
 

Jaarvergadering Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” in De Knipe 
 

Notulen jaarvergadering 2019 

 
Datum : 20 maart 2019 

Plaats : Café de Knyp 

Tijd : 20.00 uur 

Aanwezig : Bestuur Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” + zie presentielijst 

Afwezig met  : Ineke van Burum, Hetty Warmerdam, Theo Warmerdam 

kennisgeving   Marieke Kingma, Lieske vd Bos 

Voorzitter : Wolter Diever 

Notulist : Marjan Steenstra 

 

1) Opening door de voorzitter 

Voorzitter Wolter Diever opent de vergadering en heet alle belangstellenden en in 

het bijzonder alle gastsprekers van harte welkom. 

 

2) Notulen jaarvergadering 28 maart 2018 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de jaarvergadering gehouden 

op 28 maart 2018 en de notulen worden vastgesteld. 

 

3) Jaaroverzicht 2018 en een kort verslag van de Gemeente Heerenveen over de 

aanpassing van de Meyerweg in 2018.  

Het jaaroverzicht wordt door Jiska Waaijenberg door middel van een PowerPoint 

gepresenteerd. 

 

Eeuwe de Vries van de gemeente Heerenveen vertelt kort over de historie van de 

werkzaamheden aan de Meyerweg. Veilig Verkeer Nederland is tevreden over de 

gekozen oplossingen bij de kruisingen. Tot slot bedankt hij KWS, Plaatselijk Belang, de 

wijkagent en alle inwoners voor de prettige samenwerking.  

Jos Kleinheerenbrink van de gemeente Heerenveen vertelt aansluitend over de 

procesvorming rondom het Brongergeaplein en de kruising met de Woudsterweg. 

De gemeente heeft hiervan geleerd dat er meer met, in plaats van voor, de 

bewoners beslist moet worden. Hij spreekt tot slot zijn respect uit voor de inzet van 

Eeuwe de Vries. 

Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen. 

o Vraag: Plaatselijk Belang Katlijk zou ook graag zien dat de verkeerssituatie in hun 

dorp aangepast gaat worden, maar heeft dit tot nu toe niet voor elkaar kunnen 

krijgen bij de gemeente. De vraag is of wij tips hebben. 

Wolter Diever antwoordt dat een enquête onder de dorpsbewoners een goed 

begin is en dat het vooral een kwestie is van volhouden. 

o Vraag: Worden er ook snelheidsmetingen gedaan op het 50 km stuk? 

Eeuwe de Vries antwoordt dat er binnenkort metingen worden gedaan op het 

Meer, de Woudsterweg en de 50 km zone van de Meyerweg. Dit zal herhaald 

worden na de aanpak van het kruispunt Woudsterweg. 

o Vraag: Zijn er meer klachten over de steen bij ’t Slúske? Deze ligt wel erg ver op 

de rijbaan. Ook op het plein bij het café voelt men zich soms onveilig. 

Wethouder Jaap van Veen antwoordt dat er door middel van camerabeelden 

een conflictobservatie zal plaatsvinden op alle shared space pleinen. 

o Vraag: Het is nu erg donker in De Knipe, zeker in vergelijking met andere wijken in 

Heerenveen. Kan hier nog iets aan gedaan worden? 

Eeuwe de Vries antwoordt dat de verlichting nog beter ingeregeld moet worden, 

maar dat het beleid van de gemeente gericht is op minder licht. 

  



 

o Vraag: Er worden nog steeds trillingen ervaren aan het Brongergeaplein. Wat kan 

hier aan gedaan worden? 

Jos Kleinheerenbrink antwoordt dat als iedereen zich aan de snelheid zou 

houden, er minder trillingen zijn. Bij verlaging van de drempel zouden er minder 

trillingen moeten zijn, maar omdat er dan weer harder gereden wordt, is het de 

vraag of dat het gewenste resultaat geeft. Het is zoeken naar een goede balans 

hiertussen. Het is belangrijk om hierover goed met elkaar in overleg te blijven. 

Vanuit de zaal wordt er nog aangegeven dat er geen goede grond is gebruikt 

bij de demping van de vaart in 1967 waardoor er meer trillingen worden ervaren. 

 

4) Financieel verslag door de penningmeester en verslag kascommissie  

Jasper Verwindt geeft een korte toelichting op het financieel jaaroverzicht 2018. 

Er zijn minder uitgaven geweest dan begroot, dit komt onder andere door: 

o Minder kosten bloembakken door wegwerkzaamheden aan de Meyerweg. 

o Vergoeding kapotte bloembak door KWS. 

o Geen kosten gemaakt voor de dorpsvisie. 

De ontvangsten zijn zoals begroot. 

 

De kascommissie bestond dit jaar uit Ineke van Burum en Sander Holterman. Sander 

Holterman is namens de kascommissie aanwezig en licht toe hoe de controle heeft 

plaatsgevonden. Hij laat weten dat alles er prima uitzag.  

 

5) Vaststellen financieel verslag 2018 en verkiezing nieuw lid kascommissie 

De vergadering stelt de jaarrekening vast en verleent het bestuur decharge voor het 

gevoerde financiële beleid. 

Sander Holterman heeft twee jaar in de kascommissie gezeten en is niet herkiesbaar. 

Bert Weda is bereid om in de kascommissie plaats te nemen. Leden voor de 

kascommissie jaar 2019 worden Ineke van Burum en Bert Weda. 

 

6) Vaststellen begroting 2019/2020 

Vorig jaar is afgesproken dat de contributie per 1 januari 2019 verhoogd zal worden 

van drie naar vijf euro. Gezien het positieve resultaat van 2018 en het wegvallen van 

een grote kostenpost, te weten de aanschaf van een nieuwe vlaggenmast, is het 

de vraag of dit wel noodzakelijk is. Er zijn twee opties: 

A: contributie per 2019 naar vijf euro. 

B: contributie in 2019 drie euro en per 2020 naar vijf euro. 

De vraag aan de zaal is dan ook of er goede suggesties zijn voor het besteden van 

de extra inkomsten. De volgende ideeën worden geopperd: 

o Opknappen eendeneiland 

o Bankjes bij de bakker of het café 

o Iets voor de jeugd 

De uitslag van de stemming is: 

Optie A: 9 stemmen voor 

Optie B: 5 stemmen voor 

De begroting wordt derhalve vastgesteld volgens optie A. 

 

7) Bestuursverkiezing  

o Aftredend en herkiesbaar: Wolter Diever en Jiska Waaijenberg 

Jiska Waaijenberg en Wolter Diever worden door de leden herkozen voor de 

komende periode van drie jaar. 

o Aftredend en niet herkiesbaar: Gjalt Klijnstra 

Gjalt wordt door Wolter Diever en wethouder Jaap van Veen hartelijk bedankt 

voor zijn inzet voor Plaatselijk Belang. 

o Het bestuur stelt voor om te benoemen: Gerda Baron en Rinse Tichelaar. 

Gerda draait al bijna een jaar mee in het bestuur; Rinse heeft zich afgelopen 

week aangemeld na een keer deel te hebben genomen aan een 

bestuursvergadering. 

De leden gaan akkoord met de benoeming van Gerda Baron en Rinse Tichelaar. 

o Het huidige bestuur van Plaatselijk Belang bestaat nu uit Wolter Diever, Jiska 

Waaijenberg, Jasper Verwindt, Gerda Baron, Rinse Tichelaar en Marjan Steenstra 



 

8) Rondvraag 

o Vraag: Kan de gemeente iets doen aan slecht groenonderhoud door bewoners? 

Wolter Diever antwoordt dat dit doorgegeven kan worden aan Plaatselijk Belang 

en dat zij dit door kunnen spelen naar wijkbeheer. 

Rixt Wind, wijkmanager van De Knipe voor gemeente Heerenveen geeft aan dat 

mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun tuin; wijkbeheer is 

dat voor het openbare groen. De wijkmanager is te bereiken via de website van 

de gemeente Heerenveen. 

o Vraag: Kan de gemeente iets doen aan verpauperde gebouwen in het dorp? 

Jos Kleinheerenbrink antwoordt dat dit niet kan, tenzij het bouwkundig gevaarlijk 

is. 

o Vraag: Zijn de parkeervakken aan de Meyerweg niet te klein? 

Wolter Diever antwoordt dat ze volgens de norm zijn aangelegd. 

o Vraag: Hoe zit het met de volkstuintjes aan de Jan Jonkmanweg? 

Wolter Diever geeft aan dat hij dat niet weet, maar hier navraag naar zal doen. 

o Vraag: Zou de Joodse begraafplaats nog verder opgeknapt kunnen worden? 

Wellicht kan er ook een informatiebord bij geplaatst worden. 

Wolter Diever antwoordt dat dit wellicht een goede besteding is voor het geld 

dat over is op de begroting. 

 

Afrekenen afval 2019.                                                                                             

Yfke Hoogland van de gemeente Heerenveen is aanwezig om vragen te 

beantwoorden over de nieuwe manier van afvalinzameling. Er is in Heerenveen 

gekozen om plastic niet apart in te zamelen, omdat gebleken is dat nascheiding 

effectiever is.  

Het is mogelijk om bij Omrin een kijkje te nemen bij de scheidingsinstallatie, 

belangstellenden hiervoor kunnen zich aanmelden bij Plaatselijk Belang. 

 

9) Sluiting 

Rond half tien sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Pauze 

 

  Na de pauze: 

 

                       Presentatie van de nieuwe website van Plaatselijk Belang. 

Jiska geeft een korte impressie van de nieuwe website die gemaakt is door Ids 

Popma. Als de site helemaal klaar is en te vinden is op www.infodeknipe.nl zal dit 

vermeld worden in de Compagnon.  

 

                       Presentatie van de dorpsvisie van De Knipe door Jildert Vellinga (Caleidoscoop) 

Jildert geeft een korte uitleg over wat een dorpsvisie inhoudt en vertelt welke 

onderwerpen er aan bod zijn gekomen in de nieuwe visie van De Knipe. Als de 

website klaar is, zal de hele visie ook te lezen zijn op de site. Alle mensen die zich 

hebben ingezet voor de dorpsvisie krijgen een bedankje uitgereikt. 

 

Uitslag van de enquête die gehouden is door werkgroep: Duurzaamheid. 

Sander Holterman heeft een mooie presentatie gemaakt over de uitslag van de 

enquête die gehouden is door de werkgroep duurzaamheid. Er zijn maar liefst 110 

enquêtes ingevuld. Het is dus een onderwerp dat zeker leeft onder de inwoners van 

De Knipe. Inwoners die hier graag verder mee aan de slag willen, kunnen zich 

aanmelden via duurzaamdeknipe@gmail.com  

 

Voorzitter Wolter Diever bedankt alle sprekers en aanwezigen en wenst iedereen wel 

thuis. 

http://www.infodeknipe.nl/
mailto:duurzaamdeknipe@gmail.com

