naar aanleiding van de gemaakte dorpsvisie zijn er afgelopen jaar drie werkgroepen ontstaan.
Te weten: Werkgroep: Duurzaam Tijnje, werkgroep: Historie, werkgroep: Jeugdraad
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Jurjen Hoekstra( lid jeugdraad) vertelt waar ze zich voor gaan inzetten. De leden
applaudisseren voor hun enthousiasme en wensen hun veel succes. Andries Idzerda vraagt of er
ook jeugdraden in anderen dorpen actief zijn. Marc antwoord dat dit niet het geval is.
MFA
Johan ten Teye: wordt het een hypermodern strak gebouw?
Het wordt niet een hypermodern gebouw. De architect heeft gekeken naar omgeving en heeft
hier het gebouw op aangepast.
Bomenkap
Lindeboom op het Pipegaelsgeaplein zit vol met tonderzwam. In overleg met PBT en gemeente
wordt de boom gekandelaberd. Dit i.v.m. de historische waarde van de boom. Deze actie is een
uitstel voor een eventuele kap. De komende jaren wordt de ontwikkeling gemonitord.
Speeltuinen
PBT is in overleg geweest met een bestuurslid van de speeltuinvereniging. De vereniging is
momenteel niet actief. PBT onderzoekt wat onze faciliterende rol kan zijn. Dit wordt vervolgd.
Speeltuin vereniging Hein Voswei en Romke van Damwei zijn een samenwerking aangegaan en
willen de speeltuinen renoveren. Hierover is al contact met de gemeente geweest.
Kor de Jong: er waren leden voor de speeltuincommissie. Waar is het geld gebleven?
Marc geeft aan dat we deze vraag ook meenemen naar het overleg.
Aanpak wegen:
N392 Andries Idzerda:
Ze hadden in de presentatie tijdens het voor overleg aan moeten geven dat deze slijtlaag meer
lawaai geeft. Andries heeft via een mail zijn klacht voor overlast naar de provincie gestuurd.
Andries en PBT hebben antwoord gekregen.
Lukster Heawei verkeers-remmende maatregelen. Op de Lukster Heawei zijn de drempels weer
verlaagd.
Tijnje 110
Feestcommissie Tijnje 105 heeft aangeboden om ook het feest Tijnje 110 weer te organiseren.
8. Bestuursverkiezing
Wiebe is vorig jaar afgetreden, maar heeft nog het hele jaar meegedraaid. Wiebe wordt
bedankt voor het afgelopen jaar en krijgt een bloemetje.
Aat Kerkstra krijgt applaus voor het toetreden in het bestuur.
Aftredend: Doede van der Veer (herkiesbaar voor max.2 jaar)
Anita van Norel stelt zich kandidaat voor het bestuur.
Anita wordt ook verwelkomt door een warm applaus van de leden.
Er is nog 1 vacant
9. Rondvraag
Homme Lageveen: Het zou mooi zijn wanneer het Thema van Tijnje 110 eerder bekend zou
worden gemaakt. Gerrit Hakse geeft aan dat dit in Januari zal zijn.
Kor de Jong: Het laatste bouwkavel staat een bord bij? Marc geeft aan dat Hans en Fokje deze
kavel hebben gekocht. Kor de Jong vraagt of er nog verdere ontwikkelingen op woningbouw
gebied zijn. Marc geeft aan dat er op dit moment geen behoefte is voor nieuwbouw vanuit de
inwoners van de Tijnje of daarbuiten. Gerrit Overwijk geeft aan dat het dan inbreiding zal
worden. Marc geeft aan dat dit zo is. Marc geeft nog enige uitleg over het Beusmeat en IJbema
terrein.
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Gerrit Overwijk vraagt of het terrein van de scholen straks veranderd in nieuwbouw? Marc geeft
aan dat hier nog geen plannen voor zijn.
Jan Overwijk geeft aan dat we geen woningen meer hebben in de etalage. Marc geeft aan dat
dit het lot van de kleine dorpen is. Het is hier inbreiding van toepassing en vervangende
nieuwbouw.
Marc geeft aan dat er nog ambities met het ‘Teningahûs’ waren ivm. zorg in het Teningahûs.
Hier was geen vraag naar en de zorg partij heeft zich terug getrokken.
Marc bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.05 uur.
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