Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Haule d.d. 25
april 2018

Afwezig met bericht van verhindering:
College B&W Ooststellingwerf.
Cor de Kok (adspirant bestuurslid)
Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Notulen ledenvergadering d.d. 27-11-2017
De notulen worden goedgekeurd.
Ingekomen stukken en mededelingen
- er zijn geen ingekomen stukken.
- Lammy Dijkstra laat weten dat besloten is het project Samobiel
te beëindigen. Er bleken te weinig mensen geïnteresseerd in de
mogelijkheid mee te rijden met een dorpsgenoot. Ook in diverse
andere Friese dorpen is besloten het project te beëindigen.
De Provincie heeft besloten af te zien van verdere subsidiëring
van het project.
Bestuurssamenstelling
Cor de Kok heeft zich bereid verklaard als lid tot het bestuur toe
te treden. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter wijst erop dat in december van dit jaar voorzien zal
moeten worden in een nieuwe secretaris.
De vergadering gaat ermee akkoord dat een mogelijke opvolger
van de huidige secretaris, vooruitlopend op een formele
goedkeuring in een volgende ledenvergadering alvast gaat
meelopen in het bestuur.
Verslag penningmeester PB Haule
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken.
Resumerend kan gesteld worden dat de financiële positie van PB
Haule gezond te noemen valt.

Verslag penningmeester Dorpskrant
Kiena Brouwer deelt mee dat de inkomsten van de Dorpskrant in
2017 voor het eerst sinds jaren iets groter waren dan de uitgaven.
Verslag Kascommissie
Trijnie Mulder deelt mee dat de boekhouding van zowel PB Haule
als de Dorpskrant er naar het oordeel van de kascommissie
keurig uitzag.
Margot Booijnk zal het vertrekkende kascommissielid vervangen.
Statutenwijziging
De voorzitter deelt mee dat het bestuur van mening is dat het
wenselijk is de zittingstermijn van bestuursleden terug te brengen
naar 3 jaar. De bestuursleden zijn vervolgens tweemaal
herkiesbaar.De vergadering gaat ermee akkoord dat het bestuur
de hiertoe noodzakelijke statutenwijziging realiseert.
Financieel verslag dorpshuis “de Mande”.
-Jan Roelof van Weperen deelt mee dat de exploitatie van het
Dorpshuis naar wens verloopt.
-In 2019 (mei – september) zal er een nieuwe vloer in de gymzaal
worden aangebracht.
- zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer 20 certificaten
uitgeloot. De nummers van de betreffende certificaten zullen op
de dorpssite en in de Dorpskrant vermeld worden.
- De toegang tot het sportveld zal verbreed worden.
“Verbeter de Buurt” en “Verloren of gevonden”.
De aanwezigen worden geattendeerd op een tweetal websites.
Door installatie van de verbeter de buurt app. Wordt het erg
eenvoudig gesignaleerde problemen bij de gemeente te melden.
Op de site “Verloren of gevonden” kunnen verloren en gevonden
voorwerpen worden geregistreerd.

Opbrengst Rommelmarkt 2018
Hoewel nog niet alle cijfers bekend zijn, valt te verwachten dat de
netto opbrengst van de Rommelmarkt € 2000,- zal bedragen.
Eén vierde van de opbrengst wordt gereserveerd voor het
Dorpsfeest 2020
37,5 % gaat naar de gymvereniging.
37,5 % gaat naar de Dorpskrant
Verkeerssituatie Claes Egbesweg en Belijning.
De heer Appie de Jong van de gemeente liet onlangs weten dat de
situatie Claes Egbesweg na enig snoeiwerk sterk verbeterd was.
Niettemin bestaat de indruk dat de overzichtelijkheid van de
plaatselijke verkeerssituatie nog zeer veel te wensen over laat.
Er zal opnieuw gepoogd worden de situatie in overleg met de
betrokkenen te verbeteren.
Herinrichting Dorpskern
De heren Arjan Jansen en Foppe Visser van de afdeling Verkeer
en Vervoer van de gemeente vertellen welke maatregelen er zullen
worden gerealiseerd ter verbetering van de verkeerssituatie in
Haule.
- Op beide ‘bebouwde kom grenzen’ zal een wegversmalling
worden gerealiseerd. De breedte van de weg zal worden
teruggebracht tot een breedte van 375 cm.
- De groenstructuur zal worden versterkt.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat:
-het plan weinig ambitieus zo niet ‘ver onder de maat’ te noemen
valt.
-het 30 km-gebied binnen onze bebouwde kom slechts
herkenbaar is door een tweetal 30km-borden, maar verder niet
als 30 km-gebied is ingericht.
- het daarom niet mogelijk is op snelheid te handhaven.
- het door de filevoming t.g.v. de wegversmalling nog vaker dan
voorheen zal voorkomen dat haastige automobilisten er voor
zullen kiezen het fietspad te gaan misbruiken.
Communicatie bestuur / leden/ inwoners.
De voorzitter benadrukt de wenselijkheid van goede

communicatie en goed contact tussen bestuur en
leden/inwoners.
Hij pleit ervoor meer gebruik van het internet te gaan maken.
Hiertoe zal aan de leden worden gevraagd hun e-mail-adres aan
het bestuur door te geven. Hij geeft daarbij aan dat de
leden/inwoners bij een mailing niet zullen worden geïnformeerd
over elkaars e-mail adres.
De leden stemmen in met het plan.
Communicatie Gemeente
Op 6 juni zal er een OPO- plaatshebben. (OPO = Overkoepelend
Plaatselijk –belangen Overleg)
Op 5 juli zal er gelegenheid zijn kennis te maken met B&W.
Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl
Vanuit het fonds wordt een bedrag ad €200.000,- beschikbaar
gesteld. En € 50.000 voor de voer regio’s.
Anders dan voorheen zullen vooral kleinschalige projecten de
voorkeur genieten.
Er blijkt nog wel wat onduidelijkheid te bestaan over hoe het geld
verdeeld zal gaan worden. Naar verwachting zal in een op 7 mei
gepland overleg meer duidelijkheid ontstaan.
Zwembad Haulewelle
Er bestaat grote behoefte aan vrijwilligers die zich beschikbaar
willen stellen als collectant/loten en kalender verkoper.
Een drietal vrijwilligers meldt zich aan.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

