
 Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang Winsum Frl, 

23 maart 2022 in MFC De Helling 

 

Aanwezig: 32 personen, het bestuur met afmelding van de heer Rens Veenstra. 

Afwezig met afmelding: de heer Gerrit Hoekstra, mevrouw Femia Zuidema en 

mevrouw A. Boersma van Wonen NWF. 

Aanwezig van de gemeente/politiek: de heer Symen Hoekstra (vervanger van nieuwe  

dorps coördinator), wethouder mevrouw Caroline de Pee (CDA), de heer Sietze 

Greidanus (CDA), mevrouw Osinga (VVD), de heer Tjeerd Cuperus (SAM), de heer 

Hans Nauta en mevrouw Dieke v.d. Pol (beide FNP). 

 

Opening & welkomstwoord 

De heer Eddy Koops verwelkomd iedereen die aanwezig is, met name de aanwezige 

personen uit de politiek.  

 

Mededelingen 

Koffie en thee wordt een ieder aangeboden door het Dorpsbelang. 

Klein leed zoveel mogelijk doorgeven via site gemeente, bijvoorbeeld een losse 

tegel, meestal binnen 5 dagen probleem verholpen. 

 

Schoorsteenpijp Miedema: na een enquête bleek er niet genoeg draagkracht in het 

dorp om de schoorsteenpijp te behouden. Stichting Fabriekspijpen heeft nu contact 

met De Wulf, misschien blijft de pijp. De fluit gaat inmiddels iedere vrijdagmiddag om 

14.45 uur, is een test, misschien in de toekomst elke middag. De schoorsteenpijp is 

niet meer een agendapunt voor Dorpsbelang. 

 

Woningbouw/herbouw: BGN is inmiddels begonnen op de Meamerterdyk, eind 2022 

klaar. Op het Molepaed komen koop woningen van Bouwbedrijf Van der Sloot, nog 

niet bekend wanneer daar mee wordt begonnen. Sloop woningen 

Fikarusleane/Molepaed: er komen 9 woningen voor terug, parallel aan de weg. De 

mensen mogen terug komen in de nieuwe woningen, een paar maken daar gebruik 

van. Het is nog niet bekend of er ook weer huizen op het Molepaed terug komen. De 

invulling is nog niet bekend, Bouwbedrijf Van der Sloot is nog in overleg met de 

woningbouw. De huizen aan de Trye Keningwei zijn verkocht, Toeck/Bouwbedrijf 

Lont beginnen binnenkort met de bouw. Over de koop/huur woningen aan de 

Kleasterkolk (achter de heer Douwe Namminga) horen we later meer, volgend jaar 

ontwikkeling dat project.  

 

Vernieuwing website winsum.frl: vanuit AOW, Nysdok en Dorpsbelang is er een 

werkgroep. Mevrouw Hillie Kamstra wil wel helpen om de site bij te houden. 

Verenigingen worden verzocht om materiaal aan te leveren.  

 



Dorpsvisie: moet worden ingeleverd bij de gemeente. Waar wil het dorp naar toe de 

komende 10 jaar? Graag input weer van verenigingen. Verbeterpunten melden bij 

Dorpsbelang.  

 

Reanimatiecursus: nu weer beschikbaar, na melden bij Dorpsbelang is het gratis. Er 

moet wel voldoende deelname zijn. Berichtgeving via Nysdok en de Website. 

Volgens de heer Nauta van het FNP zijn er extra mogelijkheden voor de 

reanimatiecursus als er een AED in het dorp is. Er hangt een AED bij het Medisch 

Centrum Winsum, Coop en de Wulf. Mevrouw Hillie Kamstra merkt op dat er geen 

AED aan de andere kant van het dorp is. Mevrouw Simone Kijlstra vertelt dat een 

groep mensen uit het dorp is aangesloten bij een netwerk. Als er een melding binnen 

komt, is er binnen 6 minuten iemand aanwezig om te reanimeren. 

 

Skâns: Wurkgroep Doarpsarchyf Winsum (WDW) werkt samen met Dorpsbelang. 

Eén kant van de walbeschoeiing is inmiddels klaar. Er komt een echte schans met 

beeld met informatie borden over het ontstaan daar en later de verhuizing naar de 

nieuwe plek. Er staat nog een bedrag op de bank voor het beeld, gekregen van de 

heer Theunis en mevrouw Lize Bakker. WDW is er druk mee. De heer Jellesma heeft 

tekeningen gemaakt. De plannen worden gedeeld met het dorp via een aparte 

bijeenkomst. Nu eerst financieel alles regelen en er is nog onverwacht een derde 

partij opgedoken. 

 

Sideriushoeke: Dit project loopt. In overleg met gemeente en samen met AOW. De 

heer Pieter Karst Bouma wil meewerken. Er wordt nu onderzocht waar het fietspad 

moet komen. Volgens de heer Sietze Greidanus (CDA) is dit idee niet meegenomen 

met het fietspad vanaf Baaium, maar het is niet onmogelijk, maar het moet wel 

financieel geregeld worden. Dit jaar dit project oppakken met het dorp, waar en hoe 

volgens inwoners. 

 

Notulen 

De notulen van de vorige vergadering (28-03-2019) liggen ter inzage op de tafels 

verspreid en worden door iedereen doorgelezen en goedgekeurd. 

 

Jaarverslag 2019, 2020 en 2021 

Het jaarverslag 2019 word door mevrouw Simone Kijlstra voorgelezen, 2020 en 2021 

door mevrouw Erika Weijer. De heer Van der Velde merkt op dat mevrouw Maaike 

Frankena ook moet worden genoemd bij de Skâns in het verslag van 2019, dit wordt 

aangepast. De dames worden bedankt voor het voorlezen. 

 

Financieel overzicht 2019, 2020 en 2021 

Mevrouw Simone Kijlstra geeft uitleg over de financiële zaken.  

 

Kascommissie 2019, 2020 en 2021 

De heren Richard Rob, Jelle de Lang en Lammert Kingma hebben de kas 

gecontroleerd en goedgekeurd. Nieuwe kascommissie: de heer Lammert Kingma en 

mevrouw Simone Kijlstra. Mevrouw Ida Bouwma wordt reserve lid. 

 



Pauze 

 

Bestuursverkiezing 

De heer Gerard Tuinman en mevrouw Simone Kijlstra verlaten het bestuur. De heer 

Eddy Koops blijft nog een jaar voorzitter, hopelijk dit jaar een nieuwe voorzitter 

inwerken. De heer Ynte v.d. Veen heeft zich teruggetrokken i.v.m. verhuis plannen. 

Mevrouw Femia Zuidema wordt de nieuwe penningmeester en mevrouw Erika Weijer 

de nieuwe secretaris, zij is al bijna een jaar actief binnen het bestuur. Het 

Dorpsbelang blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden!!! 

 

Rondvraag 

De heer Tjeerd Kramer: bocht busstation naar rotonde lijkt net een afgrond waar je 

naar toe rijdt, graag bochtbescherming, eventueel visueel. Dorpsbelang gaat 

informeren bij gemeente.  

En is er ook een inventarisatie gemaakt van de energie transitie? Dit is het 

Dorpsbelang niet bekend. 

 

Mevrouw Beitske Postma: de nieuwe contributie is nog niet vastgesteld: blijft 

hetzelfde.  

 

De heer Sietze Greidanus: er lopen nogal wat sporen door het gras naar de 

Froonackerdyk. Volgens een aantal mensen aanwezig op de vergadering is dit 

probleem binnenkort verholpen door een aanstaande verhuizing.  

 

De heer Eddy Koops bedankt de heer Hero v.d. Sloot voor de reparatie na een 

aanrijding van het bankje bij het fietspad.  

 

De heer Hero v.d. Sloot: kan er ook een werkgroep worden opgericht net als bij 

Winsum 2000 om te helpen bij de Dorpsvisie. De heer Van der Sloot geeft aan dat 

een dorpsvisie belangrijk is voor een dorp! 

 

Als er verder geen vragen zijn, sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen 

voor zijn en haar komst. 

 


