
Concept notulen ledenvergadering 13 april 2017-04-23 

Afwezig met bericht, Gerda Koopman (Groen Links Ooststellingwerf) 

Opening 

Tiny Frankema heet de aanwezigen welkom. 

Zij deelt mee dat als gevolg van enige miscommunicatie niet alle politici tijdig werden 

geïnformeerd over deze ledenvergadering. 

Een speciaal welkom geldt Hieke Joostema. Zij is dorpsstyliste en heeft ons dorp met 

kritische blik bekeken met als doel ons te adviseren over hoe we het aanzien van ons dorp 

op duurzame en verkeersveilige wijze kunnen verbeteren.  

In afwijking van wat in de Agenda staat vermeld, houdt mevr. Joostema haar inleiding voor 

de pauze. 

 

Inleiding door dorpsstyliste. 

Mevr. Joostema begint haar inleiding met te stellen dat Haule moeilijk vindbaar is. Op de 

borden langs de N381 wordt Haule niet aangegeven. 

Mogelijkheden ter verfraaiing van Haule: 

- aantal coniferen verminderen. 

- meer bloemen in de borders van de voortuinen 

- hoogte van de hagen terugbrengen tot max. 90 cm 

- het bankje + picknicktafel bij het haventje vervangen in op een beter zichtbare plaats 

 (liefst in de zon) situeren. 

Mogelijkheden ter verhoging van de verkeersveiligheid. 

- snelheidsbeperking is een efficiënt middel ter verhoging van de veiligheid 

- het overzicht op de hoek Dorpsstraat-Claes Egbesweg laat te wensen over. 

  advies: snoeien/kappen. 

- vaststelling maximum snelheid zal slechts dan het gewenste effect sorteren wanneer de 

 weg wordt aangepast.  

  voorstel: ter hoogte van de school een bocht in de weg creëren en borders met bomen         

  plaatsen. Gezien het huidige verkeersaanbod (3800 voertuigen per dag; norm 1500) is het  

  wenselijk op een shared space te voorzien in een eigen rijstrook voor fietsers. 

- het bestaande aantal parkeerplaatsen dient te worden uitgebreid. 

- huidige parkeerplaatsen dienen beter zichtbaar te worden gemaakt middels perkjes ter  

  omheining. 

Nadat mevrouw Joostema haar presentatie heeft afgerond en enkele vragen vanuit de zaal 

heeft beantwoord, dank de voorzitter haar en overhandigt haar een kleine attentie. 

 

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd met punt twee van de agenda 



Notulen ledenvergadering van 14 november 2016 

n.a.v. de notulen wordt t.a.v. het punt: mededelingen vanuit het dorpshuis opgemerkt dat 

een verbreding van de toegang van het feestterrein geen zaak is van het dorpshuis omdat 

het hier een onderdeel van de openbare weg betreft. 

De notulen worden vastgesteld. 

 

Ingekomen stukken 

Geen 

Mededelingen en vragen aan de gemeente 

Carpoolplaats 

Voorafgaande aan het recente regio overleg zijn de aanwezige politici ter plaatse 

geïnformeerd over de behoefte aan een carpoolplaats. Deze carpoolplaats zou tevens 

kunnen dienen als standplaats voor een door Arriva ter beschikking te stellen elektrische 

deelauto. 

Een ambtenaar van de provincie heeft laten weten dat de provincie bereid is mee te 

financieren wanneer de carpoolplaats het predicaat “carpoolplaats plus” zou verdienen. 

Voorts wordt meegedeeld dat het bankje evenals een daarbij te plaatsen Mader-beeld er in 

de zeer nabije toekomst zullen komen. 

Opgemerkt wordt dat de eikenbomen ter plaatse wel enig onderhoud behoeven. 

Omdat het hier zelfreinigende bomen betreft, kan worden volstaan met het verwijderen van 

de  dode takken boven en nabij het te plaatsen bankje. Omdat de overige dode takken alleen 

bij stormachtig weer naar beneden zullen komen, valt er voor de veiligheid van recreanten 

niets te vrezen. 

Herinrichting centrum Haule 

Voor de realisatie van de shared-space met daarbij behorende snelheidsverminderende 

maatregelen (aanbrengen van bocht) zal advies van deskundigen worden ingewonnen. 

De herinrichting van de weg en invoering van een 60 en 30 km-zone zal in 2018 kunnen 

worden gerealiseerd in het kader van het Meerjarig Onderhouds Plan. 

 

Bello’s vuilnisbakken 

Er is inmiddels contact gelegd met de heer Appie de Jong. 

De heer Welle deelt mee dat plaatsing van Bello’s akkoord is verklaard en niets de heer de 

Jong nog belet voortvarend aan de slag te gaan. 

500 jaar Ooststellingwerf 

De subsidie voor het dorpsfeest Haule is goedgekeurd 

De overige festiviteiten gaan van start met een oldtimer-optocht. Per dorp worden twee 

inwoners in de gelegenheid gesteld in één van de deelnemende voertuigen als passagier 

plaats te nemen. 



Bewegwijzering 

Er blijkt een mogelijkheid te bestaan langs de N381 borden te plaatsen waarop vermeld 

wordt “Haule, volg route Donkerbroek”. 

Er is overleg met de provincie gevoerd  teneinde de situatie te verbeteren en 

verkeersdeelnemers te stimuleren de mins hinderlijke route te kiezen. 

 

Oproep nieuwe bestuursleden 

Er bestaat nog steeds grote behoefte aan nieuwe bestuursleden. 

De voorzitter benadrukt dat een verder voortbestaan van PB-Haule niet kan worden 

gegarandeerd, wanneer zich geen nieuwe kandidaten beschikbaar stellen. 

Samobiel 

Binnenkort zal worden onderzocht waarom slecht enkele jongeren gebruik maken van 

Samobiel. Het lijkt erop dat dit project een kwestie van ‘lange adem’ zal blijken. 

Opbrengst rommelmarkt 

De bruto opbrengst bedraagt €2400.- 

De netto opbrengst zal lager blijken te zijn dan werd gehoopt omdat de betreffende opkoper 

niet, zoals voorheen, bereid bleek de overgebleven spullen mee te nemen. 

De netto opbrengst zal binnenkort in de dorpskrant worden vermeld. 

4 Mei herdenking 

De herdenking zal gelijk het vorige jaar worden vormgegeven. 

Extra aandacht zal worden gegeven aan de heer Assies wiens naam is toegevoegd op de 

nieuwe plaquette op het monument. 

Financieel verslag Plaatselijk Belang 

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag en geeft aan dat de financiële 

situatie goed te noemen valt 

 

N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat de reserve van €20.00,- de vraag doet rijzen of er 

geen groter bedrag beschikbaar dient te worden gesteld aan een noodlijdende organisaties 

zoals de gymclub. 

De voorzitter reageert hierop met te stellen dat: 

-de ledenvergadering er destijds voor heeft gekozen de opbrengst van de rommelmarkt     

jaarlijks als volgt te verdelen: éénderde dorpsfeest; éénderde Dorpshuis; éénderde voor een 

andere organisatie/club 

Omdat de gymclub in 2016 éénderde van de opbrengst kreeg, kwam zij in 2017 niet in 

aanmerking. Dit temeer daar de ijsclub zich geconfronteerd zag met forse uitgaven. 

 

 



- Plaatselijk Belang niet de partij lijkt die structurele problemen als een gebrek aan leden op  

  dient te lossen. 

- Het bestuur uiteraard bereid is haar beleid in deze te wijzigen wanneer de ledenverga- 

  dering haar oproept een groter deel van de reserves aan te wenden voor ondersteuning  

  van clubs. 

In aansluiting hierop wordt aangegeven dat: 

- het wellicht niet noodzakelijk is jaarlijks één derde van de opbrengst van de rommelmarkt 

  te reserveren voor het dorpsfeest omdat deze activiteit winstgevend kan zijn. 

 -het te overwegen valt slechts twee achtereenvolgende jaren één derde van de opbrengst 

  van de rommelmarkt te reserveren voor het dorpsfeest en het daardoor vrijgekomen 

  bedrag aan te wenden voor ondersteuning de gymclub. 

 

Financieel verslag Dorpskrant 

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag en laat weten dat het ernaar uitziet 

dat de dorpskrant in de nabije toekomst zonder al te veel problemen uitgegeven zal kunnen 

blijven worden. 

In aansluiting hierop spreekt  de voorzitter haar waardering uit voor de wijze waarop Kina 

zich al 25 jaar heeft ingezet voor de Dorpskrant. Aan zowel Kina als Iemkje overhandigd zij 

een bosje bloemen als blijk van waardering. 

Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft de boekhouding van zowel Plaatselijk Belang als de Dorpskrant 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

Benoeming nieuwe kascommissie 

Naast Fiona Hagendoorn zal Treini Mulder zitting nemen in de nieuwe kascommissie. 

Mededelingen Dorpshuis. 

- bestuurssamenstelling 

   In 2017 is Rudy Haitsma aftredend en zal Henk Kuipers wellicht niet langer in de  

  gelegenheid zijn deel uit te maken van het bestuur. In de najaarsvergadering zullen    

  concrete voorstellen worden gedaan over de samenstelling van het bestuur. 

- certificaten 

  Voorafgaand aan de vergadering heeft Lammy Dijkstra  20 nummers van uitgegeven certifi- 

  caten getrokken. De nummers staan vermeld op een lijst in de vergaderruimte en zullen  

  ook in de dorpskrant worden gepubliceerd. 

- toekomst 

  In mei zal het dak van de toestelberging worden vernieuwd. 

  In voorbereiding zijn vervanging vloer en aanleg van vloerverwarming in de grote zaal. 

  Onderzocht zal worden welke mogelijkheden er zijn een tweede ‘kleine zaal’ te creëren.  

   



Financieel verslag Dorpshuis 

- Het Dorpshuis heeft een prima jaar gedraaid, mede doordat de opbrengst van reünie en  

  tentfeest in overleg met de HOP en feestcommissie geheel bij het dorpshuis terecht is ge- 

  komen. Uit de opbrengst zal worden geïnvesteerd in de stroomvoorziening op het sport- 

  veld. 

 

Rondvraag 

-Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er in mei een dorpsestafette zal worden georganiseerd. 

Aan het dorpshuis is gevraagd zich in overleg met Invictus met de organisatie bezig te 

houden. 

-Opgemerkt wordt dat er behoefte bestaat aan uitbreiding van het aantal AED’ers. 

-Gewezen wordt op de dorps preventiegroep. Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit als 

gevolg van preventiegroepen daalt.  

Sluiting 

De voorzitter dank de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

Dick Vermeulen 


