Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Steggerda 7 oktober 2021
Afwezig met kennisgeving: Wouter Bootsma, wethouder Jack Jongebloed,
dorpencoördinator Klaas Hallema, fam. De Man, fam. Wielinga, Inge Joldersma, Ton
Mulder (Blijf Stellingwerfs)
1. Notulen/mededelingen
Welkom door Karin bij deze jaarvergadering. Fijn om fysiek weer te kunnen
vergaderen. Welkom in het MFC; er is hard gewerkt door de vrijwilligers! Nu kunnen
er activiteiten worden georganiseerd en ook het boekenstek komt terug.
Aanvulling op de agenda is het inlassen van een pauze.
Notulen van de vorige jaarvergadering (2019) worden goedgekeurd.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken
- Er zijn nieuwe dorpsvlaggen besteld door Joachim Westenbroek.
- Anton Mulder: er is een vrijwilligersmarkt op 13 november a.s. in het gemeentehuis
- DB is bezig om statuten ‘up to date’ te maken zodat ze voldoen aan de nieuwe wet
WAB. De statuten nieuwe versie komen in de dorpskrant, ter inzage in MFC en op
website. Een ieder kan dan input geven en hopende de statuten in de
jaarvergadering van maart 2022 vast te stellen.
- Telefoonmast.
Stand van zaken: er is op dit moment geen contact meer met het bedrijf dat voor
Vodafone de gesprekken voert. Er is contact met de gemeente geweest en daar was
ook geen meer informatie bekend. Er zijn meerdere locaties die mogelijk geschikt
zijn, onbekend is wat de andere opties zijn.
Vanuit de direct omgeving/naaste buren sportveld is er commentaar op de
communicatie, die is te summier. Karin zegt toe dit bij een volgende keer anders te
communiceren. Maar als dorpsbelang vooraf had geweten dat het proces zolang stil
zou komen te liggen, waren er ook andere keuzes gemaakt voor het communiceren.
Het eerste gedeelte van het contact ging heel voorspoedig en vlot, daarna is het
helemaal stil komen te liggen wat voor onrust in de buurt heeft gezorgd, omdat er
geen duidelijkheid is/kwam.
Volgens Tom Jansen is het bereik wel goed, ook de hulpdiensten 112 hebben geen
problemen in Weststellingwerf. De bevolking zelf wil steeds meer datasnelheid. Mast
zou overlast geven. Dorpsbelang heeft in het proces ook niets toegezegd, alleen
maar informatief gesprek om informatie te verzamelen om dit terug te kunnen
koppelen. Vanuit Vodafone zou ook een informatieavond georganiseerd worden voor
alle inhoudelijke vragen.
Enquête was in dit stadium niet handig, omdat nog niet alle informatie compleet was.
Voorstel van Ad de Groot is om mast aan de Hemweg te plaatsen. Er is ook geen
goede terugkoppeling geweest naar bewonersreactie. Zij hebben wel tips om
binnenshuis de kwaliteit beter/sneller te maken.
Voorstel is om in klein comité dit uit te zoeken (met de heren Jansen en De Groot ).
En update via dorpskrant/website als er meer informatie is.
- Oud papier. Ophalen gaat goed met de vrijwilligers. Papierprijs loopt ook op! Dus
zet allemaal uw oud papier aan de straat.
- Hard rijden/overlast aan doorgaande wegen. Anton Mulder is in contact geweest
met gemeente. Vaak zijn het ook eigen bewoners. Verzoek is om als inwoner zelf

ook melding te maken bij gemeente/politie. Dorpsbelang neemt dit punt wel mee, om
te kijken wat hierin weer mogelijk is.
- Hondenpoepoverlast. Momenteel best veel overlast van hondenpoep op de stoepen
en binnen de bebouwde kommen. Graag de hondenpoep opruimen, bij het veldje
met de kei aan de Mulderstraat staat een prullenbak. Ook liggen er in de bossen
zakjes met hondenpoep. Dit is ook niet goed voor het milieu, neem dan het zakje
mee naar huis. Van hondenpoepoverlast mag ook melding gedaan worden bij de
infolijn, dan komt er ook bij de gemeente signaal binnen.
- Evaluatie glasvezel. Er zijn een paar problemen geweest met aansluiting
binnenshuis. Dit is niet volgens afspraak. Hr. Vuist, Schokkersveen geeft aan dat hij
zich wel heeft aangemeld, maar er is niets aangelegd. Graag zelf ook de problemen
doorgeven bij gemeente, Provincie(meldpunt hiervoor).
- Graskeien. Aangelegd bij Hoeveweg en Turfhoekweg. Vaartweg is 2 jaar geleden al
aan één kant gedaan. Hierdoor wordt er ook weer harder gereden. En mogelijk wordt
dit ook sluiproute als de weg in De Blesse onder handen wordt genomen. Dit punt
houden we goed in de gaten. Bij gaten in de weg of bermen ook melding doen bij de
infolijn. Dan kan de gemeente het oplossen.
- Zonnepanelen op stoommuseum. Jorn Slump licht dit vanuit Energiecoöperatie toe
dat er nog subsidie over was en dat dit besteed is aan zonnepanelen op het
stoommuseum, ook in het kader van duurzaamheid.
3. Notulen vorige jaarvergadering
De notulen van de vorige jaarvergadering 2019 staan op de website steggerda.info.
Ook worden ze nog gepresenteerd tijdens deze jaarvergadering. Vraag van Jan
Hornstra hierover of er nog voldaan is aan de vraag een jeugdhonk te realiseren. Er
was een klein initiatief vanuit de jeugd maar die zijn daar niet verder mee gegaan.
Mogelijk kan nu vanuit MFC iets worden opgestart. Ook op deze manier jeugd bij het
dorp blijven betrekken.
Jaaroverzicht 2019-2020
Ook het jaaroverzicht 2019-2020 is te vinden op de steggerda.info. Ook dit wordt
tijdens de vergadering digitaal gepresenteerd.
4. Jaarverslag 2020 penningmeester
Het financieel overzicht wordt gepresenteerd. Ninette geeft een toelichting op een
aantal posten.
Vraag vanuit de zaal waarom het financieel overzicht niet op papier wordt uitgedeeld.
Wij gaan ook steeds digitaler en daar past dit bij, geen papierverspilling en wij willen
niet dat de financiën op straat komen te liggen. Om die reden wordt het ook niet op
de website geplaatst.
Het afgelopen jaar was er ook mogelijk het bij de penningmeester in te zien,
waardoor iedereen die wilde weten hoe de financiën er bij staan deze informatie toen
kon krijgen.
Vanuit de zaal wordt ook opgemerkt dat de kascommissie ook toeziet op een juiste
kas.
Gevraagd wordt naar de aangekochte groenstrook, waar dit is. Naast het pad bij de
tennisbanen, achter de Toekomst.

Heer Zijsling geeft aan dat de ontvangsten van het Stoommuseum een bedrag is
gesaldeerd van donaties en kosten. En de inkomsten voor Stoommuseum TNT is
een sponsorbijdrage.
5. Verslag kascommissie
Teun Stoker en Lowie Veldman hebben de kascontrole uitgevoerd. Lowie Veldman
geeft aan dat alles keurig was verzorgd. Vanuit de zaal wordt gevraagd of de
commissie decharge wil verlenen. De kascommissie doet dat.
6. Benoeming kascommissie
Teun Stoker is aftredend en Anton Mulder (reserve) treedt toe tot de kascommissie.
Nieuwe reserve lid is Lute-Evert Wedekind.
In 2022 zijn het Lowie Veldman en Anton Mulder de kascommissie en reserve lid is
Lute-Evert Wedekind.
7. Contributieverhoging
Voorstel is om de contributie te verhogen naar € 15, =.
Net als bij iedereen wordt alles duurder, meer kosten te verwachten door activiteiten
in het MFC, dorpskrant, minder adverteerders, onkosten sportveld.
Nico Bollen stelt voor om per gezinslid contributie te heffen. Dorpsbelang komt hier
de volgende jaarvergadering op terug.
Vanuit de zaal komt er wel reactie dat dit niet wenselijk is. Dit geeft een hogere
administratieve last om alle gegevens bij te houden op leeftijd.
Trijntje Stoker vraagt of de dorpskrant digitaal kan om kosten te besparen. Niet
iedereen heeft emailadres. En de kostenverhoging is niet alleen voor de stijging van
de drukkosten.
De vergadering gaat akkoord met verhoging contributie naar € 15, =.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Janita ten Berge.
Dinie Dolstra is als nieuw bestuurslid toegetreden. Na de melding in een nieuwsbrief
in april zijn hier 2 reacties op binnengekomen. Dinie is toegetreden tot het bestuur.
Het bestuur is blij met Dinie.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Dominicus de Vries, Wiebert van der Linden en Karin
Krikke.
Nico Bollen maakt bezwaar tegen deze gang van zaken. De vergadering verder gaat
akkoord met het herkiesbaar stellen van deze drie personen.
We hopen volgend jaar weer een normale jaarvergadering te kunnen organiseren,
maar door de corona was het afgelopen jaar beperkt mogelijk. Daarom een andere
gang van zaken. Maar we mogen met elkaar ook tevreden zijn dat het toch gelukt is
deze jaarvergadering te organiseren.
Karin bedankt Janita voor haar inzet binnen dorpsbelang. Ze is secretaris geweest,
houdt van doorpakken! Druk geweest met herinrichting buitenterrein Stoommuseum,
PieterStuivesantKuiertocht door Steggerda, afbeelding Ziggokast, fiets- en
wandelpaden, visiegroep, leefbaarheid in Steggerda.

Janita bedankt de overige bestuursleden voor de samenwerking en in het bijzonder
hoe we haar functie hebben overgenomen toen haar gezondheid haar in de steek
liet. Ook laat Janita zich op een nette manier uit over de ‘momenteel bizarre situatie’,
te weten de bestuurscrisis bij het stichting het Kruispunt, in ons mooie dorp
Steggerda. Janita biedt Dorpsbelang voor het MFC een klok aan, om bij de tijd te
blijven en met de tijd mee te gaan.
9. Stand van zaken Feestcommissie
Wilma Oldebijvank geeft uitleg. Er is door Corona al twee jaar geen feest geweest.
Afgelopen zomer is er nog wel auto/fietstocht geweest; helaas weinig deelname. Op
zaterdag 30 oktober a.s. zal vanuit café de Landerije weer de Nacht van de Nacht
worden georganiseerd. De feestcommissie heeft wel een nieuwe uitbater, te weten
familie Kiewiet uit Vledder. Het 3e weekend van juni staat het feest weer gepland.
10. Stand van zaken SOS
Thijs Waldus geeft uitleg over St. SOS.
Het voormalige schoolgebouw aangekocht door Stichting SOS. Om dit te financieren
zijn er meerdere leningen afgesloten. Inmiddels is een deel van de lening van de
kerkrentmeesters al afgelost.
Inkomsten worden gegenereerd door verhuur aan diverse partijen. Er is afgelopen
jaar veel verbouw werk verzet door diverse vrijwilligers om dit mooie resultaat te
behalen. De plannen voor volgend jaar zijn het dak verbeteren en zonnepanelen te
leggen. Lute-Evert Wedekind geeft aan dat vanuit Bercoopfonds
subsidiemogelijkheden zijn voor verduurzaming.
Het is het streven dat de onderliggende commissies overzicht gaan geven tijdens de
jaarvergaderingen. Het gaat dan ook om DAS, bloemencommissie, boekenstek. Zo
krijgt iedereen een nog beter beeld van wat er allemaal in Steggerda leeft en
gebeurt.
11. Uitleg bloeizone Steggerda
Karin geeft uitleg over de bloeizone in Steggerda, wat een mooi plan is voor de
komende tijd. ‘Bloeizone’ is afgeleid van ‘Blue Zones’, delen van de wereld waar de
meest gezonde mensen leven. Bloeizone Fryslân wil samen met inwoners van
Fryslân ervoor zorgen dat er in Friese dorpen, wijken en steden meerdere
Bloeizones ontstaan, waarin mensen samen een gezondere leefomgeving
ontwikkelen.
Door ons aan te sluiten bij dit project biedt dit kansen voor Steggerda.
Hoe blijven we met elkaar vitaal en wat hebben we nodig om met nog meer plezier
hier te wonen.
De vraag aan de bewoners is wat laat Steggerda nog meer Bloeien?
Een mooie combinatie kan er ook gemaakt worden met het Multisteck.
Het document over de bloeizone zal ook op de website worden geplaatst.

12. Rondvraag
Als er iets is in het dorp, maak melding bij de infolijn van de gemeente.

Hoeveel foto ’s zijn binnengekomen n.a.v. bloemenzaadactie. 1 Foto
Trijntje Stoker: heeft Dorpsbelang ook Coronacompensatiemiddelen aangevraagd?
Antwoord op de vergadering was nee.
Nabericht: na dit punt nagezocht te hebben is er een bedrag voor SOS aangevraagd,
dit bedrag is overgemaakt naar SOS.
Joachim Westenbroek: de reuring die momenteel heerst in het dorp vindt hij niet
dorpswaardig. Graag rechtszaak terugtrekken! Waar dit punt over gaat is niet bij
iedereen bekend blijkt uit een vraag uit de zaal. Het gaat om een bestuurscrisis
binnen Stichting het Kruispunt
Thijs Waldus legt uit wat de situatie is en hoe ontstaan. De emoties lopen even hoog
op.
Bea Hornstra: is dorpsbelang ook aanspreekpunt voor de bloeizone? Misschien
vanuit de jongeren iets oprichten met sociale media.
Anton Mulder: kan de AED-lijst niet worden ge-updatet? Of in de dorpskrant? Er
wordt aangeven dat er een app is en dat als er AED-hulp nodig is, mensen die de
app gebruiken zelf bericht krijgen als ze in de buurt van ongeval zijn.
Lowie Veldman: Bij hevige regenval kan het gebeuren dat het water niet voldoende
af kan stromen door de groei van waternavel. Dit is in de Linde ook het geval.
Melden bij Waterschap.
Lowie Veldman: hoe komt het met het fietspad bij de Linde? Dit zal nog wel een jaar
gaan duren. Anton Mulder: vanuit gemeente is er aandacht voor dit punt.
13. Eikenprocessierups
Afgelopen jaar is er minder last van de eikenprocessierups geweest. 70% van de
vogelhokjes waren bezet. Joachim Westenbroek gaat met zijn zwager voor de 2e
keer de hokjes bij langs gaan om ze schoon te maken. Verzoek aan iedereen is om
vogels in het voorjaar niet meer te voederen! Dan moeten de vogels juist de rupsen
gaan eten.
Ook het project bloembollen draagt hieraan bij. Zorg voor biodiversiteit in je tuin,
tegel eruit en groen erin. Zorg ook voor een zo breed mogelijke bloeitijd van planten
en struiken voor de insecten, want een aantal zijn ook natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups. Gemeente doet eigen bestrijding in de bomen van de gemeente,
een ieder moet zelf voor eigen bosschage zorgen, indien overlast
eikenprocessierups.
De vergadering was langer dan normaal omdat er anderhalf jaar besproken is.
Normaal jaarvergadering in maart. I.v.m. Corona is die van 2020 niet doorgegaan en
vervangen voor nieuwsbericht en een stemming. Die van 2021 is van maart naar
oktober verplaatst.
We hopen de volgende weer in het voorjaar van 2022 te kunnen organiseren, al
wordt het met de huidige coronastand spannend of dat al in maart weer mogelijk is.
Tegen 22.30 uur sluit Karin de vergadering en bedankt ieders voor zijn komst.

