
Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Haule d.d. 26 april 2019 
20.00 uur in De Mande. 
 

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de 2 gedecoreerden, 
de heren Jenne Hummel en Meine Jansma. 

               Er zijn geen afmeldingen voor de vergadering. 
 

2. Vaststellen Agenda 
Er worden 2 punten toegevoegd aan de agenda; 15. De kerk, 16 de Rommelmarkt. 

 
3. Verslag van de Najaarsvergadering van 28 november 2018. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen vanuit het bestuur 
Het haventje in Haule 
Er is een plan gemaakt door Jan Roelof, de begroting is sluitend gemaakt. 
Het werk moet nog wel gedaan worden, daarin speelt de BMS club een grote rol. 
 
Jeu de Boules terrein 
Dit terrein wordt verplaatst en veranderd. Bij de volgende ronde van het Fonds oktober 2019 
wordt daarvoor geld gevraagd. 
Foppe Stelma en Jan Roelof hebben al veel werk verzet. 
Er komen meer parkeerplaatsen bij. 
 
De buurtsportcoach heeft een gesprek gehad met vertegenwoordigers van verschillende 
sportvereniging. De voorzitter legt het initiatief neer bij de verenigingen. 
 

5. Mededelingen door de leden 
Er zijn geen mededelingen 

 
6. Aftredend is bestuurslid Cor de Kok. Het bestuur stelt Rudy Haitsma voor als vervanger van 

Cor. De leden dienen hierover te beslissen. De leden gaan akkoord met de benoeming van 
Rudy. 
 

7. Verslag Dorpskrant financieel 
Kiena doet hier verslag van. De Dorpskrant heeft voor dit jaar geen snertactie aangevraagd, 
om ook anderen deelname te gunnen. De Dorpskrant krijgt ook geld van PB Haule. 
De kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd. 
Fiona meldt zich aan voor de kascommissie, zij vervangt Trijnie Mulder 

 
8. Verslag Financieel Beheerder PB 

De kascommissie is er nog niet helemaal uit. Als de kascommissie akkoord is, meldt ze dat bij 
het bestuur van de PB Haule. Vervolgens zal het vermeld worden in de dorpskrant. 

 
9. Verslag Dorpshuis 

Op 1 mei wordt begonnen met het vervangen van de vloer. Dat wordt een hele klus. 
Dankzij de beheerders heeft het dorpshuis een goed jaar gedraaid. 
In het voorjaar zijn 20 certificaten uitgereikt. Ze staan op de lijst, vermeld op de website van 
Haule. Ze kunnen verzilverd worden bij Franke Stelma. Graag voor 1 september komen 
verzilveren!  
Het financieel jaarverslag ligt bij de accountant.  



10. De Kerk 
       Meine Jansma geeft een powerpoint-presentatie over het Kerk-Haule-project. 

Wat is er gebeurd? De PKN wil een aantal kerken afstoten. De kerk in Haule staat bovenaan 
de lijst. De vraag is, willen we iets met de kerk?  
Er is een commissie in het leven geroepen: o.a. Meine Jansma, Eva  Vrolijk en anderen 
Deze commissie is bezig allerlei zaken te inventariseren. 
Er moet een goed plan komen.  De moeilijkheidsgraad is dat de kerk een “levend” kerkhof 
heeft. Er worden nog wel eens een paar trouw- of rouwbijeenkomsten gehouden. 
 
Meine toont een aantal voorbeelden van kerken die een andere bestemming hebben 
gekregen, maar die wel het originele uiterlijk van de kerk hebben behouden. 
 
Hoe kijkt de vergadering er tegenaan? 
De leden spreken zich massaal uit dat de commissie doorgaat. 

 
De leden stellen een paar kritische vragen.  
Fimke Hylkema (wethouder) geeft als advies in verbinding te blijven met de gemeente! 
Mogelijk kan subsidie verkregen worden. De gemeente is bereid mee te werken. 
De kerk is beeldbepalend voor Haule. 
Meine wordt bedankt voor zijn presentatie en toelichting. 

 
 

11. Zonnepanelen 
Jan Roelof vertelt over de postcoderoos, Tinie vult aan. Het zonnedak op het dak van Van 
Vilsteren is klaar. 
De werkgroep is bezig met de laatste fase. Liander moet de kabel nog leggen en Boonstra de 
zaak aansluiten. In juli wordt het zonnedak in gebruik genomen. De participanten krijgen dan 
het certificaat en worden geacht hun participatie af te rekenen. 
Als er nog mensen zijn in Haule, die willen deelnemen, er zijn nog een paar panelen 
beschikbaar. 
Bewoners zullen actief worden benaderd.  

 
12. Thema Dorpsfeest 2020 

We zijn op zoek naar een thema voor het dorpsfeest. Uit de diverse geledingen moet een 
feestcommissie worden samengesteld, die samen met de feestcommissie optrekt.  
Afgesproken wordt dat PB Haule een aantal mensen bij elkaar roept om afspraken te maken. 

 
13. Verkeer 

Om het verkeer af te remmen willen we het centrum van Haule meer benadrukken.  
Er zijn gesprekken met de gemeente geweest om te praten over bloembakken aan de 
lantaarnpalen, maar na 5 gesprekken is dat plan alsnog afgewezen. 
Wel wil men ons tegemoet komen met beplanting tussen het fietspad en de weg.  
Dat is ons toegezegd. Het zou een verkeer remmend effect hebben. 
 
In de Mandestraat worden 2 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Foppe Stelma vertelt 
hierover. 

 
14. Wonen 

Er zijn dorpsgesprekken gehouden over dit onderwerp. Wat moet er gebeuren om de jeugd 
en de ouderen in Haule te houden. Deze doelgroepen verlaten Haule omdat er geen 
(betaalbare) woningen zijn. Van de dorpsgesprekken is een samenvatting gemaakt.  
Dit is teruggelegd bij de gemeente. 



De wethouder legt uit dat de gemeente een overschot aan plannen heeft. De afgelopen 8 
jaar is er weinig gebouwd. Er zijn dan ook geen plannen opgepakt.  
Nu de bouw weer in de lift zit, gaan we zo spoedig mogelijk plannen uitvoeren. 
Daardoor ontstaat er mogelijk ruimte voor nieuwe plannen. 
Als iemand een plan heeft, moet aannemelijk worden gemaakt dat het over 30 jaar nog 
steeds noodzakelijk is.  
Het huidige contingent loopt tot 2025.  
Hopelijk kunnen we in het najaar meer vertellen. 

 
15. Bestuursinvulling 

We hebben geen secretaris meer, de penningmeester stopt.  
We hebben op heel korte termijn iemand nodig. 
Plaatselijk Belang heeft dus een probleem!  

 
16. Rommelmarkt  

De rommelmarkt heeft € 1800,00 opgebracht! De school en de dorpskrant krijgen elk 37,5% 
en het dorpsfeest 25% van de opbrengst. 
 
Johan van Vilsteren wil stoppen met het organiseren van de rommelmarkt. Sjoerd Pleizier 
neemt dit van hem over. 
 

17. Rondvraag 
We nemen afscheid van Cor. Hartelijk bedankt voor je bijdrage aan het bestuur!  
 
Op 18 november 2019 is de najaarsvergadering van de PB Haule. 

 
18. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
Prettige Koningsdag toegewenst! 
Meine biedt iedereen een borrel aan.  
 
 
 

 


