
Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang 18-04-2016 
 
Opening 
Tiny Frankema  heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
Agenda 
Glasvezel bekabeling wordt als agendapunt toegevoegd. 
Notulen ledenvergadering d.d. 23-11-2015 
De notulen worden goedgekeurd. 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Mededelingen 
Vacature bestuurslid Plaatselijk belang 
Ans Vergeer heeft zich bereid verklaard tot het bestuur toe te treden. 
Zij hecht eraan het eerste jaar als proefperiode te bestempelen. 
Voorts zijn er nog enkele mensen die een verzoek tot toetreding in het bestuur in beraad houden. 
Jeu de Boules baan. 
De baan heeft onlangs een opknapbeurt had en ligt er weer keurig bij. 
De Jeu de Boules club is het dorpshuis zeer erkentelijk. 
Huisvesting statushouders. 
De Gemeente heeft onlangs een schrijven ontvangen van de Commissaris van de koning. 
In het schrijven wordt aandacht gevraagd voor de moeilijke situatie van alleenstaande mannelijke 
statushouders.  
Het voornemen is een aparte bijeenkomst te beleggen rond het thema huisvesting statushouders in 
onze gemeente. Dit nadat er meer duidelijk is over de concrete plannen van de gemeente. 
Werkgroep duurzaamheid. 
-Tiny Frankema deelt mee dat de werkgroep zeer actief is. 
-66 mensen meldden zich aan voor een warmtescan. Volgend jaar zal er opnieuw gelegenheid        
worden geboden een warmtescan van de woning te laten uitvoeren. 
-In oktober zal er een informatieavond worden belegd over energiebesparing in huis. 
  Er zal dan ook de mogelijkheid worden geboden om voor slechts 1 euro enkele oude lampen om te 
  ruilen voor ledlampen. 
-binnenkort zal het wellicht mogelijk zijn te participeren in de postcoderoos. Bewoners binnen het         
postcodegebied 8432 en omliggende postcodegebieden zullen in de gelegenheid worden gesteld  
participaties te kopen in te plaatsen zonnepanelen. Een rendement van 7 à 8 % lijkt daarbij haalbaar. 
Er is nog wel behoefte aan ‘geschikte ’daken. 
-Glasvezel netwerk 
De gemeentelijke werkgroep streeft ernaar samen met andere gemeenten de aanleg van een 
glasvezelnetwerk te realiseren in de witte gebieden. 
Wethouder  de Boer laat weten optimistisch te zijn over de meest recente ontwikkelingen. “Het lijkt 
erop dat de vaart er nu in zit”. Wethouder de Boer zegt te verwachten dat er binnen een half jaar 
een duidelijk plan op tafel zal liggen.  



De werkgroep Haulerwijk lijkt een eigen koers te varen waarbij ernaar gestreefd wordt ook de z.g. 
grijze gebieden in de plannen te betrekken. 
Financieel verslag Plaatselijk Belang. 
De penningmeester mevr. Dijkstra geeft een toelichting op de stukken. 
De kascommissie deelt mee dat de boekhouding in orde is bevonden. 
 
Financieel verslag Dorpskrant 
De penningmeester doet verslag en deelt verder mee dat de krant een periode van zwaar weer heeft 
gekend. Door extra steun van Plaatselijk Belang kan de krant voorlopig weer vooruit 
De kascommissie heeft de financiële administratie in orde bevonden 
 
Benoeming kascommissie 
Treini ……. Treedt af.  Anita Bijma blijft. Fiona …… treedt toe. 
Dorpshuis 
mededelingen 
-Jan Roelof van Weperen stelt dat de exploitatie goed gaat. 
Men blijft nieuwe activiteiten ontplooien. Dat daarbij niet alles aanslaat blijkt uit het geringe aantal 
aanmeldingen voor een ‘diner dansant’. Slechts drie koppels meldden zich aan. 
-Er is een aantal certificaten uitgeloot. De gegevens van deze uitloting zal worden vermeld in de 
dorpskrant en op de site van het dorpshuis. 
-Op 7 september zal er een reünie worden georganiseerd in de feesttent achter het dorpshuis. 
 ’s avonds zal er in diezelfde tent een tentfeest worden gehouden. De toegang tot dit feest zal niet 
gratis zijn. 
-de mogelijke herverkiezing van de voorzitter zal volgend jaar aan de orde komen. 
Financieel verslag 
Het concept financieel verslag ligt ter inzage. 
Rondvraag 
-Er wordt op gewezen dat het gerenoveerde zwembad Haulewelle binnenkort wordt geopend. 
Oproep: “Komt allen”. 
-Emmy ……… Doet uitgebreid verslag van de staat van onderhoud van diverse wegen in en rond Haule 
die naar haar overtuiging onder de maat is. Het ontbreekt op enkele plaatsen aan duidelijke belijning 
terwijl ook de bermverharding op diverse plaatsen niet bestaat of in zeer slechte staat verkeert. 
Emmy ……. Verzoekt hen die haar mening delen hun handtekening op de aanwezige 
handtekeningenlijst te plaatsen. Deze handtekeningenlijst zal op een later tijdstip aan het 
gemeentebestuur worden aangeboden. 
- Er wordt gevraagd wanneer de 60/30 KmH grens binnen Haule zal ingaan. 
  E.e.a. is afhankelijk van het uitvoeringsplan op basis van het meerjarig onderhoudsplan. Zodra 
wegen voldoende zijn aangepast worden de snelheidslimieten van kracht. 
Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering 
Zij deelt mee dat na de pauze enkele leden van  ‘Samobiel’ een toelichting zullen geven op het 
project  Samobiel  waarbinnen gepoogd wordt een goed werkend alternatief te bieden voor het niet 



optimale openbaar vervoer binnen onze gemeente. 
 
PAUZE 
 
Na een korte toelichting van de heer ……… van Samobiel. 
Worden de aanwezigen in drie subgroepen  opgedeeld. 
In elk van de subgroepen gaan de groepsleden enthousiast aan de slag met de vraag langs welke 
routes de meeste belangrijke plaatsen te bereiken zijn. 
 
 
 
 
 
 


