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Notulen jaarvergadering woensdag 15 november 2017 in 
Dorpshuis De Trekkerstinte. 

 
1. Opening: 

Voorzitter Marc Mulder  heet 17 aanwezigen welkom. Speciaal woord van welkom 
voor de ereleden: Jan Overwijk  en Kor de Jong, een aantal leden van politieke 
partijen en Franciscus Koopman van het gemeentebedrijf. 
 
Afmeldingen:  Ron Leicht buurt agent. Janna de Koster, Paul de Koster, Henk en 
Fetsje Bosma, Johan Sieswerda van Opsterlanders 

 
2. Mededelingen: 

Na de pauze een presentatie van Tijnje online. 
 

3. Notulen ledenvergadering 2016 
Engelien leest de notulen voor. 
Vraag: waarom wordt het voorgelezen? Dit is traditie. PBT heeft hiervoor gekozen. 
Notulen goed gekeurd. 

 
4. Jaarverslag: 

Doede leest het jaarverslag voor. Geen vragen. 
 

5. Financieel jaarverslag. 
Wiebe geeft uitleg over de financiële situatie van dit moment. 
Vraag: Heeft het feest Tijnje 105 een eigen rekening? Vorig jaar is deze rekening 
opgeheven. Na alle dorpsfeesten wordt de rekening opgeheven en komt het geld 
onder de noemer van PBT. We hebben een calamiteiten pot voor bijvoorbeeld 
stormschade of dergelijke onvoorziene uitgaven. Het is dorpsgeld dat apart staat. 

 
6. Verslag kascommissie 

Johan ten Tije en Janna Koster hebben de boeken gecontroleerd. Deze zijn 
goedgekeurd. 

 
7. Benoeming kascommissie 2018 

Anne Veenstra, Hans van der Linde en reserve Marco Dijkstra 
 

8. Dorpsbudget 
Elk dorp krijgt een basisbedrag van €2500 plus 80 cent per inwoner. Op de website 
staat een formulier voor de aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Ook 
staan hier de spelregels. 
Stamppot buffet   150 
Abrahamsnacht    500 
GV Tijnje gymuitvoering 250 
Tynjeboade    350 
Buurt app borden   1161,60 
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Spokentocht Upstairs:   200 
Nog te besteden;   7192,10 
 
Vraag: heeft de borden van de whatsapp preventie enige zin? Marc geeft aan dat 
het moeilijk meetbaar is. Vanuit de politie is aangegeven dat het preventief kan 
werken.  
Opmerking: jammer dat er zoveel geld is gestopt in de borden in vergelijking met 
alle goede doelen die gesteund zijn. De borden hebben wel degelijk een functie. Er 
wordt aangegeven dat de sociale controle hoger is. Het is een aanvulling op de 
buurtapp. Dit ook ter voorkoming dat elke buurt zijn eigen bord maakt. Dit staat 
netter. Vanuit het Gemeentebedrijf geeft Fransiscus Koopman aan dat het wel 
degelijk effect heeft. Het is een eenmalige uitgave. 
Opmerking: Johan, klant van hem die kan de borden goedkoper leveren. Johan wil 
zich hiervoor inzetten. Doede houdt contact hierover met Johan. 
Vraag: er blijft zoveel geld over. Hoe kan dit? Marc legt uit dat het voor activiteiten 
zijn die goed onderbouwd moeten worden dit is een bijdragen en geen dekkende 
financiering. In de eerste periode is hier niet zoveel gebruik van gemaakt. Er wordt 
nu steeds meer gebruik van gemaakt.  

 
9. Lopende projecten 

Tynsterbosk 
Marc bespreekt de volgende zaken: regelmatig maai werk, verrotte bankjes zijn 
weggehaald, mogelijke ruiterroute besproken, scheur in beton fietspad en opruimen 
gekapte en omgewaaide bomen. 
Vragen en opmerkingen: 
Het bos bij de Wispel is onderdeel van Staatsbosbeheer. Dit zijn compensatie 
bossen. Engelien geeft aan dat de waterreservoir dicht bij het fietspad ligt en dat 
dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Er wordt contact opgenomen met het 
Wetterskip. 
Paardenpoep. Engelien geeft aan dat  hier goede overleg is met de ruiters. Ze 
spreken elkaar erop aan. Er wordt aangegeven dat  er best nog wel eens 
paardenpoep op de wegen in Tijnje wordt gesignaleerd 
MFA de Tijnje 
Marc legt het haalbaarheidsdocument uit. Er is aan het einde van de maand een 
gesprek gepland met de nieuwe wethouder. Intentie om in januari het 
haalbaarheidsdocument in de raad te brengen. De wens optie is om dit plan in 
spiegelbeeld te bouwen. De zorg en onderwijs aan de voorkant. De tennisbaan naar 
achteren. 
Andries Hoekstra houdt op als huisarts. Hoelang blijft de praktijk nog in de woning 
van Hoekstra? De nieuwe huisarts nemen regelmatig deel aan overleggen. Ze willen 
graag in het nieuwe MFA, maar wanneer dit nog 4 a 5 jaar duurt, willen ze niet meer 
mee. Waarom dienen jullie het plan niet alvast in spiegelbeeld in? 
Marc geeft aan dat ze een realistisch plan willen inbrengen. Wanneer ze dit in 
spiegelbeeld indienen geeft dit een kostenpost van een ton meer. Daarom wordt dit 
niet gedaan.  
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Het bouwen wordt steeds duurder. Is hier rekening mee gehouden? Marc geeft aan 
dat het ook heel vervelend is dat het een jaar vertraging heeft opgelopen. De 
werkgroep is zich er degelijk van bewust dat op deze manier de kosten oplopen. 
Kunnen de scholen nog wachten? Scholen willen ook graag dat het zo spoedig 
mogelijk rond is. De werkgroep heeft dit jaar nodig gehad om te overleggen met 
diverse partijen. Wat wordt gedaan met het grond waar nu de scholen en dorpshuis 
op staat? Dit is een politiek vraagstuk. Hier komt waarschijnlijk ook geld uit wanneer 
de grond wordt verkocht. Een aandachtspunt richting de aanwezige politieke 
partijen. Wat gebeurt er wanneer dit niet doorgaat? De scholen krijgen een 
nieuwbouw zonder gymzaal. Het dorpshuis wordt gerenoveerd. 
Huidige Stand van zaken:  
Fusie traject scholen in afronding en er is een nieuwe gezamenlijke directeur 
benoemd. 
Calisthenics 
Marc legt uit wat heeft calisthenics inhoudt. Wieger de Wit heeft een initiatief 
genomen om een calisthenics park in de Tijnje te realiseren. Er is een bijeenkomst 
geweest met diverse verenigingen om te onderzoeken of draagvlak is voor de Tijnje. 
Op het feestterrein is een calisthenics-demonstratie geweest. Tijdens een tweede 
bijeenkomst is geconcludeerd dat er te weinig draagvlak is in de Tijnje. Het idee 
wordt eerst geparkeerd. 
Whats-app buurt preventie 
Marc vertel het een en ander over dit initiatief. Zie punt dorpsbudget. Er zijn nog 
twee buurten die niet deelnemen aan de app. 
Gezamenlijke bestuursvergadering. 
PBT is bezig om dit te onderzoeken. Er is een oproep geweest in De Tynjeboade. 
Hier heeft de voetbalvereniging positief op gereageerd. PBT zoek nog 1 of 2 
deelnemers. Na afloop een gezellige avond van maken. Of een spreker uitnodigen. 
Waarom geen buurtvereniging bij de ledenvergadering aan laten schuiven? Marc legt 
uit dat je verenigingen met een gezamenlijk doel, gezamenlijk kan laten 
vergaderen. Bij buurtverenigingen zit er vaak ook een gezellige avond voor 
buurtgenoten aan vast. 
Kan de PBT ook iets betekenen op het gebied van ondersteuning van bankrekening 
van buurtverenigingen. Dit i.v.m. geen toekenning van bankrekening nummer van 
banken. Omdat er geen KVK nummer is. Wanneer er meer buurten hier tegen aan 
lopen kunnen ze elkaar hierin ondersteunen.  
Glasvezel 
Gemeente had in 2016 een deal met Kabelnoord. Ze zijn terug gefloten door de 
provincie. Huidige stand van zaken: Provincie heeft een aanbesteding  gedaan. 
Kabel noord en DFM hebben de aanbesteding gewonnen. Plannen worden verder 
uitgewerkt. Er wordt gekeken naar de buitengebieden. 
Riperkrite plein 
Dit plein krijgt een nieuwe inrichting. Dit in overleg met de buurt en gemeente. Eind 
deze maand moet het klaar zijn. Franciscus geeft het meeste recente plan door aan 
Marc. De steen blijft bestaan, hier komt een bloemenperk omheen. Er worden vaste 
planten gebruikt voor de herplanting rondom de steen. Dit geeft weinig onderhoud. 
De rest wordt bestraat. Worden daar ook bomen herplaatst? Wiebe geeft aan dat 
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hier geen bomen komen. Er wordt aangegeven dat er meer bomen op de Breewei 
verdwijnen en niet herplant wordt. PBT heeft zich hier voor ingezet. Vanuit de 
gemeente wordt aangegeven dat niet alle bomen worden her geplant. Dit zijn 
keuzes. Hoe wordt dit besluit genomen? Het gemeentebedrijf heeft een plan 
ingebracht en gevraagd wat PBT hiervan vond. PBT heeft  de buurt erbij betrokken. 
Dit is niet conform de afspraak met de gemeente gegaan. De gemeente heeft dit 
ook erkend. 
Lange termijn visie 
Marc legt uit wat de plannen zijn vanuit PBT. Nieuwe koers inzetten. PBT probeert 
een groot draagvlak te creëren  om een visie te ontwikkelen. 22 januari is hiervoor 
de aftrap door middel van een gezamenlijke bijeenkomst. Doarpswurk ondersteunt 
hierbij. 

 
10. Bestuursverkiezing 

Fetsje Bosma is afgetreden. Gerda Oosterhof is toegetreden tot bestuur. Waarvoor 
applaus. Abel is aftredend.  Daar wordt in klein comité bij stil gestaan. We zijn nog 
opzoek naar 2 nieuwe kandidaten. Procedure zoals is afgesproken houden we 
instant. 

 
11. Rondvraag: 

Kor de Jong: wordt er in het PBT nagedacht over bouwkavels in het dorp? We willen 
graag onze jeugd behouden in Tijnje. Wanneer er behoefte is aan nieuwe woningen 
voor de jeugd, kan PBT dit kenbaar maken naar de gemeente. Op dit moment is er 
geen behoefte bekend bij PBT. En ook een optie is dat er ouderen straks hun huis 
verlaten, hier kunnen dan de jong volwassenen ook in. Waar PBT op aanstuurt is 
het opknappen van het IJbema terrein en het Beusmeat terrein. 
Er is overleg geweest met Van der Sluis over een nieuwe invulling van het terrein. 
Op dit moment ligt  er een concept plan met een wonen/werken bestemming. 
Provincie wordt hierbij betrokken. Franciscus vraagt of PB ook contact heeft met 
Elkien. Marc geeft aan dat Elkien betrokken is.  
Homme Lageveen: Er wordt geen vuil meer gestort in het bos achter de Hein 
Voswei. Het heeft effect gehad. Er is overleg met Fransiscus Koopman geweest om 
invulling te geven aan het bos. Homme krijgt complimenten over de eigen initiatief  
van de buurt. 
 
Marc bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 


