DORPSBELANGEN FERWERT – HEGEBEINTUM, OPGERICHT 7 APRIL 1953
Email:
infodbfh@gmail.com
Website: www.ferwertonline.nl

VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING DBFH OP
22 MAART 2019, OM 20.00 UUR IN
GRAND CAFE UT EN THUS (FOSWERT) TE FERWERT
1. Welkom en opening:
Voorzitter Marcel Steegstra opent om 20.05 uur de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom op de 2de openbare ledenvergadering van DBFH.
Een grote opkomst, waar het bestuur erg content mee is en wat getuigt, naar
onze mening, van betrokkenheid bij onze dorpen. Bij de ingang kon de
presentielijst worden getekend. Er zijn ca 100 mensen aanwezig bij de
vergadering.
De volgende mensen hebben zich afgemeld via het secretariaat:
Ype Papma (erelid), Jurjen Kingma (erelid), Sieta Adema -Visser (erelid),
Catharina Visser (WNWF), Frans Schreiber (lid)
De dorpencoördinator Ina Witteveen, erelid Sjak Papma en de afvaardiging van
de politiek (Digna Ferwerda en Lisette Akkerman) worden in het bijzonder
welkom geheten door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering van vrijdag 16 maart 2018:
De notulen van de ledenvergadering van 16 maart 2018 liggen bij binnenkomst
op de tafel zodat de aanwezig deze kunnen lezen.
De voorzitter vraagt aan de zaal of iedereen de notulen heeft gelezen en of er
nog vragen zijn n.a.v. dit verslag.
Er zijn geen vragen, en daarna worden de notulen vastgesteld.
3. Jaarverslag DBFH van 16 maart 2018 t/m 15 maart 2019:
Wieger Bouma, secretaris, leest het jaarverslag voor van 16 maart 2018 tot en
met 22 maart 2019. Een aantal belangrijke zaken die de revue gepasseerd zijn
afgelopen jaar krijgen een extra toelichting d.m.v. foto’s die op het beeldscherm
wordt getoond.
4. Financieel overzicht 2018:
Albert Jellema, penningmeester, neemt het woord om de financiën toe te lichten.
Eerst komt de balans aan bod met de activa (bezittingen).Daarna volgen de
passiva en de resultatenrekening. Het resultaat is € 1147,- in de plus.
De activiteiten worden getoond en toegelicht en het jaar 2018 wordt vergeleken
met het jaar 2017.
Annie Betten vraagt waar de kosten van het bestuur terug te vinden zijn zoals
bijvoorbeeld uren en reiskosten etc.
De penningmeester geeft aan dat dit wordt geboekt in de post ‘overige kosten’
Deze post bevat geen reiskosten en uren omdat het bestuur dit niet rekent.
(vrijwilligerswerk) Mochten er wel kosten opgevoerd zijn dan zijn dit bijvoorbeeld
vergaderkosten op een locatie.
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Vanuit de zaal zijn er verder geen vragen of opmerkingen aan de
penningmeester en de voorzitter vraagt of hij de penningmeester decharge kan
verlenen. Middels een luid applaus word de penningmeester decharge verleend
en worden de financiën goedgekeurd.
5. Verslag van de kascommissie: Rommie van der Veen, Gerda Dijkstra en Ida
Hiemstra en benoeming nieuw kascommissielid:
Bovengenoemde dames zijn op 12 februari 2018 bij de penningmeester langs
geweest en hebben de financiën bekeken. Rommie van der Veen geeft namens
de kascommissie een kleine toelichting; de kascommissie heeft geen op- of
aanmerkingen over de financiën. De penningmeester word middels een dikke tút
en applaus bedankt.
Rommie en Ida ontvangen een bos bloemen en een luid applaus. Rigt Wiersma
is bereid om in de kascommissie plaats te gaan nemen zodat deze weer
compleet is
6. Vaststellen contributie 2019-2020:
Het voorstel vanuit het bestuur is om dit jaar geen contributieverhoging door te
voeren aangezien in 2018 een contributieverhoging doorgevoerd is. De
contributie blijft op € 12,- per jaar per gezin (t/m 17 jaar) Middels applaus vanuit
de zaal wordt dit voorstel goed gekeurd.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Albert Jellema (penningmeester)
Albert Jellema heeft nu 2 jaar in het bestuur gezeten. Aangezien alle
bestuursleden tegelijk zijn aangetreden, is er een schema van aftreden gemaakt
waardoor niet alle bestuursleden gelijktijdig aftreden. Albert staat als eerste in dit
schema en heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. De continuïteit en ervaring
wordt daardoor de komende jaren in het bestuur gewaarborgd.
De aanwezigen geven door middel van een applaus aan akkoord te kunnen gaan
met het aftreden van de penningmeester, en hem opnieuw te benoemen voor
een periode van 4 jaar.
Punt 10 van de agenda wordt omwille van de tijd naar voren gehaald.
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de activiteitencommissie.
Oene Willem van der Woude geeft aan dat het jaarprogramma 2019 inmiddels op
de website Ferwert Online en op de Facebook pagina van de activiteiten
commissie staat. De voorbereidingen voor sommige activiteiten zijn al weer aan
de gang. Oene Willem doorloopt het jaarprogramma en geeft een korte
toelichting. Nieuw dit jaar is de garageverkoop op 22 juni en een historische
fietstocht.
Rigt Wiersma geeft een korte toelichting over de fietstocht die op 15 juni wordt
georganiseerd. Onderweg zullen vele nieuwsgierige zaken worden verteld over
de omgeving, boerderijen en states; een zeer interessante tocht voor mensen die
van historie houden.
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Daarna geeft Anne Bron een korte toelichting over de Winterwille. Hij deelt mee
dat ze naarstig op zoek zijn naar 2 creatieve breinen. De 1ste vergadering is
geweest en ze zijn druk bezig om een mooi programma in elkaar te zetten voor
dit jaar.
Oene Willem sluit af met de oproep om vooral ideeën aan te dragen bij de
commissie.
De voorzitter brengt de vrijwilligersavond onder aandacht. Deze is op 17 mei a.s.
in café ’t Hoekje en is bedoeld voor alle mensen die op wat voor manier dan ook
een vrijwillige bijdrage hebben geleverd binnen DBFH.
8. Pauze
9. Presentatie stichting Hendrick de Keyser over de toekomst van Harsta
State te Hegebeintum door dhr. Carlo Huijts:
Na de pauze geeft de voorzitter het woord aan de heer Huijts uit Amsterdam.
DBFH heeft kortgeleden een informatief gesprek gehad met de heer Huijts.
De heer Huijts is directeur van de vereniging Hendrick de Keyser. Hij stelt zich
voor en geeft uitleg over de vereniging. De vereniging heeft 5.000 leden en
bestaat inmiddels 100 jaar. Ze behouden historisch en architectonisch
waardevolle huizen. Hendrick de Keyser was vroeger stadsbouwmeester in
Amsterdam.
De stichting heeft 430 complexen in eigendom in 85 gemeenten door heel
Nederland. Met meer dan 900 huureenheden zijn alle panden in gebruik en
worden verhuurd. Dit kunnen woningen zijn, maar ook kantoren, een molen, een
stoomgemaal en een kasteel behoren tot hun eigendommen.
De vereniging verwerft panden en deze blijven voor altijd in hun bezit.
De stichting restaureert de panden in eigen beheer en heeft eigen architecten in
huis. Na de restauratie worden de panden verhuurd. Enkele panden die extra
bijzonder zijn worden verhuurd als bv trouw- of vergaderlocatie.
Harsta State:
De vereniging wil eerst een onderzoek doen naar Harsta State. Het huis en de
tuin zullen daarna gerestaureerd worden en verhuurd. De heer Huijts vertelt kort
de geschiedenis van Harsta State. Vroeger was de state veel groter maar deze is
terug gebracht naar de versie zoals we die nu kennen.
Het houtsnijwerk in de interieurkamer is in Lodewijk 16e stijl en stamt uit
1785.Volgens Huijts is dit uniek in Nederland, dit maakt Harsta State waardevol
en is de vereniging tot aanschaf overgegaan.
De heer Huijts legt uit dat men het pand wil laten zien aan het publiek. Het
project ‘museumhuizen’ is vorig jaar van start gegaan. Verschillende huizen van
1450 tot 1950 worden aan het publiek getoond en kunnen zij beleven hoe in de
loop van de tijd de huizen van binnen zijn veranderd. Bv de trappen, de gang, de
wc etc. .Je kunt meemaken hoe het was om in deze huizen te wonen. De huizen
worden middels een verhaal met elkaar verbonden.
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De bedoeling is om Harsta State in 2021 op te nemen in het project
museumhuizen. Harsta State is een schakel in de ontwikkeling van deze huizen
door de jaren heen. Men wil dan ook laten zien hoe de Lodewijk 16e stijl is
ontstaan.
Eerst moet een bestemmingswijziging plaatsvinden van wonen naar museum.
Boven en in het achterhuis komt een appartement welke voor bewoning verhuurd
zullen worden. De tuin en de rest van het huis word opengesteld voor publiek.
De heer Huijts roept vrijwilligers op om zich aan te melden bij de stichting en
vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn:
O. Struiksma vraagt naar het dakkapelletje.
De heer Huijts geeft aan dat men het er graag af zou willen hebben, maar dat dit
afhankelijk is van de vergunningen.
Er zijn verder geen vragen en de voorzitter bedankt de heer Huijts voor zijn
boeiende presentatie. De heer Huijts ontvangt applaus, een Friese versnapering
en de dorpsvlag van Hegebeintum.
10. Programma 2019 door de voorzitter van de activiteitencommissie en
korte toelichting van diverse commissies:
Dit agendapunt is voor de pauze al behandeld.
11. DOM 2.0 en de dorpsvisie:
De voorzitter licht de dorpsvisie van vorig jaar nog even kort toe; het is de
leidraad waarmee we aan het werk zijn gegaan geeft hij aan.
Vanuit deze visie zijn 6 uitgangspunten en 7 thema’s gekomen welke worden
benoemd. Met de thema’s zijn de werkgroepen aan de slag gegaan.
Sjak Papma neemt het woord en toont het organogram. Middels een voorbeeld
uit de werkgroep ‘Wonen’ toont hij hoe en waar een werkgroep mee bezig is.
Aan de werkgroep ‘Speeltuin’ en de werkgroep ‘Bedrijvigheid en
werkgelegenheid’ moet meer aandacht worden geschonken, omdat dit nog niet
goed op de rit is. Dit vindt het bestuur jammer. Sommige werkgroepen lopen
soepeler dan andere werkgroepen, en die hebben wat meer tijd nodig.
Vervolgens geven vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen zelf
een korte toelichting.
Werkgroep Wonen:
Sjak Papma, Hendrik Kingma en Piet Nauta zitten in de werkgroep ‘wonen’. Piet
Nauta licht de onderwerpen toe. De Gasthuisstraat is een project waar ze mee
bezig zijn geweest. Dit heeft geresulteerd in een overleg met de gemeente en
WNWF. (Woningstichting Noord West Friesland) Er kan een kavel worden
gerealiseerd voor een 2 onder 1 kap woning aan de Gebrandastraat. Piet geeft
aan dat de mensen die hier willen bouwen zich in moeten schrijven bij WNWF als
koopwoning-zoekende omdat de grond van WNWF is.
Daarnaast is de werkgroep in gesprek met de gemeente om het gemeentehuis
een passende bestemming te geven en is men in gesprek geweest over het
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terrein van Hoogland. De werkgroep wil hier graag een combinatie van wonen en
werken realiseren. Over deze onderwerpen wordt binnenkort met de nieuwe
wethouder gesproken. Tot slot geeft Piet aan dat de werkgroep bezig is met het
plan ‘uitwerken van de woningvoorraad’.
Werkgroep Onderwijs:
De voorzitter licht de werkgroep onderwijs toe. Jojanneke van Gorsel en Jessica
van der Wal zitten samen met de voorzitter in deze werkgroep. Dit heeft
geresulteerd in overleggen met het Dockinga college omdat dit de grootste zorg
is. Eind maart is er nog een gesprek met de locatieleider. Het doel van deze
gesprekken is het behoud van het middelbaar onderwijs in Ferwert.
Werkgroep Recreatie, cultuur en toerisme:
Steven de Boer neemt het woord voor deze werkgroep. In de werkgroep zitten
naast Steven Klaas Winkel, Siep Jellema, Roel den Dulk, Keimpe Reitsma, Sjak
Papma en Hilda Buursma. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met
verschillende partijen in de dorpen, met de Stichting Terp Hegebeintum, er is een
folder gedrukt en men is bezig met het ontwikkelen van een app voor op de
mobiel. Met de app kan men een route volgen van mooie en speciale objecten in
Ferwert en Hegebeintum.
Andere zaken die de aandacht hebben zijn het organiseren van een
boerderijenfietstocht, het realiseren van een wandelpad van Ferwert naar
Hegebeintum. Ook wil men in samenwerking met de Stichting Hegebeintum een
leskist ontwikkelen voor het basisonderwijs. Daarnaast denkt de werkgroep na
over het hoe we onze entrees van onze dorpen op een attractieve en nette
manier kunnen presenteren.
Werkgroep Zorg en welzijn:
Jelle Reitsma licht deze werkgroep toe. Elly Bakker en Hillie Politiek zitten samen
met hem in deze werkgroep.
De vraag waar de werkgroep zich momenteel mee bezig houdt is hoe we de
‘mienskipszin’ kunnen verbeteren in onze dorpen?
De werkgroep is het dorp in geweest en heeft gevraagd wat er nu leeft in de
dorpen en wat er opvalt. Daar zijn verschillende antwoorden uit gekomen zoals:
• Verenigingen doppen hun eigen boontjes
• Aandacht voor elkaar
• We zijn niet eens op de hoogte van het bestaan van allerlei verenigingen en
‘clubkes’
• Vrijblijvend vrijwilligerswerk
Men is nu bezig met een databank voor vrijwilligers te ontwikkelen. Daarbij wordt
de vraag voor de inwoners ‘waar kan het dorp mij voor bellen of inzetten’?
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Werkgroep Duurzaamheid:
Sjak geeft aan dat we gesprekken hebben gehad met de gemeente en met
energiecoöperatie Mei elkoar Ien (Wânswert en Marrum). We willen graag
combinaties maken met deze partijen om zo bv (meer) zonnepanelen op de
sporthal te krijgen of op een boerderij(en).
We zoeken nog mensen om deze werkgroep in te vullen. Met bijvoorbeeld het
opzetten van een energiecoöperatie in onze dorpen kunnen we mogelijk extra
inkomsten genereren. Men kan dan lid worden van de coöperatie en dan bv
energie afnemen van de coöperatie. Maar wellicht is aansluiten bij de coöperatie
uit Wânswert en Marrum ook een optie.
Werkgroep sport:.
Froukje Grijpstra licht deze werkgroep toe. Hier zijn de vier sportverenigingen in
vertegenwoordigd: Dirk Jelke de Boer (Wardy), Folkert van der Ploeg (KV
Foswert), Frits van der Lep (tennis) en Froukje Grijpstra (SVKV). Ook DBFH
schuift aan bij deze overleggen.
Er is inmiddels met elkaar gesproken en men wil de planningen en trainingen
beter op elkaar afstemmen, met name in de sporthal.
De partijen zijn niet tevreden over de sporthal en hebben hier veel klachten over.
Daarom is besloten om gezamenlijk een brief schrijven aan de gemeente, waarbij
DBFH ook de brief zal ondertekenen.
Froukje laat zien aan zaal wat de positieve punten zijn, wat de verbeterpunten
zijn en wat er nog gaat gebeuren richting de toekomst.
Positieve punten:
• Alle verengingen staan er financieel goed voor.
• Voltallig bestuur bij alle verenigingen
• Plezier in het sporten
• Goede accommodaties
Verbeterpunten:
Voetbal:
• Grotere doelgroep bereiken
• Meisjes en dames stimuleren en versterken
• Renovatie kleedboxen,
• Nieuwe initiatieven zoals bv walking voetbal
• Prestaties 1ste elftal blijven wat achter.
Kaatsen:
• Senioren wedstrijden worden minder bezocht
• Veel jeugdleden maar weinig trainers
Gym:
• Meisjes houden bij gym op na groep 8
• Sporthal onderhoud en afwezigheid beheerder
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Tennis:
• Weinig jonge aanwas, veel oudere leden
• Zorgen over het voort bestaan van de vereniging
Wat gaan nog doen naar de toekomst?:
• Visie over 5 tot 10 jaar maken (voor zomervakantie uitwerken)
• Opnieuw opzetten van de wandelvierdaagse met 4 verenigingen
PR en communicatie:
Steven licht toe waar deze werkgroep mee bezig is. In deze werkgroep zitten:
Ytsje van der Bij, Jacoba Frenkel, Steven de Boer, Trudy Bouma en Sjak Papma.
Er is een enquête uitgezet via Ferwert online. Hier is veel informatie uitgekomen
waar de werkgroep verder mee zal gaan. Deze informatie wordt nog gedeeld met
het dorp.
Wat gaat de werkgroep de komende tijd doen?:
• Resultaten enquête uitwerken; deze zal worden gedeeld via de website
• Website verbeteren: inhoud en meer volgers proberen te zoeken.
• Aan de ambassadeurs verder invulling geven
• DBFH en werkgroepen ondersteunen bij PR en communicatie
• Communicatie richting nieuwe inwoners
Steven roept de aanwezigen op om nieuwsberichten aan te leveren via de
website Ferwert online. Dit is het belangrijkste medium waar wij mee
communiceren naar onze inwoners toe.
De website heeft nu ruim 600 volgens op Facebook en het doel van de
werkgroep is om de 1000 volgers te bereiken.
DOM 2.0:
Sjak nog een korte toelichting over de DOM 2.0, ook omdat een aantal mensen
niet geheel duidelijk is wat dit inhoudt.
Middels een aantal krantenknipsels geeft Sjak voorbeelden over onderwerpen
waar we ons binnen onze dorpen mee bezig houden.
De Dom 2.0 is een vervolg op de eerste DOM versie. Wij zijn als DBFH als 2de
geëindigd in het DOM 2.0 project. Wij hebben een presentatie gehouden op het
gemeentehuis en een jury heeft dit beoordeeld. Dit heeft als gevolg gehad dat wij
als DBFH € 25.000 hebben gekregen (over 4 jaar) Met dit geld kunnen we
plannen maken en mensen inhuren om met ons deze plannen te ontwikkelen.
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De hoofdpunten die DBFH heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de
DOM 2.0 gelden zijn:
1. Upgraden Hoofdstraat en Vrijhof. (aanpakken rotte kiezen)
2. Ontwikkelen en herinrichten Brouwershof en Elingawei
3. Wandel en fietspaden bv van Ferwert naar Hegebeintum. Middels een
prachtige drone film word getoond hoe dit er uit zou kunnen komen te zien
maar ook richting Marrum en It Kleaster is er wellicht een mogelijkheid voor
een wandelpad. Ook dit word weer middels drone beelden getoond.
4. Staten: Herjuwsma State, Harsta State, Cammingha State zichtbaar maken
en onder de aandacht brengen.
5. Wonen en woonomgeving: groenplan, straat meubilair
6. Communiceren en vermarkten van onze dorpen: promoten van onze dorpen.
Sjak vraagt of dit duidelijk is en of er n.a.v. zijn verhaal ook nog vragen zijn
ontstaan?.
Er zijn geen vragen meer, maar er word opgemerkt vanuit de zaal dat we met
veel zaken bezig zijn als DBFH zijnde.
Sjak geeft aan dat dit klopt, we zijn met veel zaken bezig.
12. Rondvraag en sluiting:
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over deze avond.
Janke van der Werf vraagt over hoe het zit met Sense of Place: (zichtlijnen naar
de zeedijk) Dit n.a.v. onze presentatie vorig jaar op de jaarvergadering.
Sjak legt kort uit hoe de stand van zaken momenteel is. Het ligt nu stil omdat de
communicatie tussen Staatsbosbeheer en Joop Mulder wat stroef loopt. We
zitten eerst te denken aan een klein uitkijkpunt zodat we tussen de lijn door
kunnen kijken. Het is een traject dat nog wel even kan duren.
Er zijn verder geen vragen meer en de voorzitter bedankt de aanwezigen. Hij
sluit de vergadering om 22.35 uur.
Wieger Bouma
Secretaris dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum (DBFH)
1 april 2019

