
Notulen ledenvergadering PB-Haule d.d. 23-11-2015 
 
Opening 
De voorzitter, Tiny Frankema  heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering 
 
Notulen  ledenvergadering 22-04-2015 
De notulen worden goedgekeurd. 
N.a.v. hetgeen vermeld wordt over de speelplaats in het Blauwe bos,  wordt meegedeeld dat het 
iepen minskip fûns  zich  na een eerdere afwijzing  bereid heeft verklaard subsidie te verlenen. Het 
ziet ernaar uit dat de speelplaats in het voorjaar 2016 kan worden opgeknapt. 
Bestuursverkiezing 
Thea Veenstra neemt na 10 jaar trouwe dienst afscheid als bestuurslid. 
De voorzitter spreekt haar waardering uit voor Thea’s inzet.  
Jammer genoeg is er nog geen kandidaat gevonden die Thea gaat opvolgen. 
Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
rommelmarkt 
De rommelmarkt 2016 zal op 9 april plaatsvinden 
stand van zaken bord/bankje bij voormalig kapelletje 
De firma Beuckenroode gaat een eikenhouten picknicktafel maken. 
daarbij zal het hout worden gebruikt van een eikenboom die in de maand april zo jammerlijk door 
blikseminslag werd geveld. 
dorpsfeest 2015 
Tiny Frankema deelt mee dat de opbrengst van het dorpsfeest niet tegen valt. 
Als gevolg van de relatief gunstige financiële positie van PB-Haule zijn er wellicht mogelijkheden 
de financiële nood van onze dorpskrant te lenigen. 
kerstverlichting 
De beheers commissie van het dorpshuis heeft zich over de armatuur van de kerstverlichting 
ontfermd. Op 12 december zal de door velen zo geliefde kerstbal worden gehesen. 
regio overleg-OPO 
Vanuit de pot precariogelden is er een bedrag ad. 1 miljoen beschikbaar. 
Tot 17 februari kunnen subsidie aanvragen worden ingediend. Voor de criteria wordt verwezen naar 
de notulen van de laatste raadsvergadering. 
Stichting Dorpshuis 
Jan Roelof van Weperen deelt mee dat de exploitatie van het dorpshuis naar wens verloopt. 
Dit als gevolg van: 
a. de getroffen duurzaamheids-  en energie maatregelen 
b. de uitbreiding van het aantal activiteiten 
c. de grote inzet van de beheers groep. 
   Vooral het  professionele gastheerschap van de beheers groep verdient alle lof.  



Voorts deelt de heer van Weperen mee dat de grootte van het bestuur is teruggebracht tot 5 ledeen. 
Vanaf volgend jaar zullen er nieuwe leden aantreden. 
Als laatste wordt melding gemaakt van het voornemen tot renovatie van het voorterrein van het 
dorpshuis. 
Rondvraag 
-Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de nieuwe belijning van Rendijk en Haulerdijk wordt 
ervaren als een wezenlijke verbetering van de verkeersveiligheid. 
Graag zou men zien dat ook andere nog onbelijnde wegen onder handen worden genomen.  
Wethouder de Boer zegt toe e.e.a. aan de verantwoordelijke portefeuillehouder te zullen doorgeven. 
Hij wijst daarbij wel op de beperkte budgettaire mogelijkheden van de gemeente. 
-Ook het fietspad bij Mesken verdient naar de mening van diverse aanwezigen enige aandacht. 
Ook dat zal worden doorgegeven. 
-De heer Foppe Stelma  stelt dat de bermverharding  zoals die langs de Zwetteweg  is aangebracht 
ook langs andere wegen zou moeten worden gerealiseerd. Wethouder de Boer zegt het helemaal 
met hem eens te zijn, maar wijst erop dat de financiële positie van de gemeente weinig ruimte laat 
om meer dan de meest kritieke punten te verbeteren. 
- De heer Stelma laat voorts weten dat de naleving van de voorrangsregels in ons dorp veel te  
 wensen over laat. 
- De heer van Weperen vraag aandacht voor het vluchtelingen probleem. Hij is van mening dat het 
zinvol is, ons als Haulenaren  af te vragen of wij wellicht een gezin met vluchtelingenstatus zouden 
kunnen huisvesten en in onze  gemeenschap opnemen. In een krimpregio als de onze levert dat een 
win-win-situatie op. De heer Vermeulen stelt voor een werkgroep te formeren die zich ten doel stelt 
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De heren Jansma , Stelma, van Weperen en Vermeulen  
verklaren zich bereid zitting te nemen in de werkgroep.  
-Thea Veenstra vraagt de aanwezigen foto’s aan te leveren voor de zwembad-kalender. 
 Ook vraagt zij aan allen een kalender af te nemen.  Het zwembad ziet zich geconfronteerd met grote 
onderhoudsposten, nu de afschrijvingstermijn van Haulewelle  binnenkort verlopen is.  Op korte 
termijn zullen er voor een bedrag van 50.000,- euro reparaties worden verricht. 
 
Sluiting 
Na allen te hebben bedankt voor hun aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
 

PAUZE. 
 
 
 
 



Na de pauze vertelt de heer Maarten Jeronimus (voorzitter van de glasvezelwerkgroep) ons iets over 
het fenomeen glasvezel. 
Na afloop van zijn presentatie weten we: 
- dat de snelheid van zowel  de klassieke telefoonverbinding als ISDN en ADSL vaak te wensen  
  overlaat. 
- een snelheid van 30 megabits per seconde  zelden wordt gerealiseerd.  
-extra vertraging optreedt  wanneer ook de buren druk bezig zijn achter hun computer. 
- een glasvezel-kabel  een snelheid van 50 megabits realiseert 
- dat de aanleg van een glasvezelnetwerk nogal wat voeten in de aarde heeft omdat het internet    
   door ‘Brussel’ en ‘den Haag’ niet als een nutsvoorziening wordt aangemerkt zodat de consument      
   afhankelijk is van de bereidwilligheid van grote spelers op de markt. 
- dat de witte gebieden als eerste zullen worden voorzien ( waarbij wit staat voor afwezigheid van  
   een coax-kabel. 
- dat een ieder die zijn signaal over een coaxkabel krijgt aangeleverd tot een grijs gebied behoort 
- dat dit ook geldt voor hen die weliswaar geen coaxkabel hebben, maar daartoe wel de mogelijkheid 
   hebben. 
- dat de kosten van aansluiting op een glasvezelnetwerk mede wordt bepaald door de grootte van  
   het gebied, omdat de hantering van het solidariteitsprincipe bij meer aansluitingen tot lagere 
   kosten leidt. 
- dat het eerste wat ons te doen staat is ons als gegadigden aan te melden op de site van ‘Friesland 
   op glas’. 
 
Na afloop van de presentatie wordt de heer Jeronimus  bedankt door Mevrouw Frankema, waarbij zij 
hem een doos bonbons als blijk van waardering overhandigt.   
  
 
 
 
 
 
  


