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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 april 2019 
 

1) Opening 
 
Voorzitter Raymond Vos opent om 20.00u. de vergadering en heet alle aanwezi-
gen welkom. Een speciaal welkom is er voor de ereleden en voor dhr. van der 
Schaaf en dhr. Rienstra die de presentatie gaan verzorgen. 
 
Aanwezig: C. Hergaarden, L. de Vries, A. Nijboer (FNP), S. Hoekstra (VVD),  
W. Baars-Stienstra,  A. Nouta - Douma,  G. Nota, S. de Zee,  E. Breimer (VDH),  
T. Krijgsman (FNP), P. Bruining (CDA), A. Oost, H. Scheffer, P. Peereboom,  
J. Dijk, H. Kampen, H. van Borkulo, G. Leistra, H. Sjoerdsma, E. Roek, A. Bilijam, 
J. de Vries,  P. Schriemer (VDH), J. Nouta – Swart (VDH), R. van Buuren (VDH), 
R. Wierstra (VDH), R. Vos (VDH), S. de Haan (VDH). 
Afgemeld:  Fam. G. Rinsma, S. Terpstra (VDH). 
 
De agenda wordt vastgesteld. Door de aanwezigen worden geen andere agenda-
punten aangedragen.  
 

2) Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Ingekomen stukken: 
De werkgroep Hartslag Nu Hurdegaryp heeft de jaarlijkse rapportage bij VDH in-
gediend waaruit blijkt dat de AED's en de buitenkasten, die op diverse plaatsen in 
Hurdegaryp zijn aangebracht, op onderhoudsstaat en werking zijn gecontroleerd. 
Volgens de rapportage zijn de betreffende AED's en de buitenkasten in goede 
staat en door de Commissie van Toezicht van HNH akkoord bevonden.  
 
Mededelingen: 
Het bestuur was afgelopen jaar gelukkig weer op volle sterkte, 10 bestuursleden. 
 

3)Notulen ALV 24 april 2018. 
 

SAH (Stichting Activiteiten Hurdegaryp) moet zijn : SAH (Steunfonds Activiteiten 
Hurdegaryp). 
De notulen worden vervolgens vastgesteld. 
 

4)Jaarverslag 2018 van de secretaris. 
   
    Het jaarverslag 2018 is aanleiding voor een aantal reacties: 
 
    Er wordt op verschillende plekken in het dorp (o.a. de Westeromwei, de  
    Easteromwei en de Rijksstraatweg) te hard gereden; er zijn ondertussen  
    wel wegversmallingen geplaatst en borden die aangeven hoe snel er wordt  
    gereden, maar volgens een aantal aanwezigen is dit niet voldoende. Er wordt  
    aangedrongen op politiecontroles. Het bestuur gaat dit onderwerp opnieuw     
    aankaarten. 
 
    De website van het dorp is al bijna een jaar niet meer “in de lucht”; aanwezigen  
    vinden dat vervelend,  het bestuur vindt dat uiteraard ook; achterliggende    
    oorzaak is de nieuwe privacy-wetgeving; er wordt hard aan gewerkt om de  
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    website z.s.m. weer op orde te hebben. 
 

Cor Hergaarden vraagt naar de visie van het bestuur op het beleidsterrein Sociaal 
Domein”. Hij vind dat het bestuur daar een eigen visie op moet ontwikkelen; 
onderwerpen hierbij zijn : vergrijzing, overlast, bezuinigingen op welzijn. 
Antwoord van het bestuur: bestuursleden bezoeken bijeenkomsten  rondom dit 
thema en denken daarbij mee, dit vindt het bestuur eerst voldoende. 
In dit kader wordt er nog gewezen op de mogelijkheden ondersteuning voor het 
maken van beleid te krijgen van Doarpswurk; het bestuur is hiervan op de 
hoogte. 

 
5)Jaarverslag 2018 en begroting 2019 van de penningmeester. 
 

Het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 worden doorgenomen.  
Ook is het financieel jaarverslag van SAH (Steunfonds Activiteiten Hurdegaryp) 
bijgevoegd. 
Er zijn geen opmerkingen over deze stukken. 
Het contributiebedrag wordt opnieuw voor een jaar vastgesteld, het bedrag blijft 
hetzelfde ( € 2,50). 
 

6)Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
 

De kascommissie, bestaande uit Cor Hergaarden en Bouwe Graansma, heeft de 
kas  gecontroleerd en in orde bevonden en daarmee wordt de penningmeester 
Simone Terpstra gedechargeerd. Tevens wordt de begroting 2019 vastgesteld. 
Ook heeft de kascommissie het financieel jaaroverzicht 2018 van SAH gecontro-
leerd. Er is dezelfde hoeveelheid papier opgehaald als het jaar daarvoor, de op-
brengst is minder door de lagere prijs voor  oud papier. 
De voorzitter bedankt Cor en Bouwe voor hun deelname aan de kascommissie. 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Bouwe Graansma (2-de keer)  en Gerard 
Nota. Harry van Borkulo  is beschikbaar als reserve.  
 

7)Bestuursverkiezing. 
 

Aftredend en niet herkiesbaar: Simone Terpstra (penningmeester) en Klaske 
Terpstra. Er zijn gesprekken gaande met een nieuwe kandidaat; wanneer die er is 
dan is het bestuur weer op sterkte (9 leden). 
Dit nieuwe bestuurslid wordt officieel pas benoemd tijdens de ALV van 2020, maar 
kan al wel vast als aspirant-bestuurslid functioneren. 

          De 2 vertrekkende bestuursleden worden bedankt voor de inzet tijdens hun  
          bestuurstermijn en zij krijgen bloemen en een pen uitgereikt.  
 

8) Rondvraag 
 

Sjoerdsma: de kwaliteit van veel trottoirs laat te wensen over; kan de gemeente 
hier iets aan doen? 
Het bestuur van Dorpsbelangen adviseert om zelf te klagen bij de gemeente over 
individuele situaties (dit kan via de website van de gemeente), het bestuur van 
Dorpsbelangen gaat zelf in gesprek over het beleid van de gemeente op dit punt. 
Sjoerdsma: klaagt over het feit dat het fietspad langs de Rijksstraatweg richting 
Tytsjerk in mei ’19 een maand wordt afgesloten; dit wordt voor kennisgeving 
aangenomen, het bestuur kan daar verder geen invloed op uitoefenen. 
Sjoerdsma: klaagt over de steile tunnel richting de Florahoek.  
Antwoord: In het verleden toen de aanleg speelde is dit uitgebreid besproken, er 
waren geen mogelijkheden om dit anders aan te leggen. 
Sjoerdsma : bomenkap aan de Ottemaweg was niet nodig geweest.  
Antwoord: veel bomen waren ziek, daarover is VDH geïnformeerd.  
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Saskia de Zee: worden nieuwe bewoners nog wel welkom geheten?  
Antwoord: daar zijn we weer mee begonnen 
Saskia de Zee: is er zicht op de bevolkingsontwikkeling in Hurdegaryp? Meer of 
minder inwoners? Komst van jonge mensen? 
Het bestuur gaat hier volgend jaar gegevens voor aanleveren. 
 
Afke Nouta: zij komt met een voorstel om aan alle inwoners van Hurdegaryp een 
zakje wildzaad te geven, dit om het dorp wat op te fleuren en tegelijkertijd 
aandacht te vragen voor natuur en klimaat. Cor Hergaarden voegt hier aan toe 
dat hij graag zou zien dat op de geluidswal aan de Centrale As bloemen komen. 
Afke Nouta: spreekt haar tevredenheid uit over de heringerichte Rijksstraatweg; 
ze is alleen niet gelukkig met de nieuwe locatie van het dorpsfeest; zij wil het 
graag centraler in het dorp en niet op het plein naast de kerk; daarover 
verschillen de meningen. 
Afke Nouta: vraagt aandacht voor de “rare plekken”/gaten  in het dorp, o.a. het 
terrein tussen de oude snackbar van van Assen en het winkelcentrum. 
 
Arjen Bilijam: wil graag fietsstroken langs de Ottemaweg als snelheidsremmende 
maatregel; het bestuur gaat dit bespreken  met de gemeente. 
 
FNP: geeft het bestuur van Dorpsbelangen nog de tip mee de dorpencoördinator 
Siemon van der Meulen meer te betrekken bij situaties die in het dorp spelen. 

 
9) Presentatie "Inrichting Stationskwartier” door dhr. W. van der Schaaf     
    van de gemeente Tytsjerksteradiel en dhr. M. Rienstra van de provincie. 
 

Beide heren geven met heldere beelden weer hoe het gebied rondom het station 
er in de toekomst uit komt te zien. Belangrijkste aandachtspunten: 

          *De extra snelheidstrein gaat eind 2020 rijden 
          *De turborotonde komt tussen de huidige verkeerslichten en de fietstunnel 
          *Ontwerpen zijn gebaseerd op het werk van Gerrit Vlaskamp 
          *Er komen 2 appartementengebouwen; hiervoor moet nog een  
            bestemmingsplanprocedure worden opgestart 
          *Er komen meer parkeerplaatsen voor reizigers; waarschijnlijk ook op het terrein  
            aan de Stationsweg waar nu nog het steunpunt van de provincie is 
          *De zendmast blijft jammer genoeg staan 
          *Er komen raildempers om het geluid van het treinverkeer te beperken 
          *Men wil nog steeds graag het Tijdsdoorsnedepark ontwikkelen, de beslissing  
            daarover ligt nu bij de Raad van State 
          *Het front van het stationsgebouw wordt robuuster gemaakt 
          *Vraag uit de zaal: kunnen er meer wachtvoorzieningen komen? Antwoord: dat is  
            afhankelijk van het aantal reizigers, dus ………het openbaar vervoer stimuleren 
          *Vraag uit de zaal: Kan de fietsenstalling aan de andere kant van het  
            stationsgebouw? Antwoord: daar is naar gekeken, maar dat wordt te duur 
          *Er wordt veel aandacht besteed aan goede verlichting in het hele gebied. 
 
10)Sluiting. 

 
Voorzitter Raymond Vos sluit om 22.15 uur de vergadering en wenst een ieder wel 
thuis.  
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