Notulen ledenvergadering 27 november 2017
Afwezig met bericht van verhindering:
Dhr. Dongstra (Ooststellingwerfs Belang); Femke Hylkema;
Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Notulen ledenvergadering 13-04-2017
De notulen worden vastgesteld
Bestuursverkiezing,
Omdat Tiny Frankema binnenkort zal afzwaaien als voorzitter is er druk
gezocht naar een vervanger. Binnen de dorpsgrenzen van Haule bleek geen
vervanger beschikbaar. Gelukkig heeft dhr. Lambert van Dijk uit Haulerwijk
zich beschikbaar gesteld. Nadat niemand bezwaar blijkt aan te tekenen,
wordt Lambert tot voorzitter benoemd. Vervolgens bedankt Lambert een
ieder en roept de aanwezigen op zich beschikbaar te stellen voor het
bestuurslidmaatschap.
Aansluitend wordt Tiny Frankema bedankt voor haar jarenlange inzet als
voorzitter. Er wordt haar een boeket + boekenbon overhandigd.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen
-de datum voor de rommelmarkt 2018 is vastgesteld op 14 april.
-Samobiel verloopt tot nog toe moeizaam. Rond de komende zomervakantie
zal besloten worden of het project al dan niet wordt voortgezet.
-Het Bosje bij de rotonde.
Onlangs zijn er bollen geplant. Omdat er bij die gelegenheid slechts vijf
planters aanwezig waren, zal er het komend weekend opnieuw een poging
worden ondernomen een groot aantal bollen te poten.
- Er zal zeer binnenkort een groot Maaderbeeld geplaatst worden.
- Parkeerplaats nabij rotonde
Er zullen 3 carpoolplekken worden ingericht.
-Herinrichting Dorpskern.
Ambtenaren zullen onderzoeken of de nieuwe eigenaar van de grond
tegenover het dorpshuis bereid is een deel van de grond beschikbaar te
stellen ten behoeve van de herinrichting.
Alle tot nu toe gedane suggesties zijn doorgespeeld naar de betreffende
ambtenaren. Een verder uitgewerkt plan zal t.z.t. na vervolgoverleg aan de
gemeenteraad worden aangeboden. Naar het zich laat aanzien zullen de
plannen voor herinrichting niet zeer binnenkort gerealiseerd kunnen worden.

- Er wordt opgemerkt dat de aanpassing van de Dorpsstraat tot 60 km-weg
nog even op zich zal laten wachten.
Voorstel verdeling opbrengst Rommelmarkt.
Nadat Lammy een toelichting op het voorstel heeft gegeven, wordt het
voorstel goedgekeurd.
Er wordt opgemerkt dat de opbrengsten Dorpsfeest 2020 erg laag zijn
begroot.
Tiny stelt voor de opbrengsten 2020 af te wachten en pas daarna een
beslissing te nemen over een mogelijke wijziging van het beleid.
Wanneer de vergadering wordt gevraagd zich daarover uit te spreken middels
stemming, blijkt een overgrote meerderheid de kiezen voor continering van
het “voorzichtige/behoudende” beleid.
Mededelingen Dorpshuis.
Annelies de Boer zal het stokje van de aftredende Rudi Haitsma overnemen.
Rondvraag.
- Uitzicht hoek Dorpsstraat/Claes Egbesweg.
Het uitzicht is nog steeds beroerd. Diverse meldingen bij de gemeente
hebben nog niet tot gewenste verbetering geleid. De maximale hoogte van de
begroeiing is wettelijk vastgesteld op 1.80 cm.
Dhr. van Es laat weten dat het aan de bewoners van Haule is, elkaar aan te
spreken op de noodzaak tot het terugsnoeien van begroeiing die de
verkeersveiligheid negatief beïnvloedt.
Opgemerkt wordt dat er toch behoefte bestaat aan duidelijkheid over de
mogelijkheden tot handhaving van gemeentewege. Dhr. van Es zegt toe te
zullen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Wanneer Tiny Frankema aanstalten maakt de vergadering af te sluiten,
vraagt Dhr van Es het woord.
Hij benadrukt dat Tiny het voorzitterschap gedurende geruime tijd op
voortreffelijke wijze inhoud heeft gegeven. Hij bedankt haar daarvoor namens
het gemeentebestuur.
Sluiting
Tiny bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

