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Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oud Aengwirden 

Datum: 13 mei 2022 

Tijd: 19.30 – 22.00 

Locatie: MFA 

 

1. Welkom  

Teun opent de vergadering heet de aanwezigen van harte welkom. Hij is verheugd 

dat we elkaar weer in levende lijve kunnen zien op de ALV. Een speciaal welkom voor 

wijkmanager Marc Jense. 

 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen 

Arne meldt dat een van de leden per mail haar teleurstelling heeft geuit over het 

onverrichter zake verschijnen bij de bestuursvergadering. Die was verzet, maar 

daarover was zij niet geïnformeerd, hoewel zij wel vooraf had aangegeven langs te 

willen komen. Het bestuur betreurt dit ten zeerste en biedt haar excuses hiervoor 

aan. Tegelijkertijd wil het bestuur toch de mogelijkheid tot het bezoeken van de 

bestuursvergaderingen nogmaals onder de aandacht brengen. 

Teun vraagt de bestuursleden zich even kort voor te stellen. Aansluitend merkt Teun 
op dat Maaike bezig is aan haar laatste jaar in het bestuur en dat we naarstig op 
zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Wie interesse heeft kan zich altijd bij een van 
de huidige bestuursleden melden. 

  

3. Jaarverslag 2021 

Arne licht kort enkele highlights toe uit het jaarverslag. Het is immers ook te lezen op 

de website en later op de agenda wordt ook nog stilgestaan bij de actuele 

ontwikkelingen op de diverse portefeuilles. 

Bestuurszaken  

In april 2021 vond tijdens de (online) ALV de voorzitterswissel plaats. Teun Appelman 

nam de voorzittershamer over van Maaike Leistra, die nog wel als bestuurslid 

aanbleef. Meindert Jan Wassenaar trad af als bestuurslid en tot nieuwe 

bestuursleden werden benoemd Martin Agema (penningmeester) en Arne van 

Nugteren (secretaris). De ALV werd afgesloten met een gezellige  

bingo waarin mooie prijzen verdeeld werden. 

Streekvisie  
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De Streekvisie is een prachtig boekwerk geworden en aan alle bewoners van de 

Streek uitgedeeld. De daarin benoemde speerpunten vormen ook de speerpunten 

voor PB de komende jaren. 

Wonen  

Over de ontwikkelingen rondom De Eide blijft PB in nauw contact met de gemeente. 

Daar waar mogelijk proberen we onze invloed te laten gelden om, in lijn met de 

Streekvisie, vooral aandacht te hebben voor betaalbare starterswoningen.  

Ontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)  

De plannen van de gemeente m.b.t. KNO en de voortgang daarvan worden op de 

voet gevolgd en daar waar mogelijk worden vragen gesteld en wordt kritisch 

meegedacht. PB wil dit kritisch blijven bewaken gezien de grote impact die dit kan 

hebben op de Streek. 

Aengwirden Aardgasvrij  

Het project Aengwirden Aardgasvrij werd beloond met een bedrag van 100.000 

euro. Daarmee kan het project de komende twee jaar worden uitgevoerd. Het 

project heeft als doel om op de Streek energieverbruik te beperken en gezamenlijk 

duurzame energie op te wekken en te delen. 

Vuurwerk / Wensboom  

De wensboom die eind 2020 was opgezet bleek een groot succes. Gedurende heel 

2021 zijn er meerdere wensen vervuld zoals bijvoorbeeld eendenkooien en 

speelgoed voor de nieuwe school.  

Eind 2021 bleek het traditionele vuurwerk wederom niet mogelijk en is er opnieuw 

een boom opgezet (afkomstig uit de tuin van een van de Streekbewoners!) op de 

kruising Aengwirderweg/Pastoriesingel. Dit jaar was “wensen doorgeven” het thema 

en door middel van een flyer-actie werd dit bij eenieder onder de aandacht gebracht 

tegelijk met een actie om nieuwe leden te werven.  

Recreatie  

Mede met steun van een door de Stichting Ondernemers van Aengwirden ontvangen 

subsidie wordt hard gewerkt aan een projectplan om de recreatiemogelijkheden in 

de Streek te vergroten. Met name voor de aanleg van wandelpaden is er veel animo 

en zijn er volop mogelijkheden. Het is wel een project van de lange adem gezien de 

vele betrokken partijen en soms verschillende belangen. Maar in 2021 zijn weer de 

nodige stappen vooruit gezet. 

Ondersteuning  

PB probeert waar mogelijk ook kleine initiatieven of hulpverzoeken te ondersteunen. 

Zo heeft PB in 2021 de kosten van de kapotte AED-kast bij ODL op zich genomen 
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4. Financieel verslag 2021 

Martin merkt op dat het door corona een relatief rustig jaar was en licht 
achtereenvolgens de inkomsten en uitgaven toe. Het jaar is afgesloten met een klein 
negatief saldo van 452 euro. De kascommissie (Petra Bakker en ? Veldman) hebben 
de verantwoording van de penningmeester bekeken en hun akkoord gegeven. 
De kascommissie bevestigt wat Martin zegt, de financiële verantwoording was 
uitstekend in orde. 
Vanuit de kascommissie is ? aftredend en de vergadering wordt gevraagd wie er 
zitting wil nemen in de kascommissie. Petra ? stelt zich beschikbaar en wordt door 
de vergadering benoemd tot lid van de kascommissie. 
 

5. Begroting 2022-2023 

Martin licht de begroting toe. Momenteel 403 leden die zorg dragen voor de 

inkomsten uit contributie. Overige inkomsten komen uit het wijkbudget van de 

gemeente en uit een bijdrage van de ondernemersvereniging voor de uitvoer van de 

recreatievisie. 

Gezien de plannen voor komend jaar en het feit dat de contributie al heel lang niet is 
meegegaan met de reguliere prijsontwikkeling stelt het bestuur voor de contributie 
te verhogen met 2,50 euro. 
Er wordt opgemerkt dat er nog zo’n 300 huishoudens geen lid zijn van PB en de 
vraag is of het bestuur ook iets gaat doen om die mensen ook lid te maken. Teun 
antwoordt dat dat afgelopen jaar en het jaar daarvoor ook uitvoerig is gedaan. Dat 
heeft echter niet geresulteerd in een grote toename. Er is kennelijk toch een grote 
groep die het niet van belang vindt. Het bestuur blijft echter proberen om de 
zichtbaarheid te vergroten, te verduidelijken wat PB allemaal doet en blijven werken 
aan de werving van nieuwe leden. 
De vergadering stemt in met de contributieverhoging en de begroting 2022. 

  

 

6. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

Arne licht toe dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen een aanpassing van de 

statuten noodzakelijk maakte, met name op het gebied van 

bestuursaansprakelijkheid en belangenverstrengeling. De tekst van de statuten kon 

ook wel een moderniseringsslag gebruiken en daarom liggen er nu gewijzigde 

statuten voor met eveneens een daaraan gelieerd huishoudelijk reglement. Een 

andere in het oog springende wijziging is die van het lidmaatschap. Dat is nu 

voorbehouden aan individuele personen; in de nieuwe statuten is sprake van een 

lidmaatschap per huishouden. 
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Voor een wijziging van de statuten is een aanwezigheid van driekwart van de leden 

nodig en daarvan moet tweederde voor de wijziging stemmen. Dat gaan we 

vanavond niet halen en conform de statuten betekent dat dat er op korte termijn 

een tweede vergadering zal worden georganiseerd waar geen vereiste is aan het 

aantal aanwezige leden en waar dan een tweederde meerderheid van de stemmen 

nodig is om de wijziging te kunnen goedkeuren. 

De vergadering is akkoord met de statutenwijziging en het huishoudelijk reglement, 

maar aangezien vanavond niet het vereiste aantal van driekwart van de leden 

aanwezig is wordt er een nieuwe vergadering uitgeschreven met de 

statutenwijziging en het huishoudelijk reglement als enige agendapunten. 

 

7. Installatie Kinder PB 

Saskia licht toe dat het idee is ontstaan na een opmerking van een van de kinderen 

die zich afvroeg waarom de grote mensen eigenlijk altijd alles bepalen. Uit de 

wensboom kwamen ook veel goede ideeën van kinderen dus daarom is het idee 

opgevat om kinderen meer te betrekken bij wat er gebeurt in de Streek. Dat willen 

we doen door elk jaar 7 kinderen te laten kiezen uit de bovenbouw, die mee mogen 

praten, denken en organiseren over de leefbaarheid binnen de dorpen.  

De kinderen (Redmar Kooistra, Ids Geertsma, Sanne Agema, Nyck Mooi, Roos Mooi, 

Bram van der Veen en Thomas van Nugteren) stellen zich kort voor en Saskia licht 

toe wat er al is gebeurd. Vorige maand zijn de kinderen een eerste keer bij elkaar 

geweest en hebben ze onder leiding van Maaike en Saskia hun ideeën voor de Streek 

geïnventariseerd. Er kwamen vier hoofdthema’s uit (verkeer, natuur, schoolplein en 

recreatie) en de kinderen lichten zelf hun toe. 

De kinderen worden geïnstalleerd als lid van Kinder PB voor de komende 12 

maanden en krijgen als attentie allemaal een notitieboekje. 

 

8. Stand van zaken 

Op elk van de pijlers van de Streekvisie volgt nu een toelichting van de actuele 

ontwikkelingen. 

 

KNO terrein 

Teun licht aan de hand van een kaart van het gebied de ontwikkelingen van het KNO 

terrein toe. Er komt een bedrijventerrein, velden met zonnepanelen en een deel 

natuur-inclusieve landbouw. Initieel werd er een bedrijven classificatie genoemd van 

4.1, dat is nu 4.2 geworden. Het verschil is hoofdzakelijk de omvang van het bedrijf. 
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Dat betekent ook een grotere afstand t.o.v. de woningen, maar dat is in dit geval 

geen issue aangezien de afstand al veel groter is. De gemeente steekt in op een 

duurzaam bedrijvenpark. Gasloos, zonnepanelen op het dak, circulair bouwen etc.  

De hoogte van de bebouwing was ook onderwerp van een aantal vragen. De eerste 

100 meter mag normaliter 20 meter hoog worden, incidenteel tot 25 meter hoog. 

Ter illustratie: wat thans bij AusNutria gebouwd wordt is 34 meter. Het deel in de 

landschappelijke zone mag maximaal 12 meter hoog worden.  

De ontwikkeling van het zonnepark is een initiatief dat zowel uitgaat van de 

gemeente als de Heerenveense energiecoöperaties. Met agrariërs zijn er al 

gesprekken over wat natuur-inclusieve landbouw gaat inhouden. 

Over een paar weken komt het bestemmingsplan uit en daar kan op gereageerd 

worden c.q. bezwaar tegen worden aangetekend. Er komt een informatiebrief bij en 

er volgt een inloopbijeenkomst. De gemeente streeft er naar om e.e.a. zo snel 

mogelijk te gaan ontwikkelen. De informatie is ook te vinden op de website van de 

gemeente Heerenveen onder actuele onderwerpen. 

Meindert-Jan Wassenaar roept eenieder op om daar zeker te gaan kijken en als je er 

wat over wilt opmerken, hoe klein ook, stuur het naar de gemeente. 

Desgevraagd licht Teun ook toe welke wandelroute gerealiseerd gaan worden, het 

zogenoemde ommetje. 

Er wordt gevraagd naar de plaats van het waterstofstation. Teun weet dat er 

plannen waren om die te realiseren, maar men is nog op zoek naar een locatie.  

Er wordt opgemerkt dat het mooi zou zijn als PB de informatie waar naar verwezen 

wordt (eerst aengwirden.nl, nu weer de site van de gemeente) op 1 plek beschikbaar 

zou maken. Maaike antwoordt dat op de Facebook-pagina altijd gelinkt wordt naar 

dit soort informatie. Het blijft lastig om iedereen te benaderen, maar PB zal de 

beschikbare informatie zo goed mogelijk proberen te delen met de bewoners. 

Voorgesteld wordt om de gemeente een bord te laten plaatsen met info over de 

ontwikkelingen bij het KNO-terrein. Bijvoorbeeld met een QR-code die linkt naar de 

informatie. Teun zal dat voorstel delen met de gemeente.  

 

Woningbouw 

Arne licht de stand van zaken toe met betrekking tot de woningbouw; voornamelijk 

de fasering in de plannen van De Eide. Er ontbreekt echter de bouw van echte 

starterswoningen en daarom is vanuit PB het gesprek gestart met de gemeente over 

het oude schoolgebouw. Inzet van PB is daar 8 tot 10 kleine betaalbare woningen te 
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realiseren. Een initiatief van, voor en door de Streek. Binnenkort wordt er een avond 

belegd voor de gemeenteraadsleden om ze nader te informeren over onze plannen. 

Teun vult aan dat we als PB graag het oude schoolgebouw op de prioriteitenlijst van 

de gemeente willen krijgen voordat die aan fase 2 van De Eide beginnen. 

Er volgt een korte discussie over de mate van inspraak van bewoners bij de 

gemeente, er waren in het voortraject immers veel minder woningen gepland in De 

Eide. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de grote hoeveelheden mensen die 

tegelijk van buiten De Streek naar de woningen van De Eide komen. Geleidelijker zou 

beter zijn. 

 

Recreatie 

Teun licht de stand van zaken toe m.b.t. recreatie. Het voetgangersbruggetje in de 

buurt van de ijsbaan ging anders dan gepland. Op verzoek van eigenaar en 

omwonenden wordt het geen betonnen bruggetje maar een houten. We streven er 

naar om het nog wel dit jaar te realiseren. Punt van aandacht daar is ook nog dat er 

nogal wat hondenbezitters hun hond los laten lopen. Teun roept op om de honden 

daar toch aangelijnd te houden.  

PB heeft een financiële bijdrage geleverd aan de verplaatsing van de panna-kooi 

naar de speeltuin in Luinjeberd. 

PB heeft een voorstel gedaan om aan de noordzijde de wandelpaden uit te breiden. 

We zijn in gesprek met de landeigenaren en gebruikers, o.a. over vogelweidebeheer. 

Binnenkort daarover ook een gesprek met de Vogelwacht. Ook zijn we met 

Staatsbosbeheer in gesprek over de zandwinplas. Zij zijn bereid om mee te denken 

om daar een meer educatieve functie te creëren en een cultuurhistorische route te 

realiseren. Dit is een groot project waar financieringsmogelijkheden voor worden 

gezocht, maar waar we als PB ook zelf een behoorlijke bijdrage zullen doen. 

 

Verkeer 

Bouke licht toe dat Ids en Redmar ook al het nodige verteld hebben. Belangrijk issue 

is de snelheid op de wegen in de Streek. Op de Aengwirderweg is vorig jaar een 

snelheids- en intensiteitsmeting gedaan. Hieruit kwam naar voren dat op een 

gemiddelde dag circa 800 voertuigen over de Aengwirderweg rijden. 85% van die 

voertuigen hield zich aan de snelheid. Maar dus dik 100 mensen per dag die te snel 

rijden. Uitschieters ’s avonds tot wel 100 kilometer per uur. We zetten regelmatig 

het eigen snelheidsbord met groene of rode smiley in, maar het besef moet vooral 

van de bestuurders zelf komen. 
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Om de “dorpskern” aan te pakken wordt gekeken naar mogelijkheden om visueel 

wat aan de bestrating te doen om de snelheid proberen te temperen.  

Bouke sluit af met de melding dat het belangrijk is om misstanden te blijven melden 

bij de wijkagent. 

 

Groen 

Teun licht toe dat de gemeente nog bezig is om het groen in De Eide verder te 

ontwikkelen. 

Er is een gesprek geweest met de gemeente over de essen op de Pastoriesingel. 

Daarbij kwam ook het verzoek of het voetpad verwijderd kon worden in verband 

met de invloed van de wortels op de bestrating. Teun heeft aangedrongen op goede 

communicatie met de bewoners. 

In de wensboom was naar voren gekomen of het mogelijk was om voor iedere 

bewoner van de Streek een boom te planten uit het oogpunt van klimaatadaptatie. 

De gemeente heeft gekeken waar er mogelijkheden zijn om extra bomen te plaatsen 

en dat zal ook gaan gebeuren. Op veel plekken is het helaas niet mogelijk gezien de 

kabels en leidingen en reeds bestaande bomen. 

 

9. Rondvraag 

Gevraagd wordt om volgende keer gebruik te maken van een geluidsinstallatie en de 

vergadering liever op een doordeweekse dag in plaats van een vrijdag. Ook over de 

locatie zijn vragen. Waarom is niet gekozen voor De Streek of ODL? Teun licht de 

afwegingen van het bestuur toe en neemt de aanbevelingen mee voor de volgende 

vergaderingen. 

De vraag wordt gesteld wat het aardgasvrij maken inhoudt; het project dat van de 

gemeente subsidie heeft gekregen. Teun licht kort toe wat hij weet, maar de energie 

coöperatie ontwikkelt de plannen. Maaike vult aan dat er recent een bijeenkomst is 

geweest van de energie coöperatie. Zij zal vragen of ze hier nog nader over willen 

informeren. Niet iedereen zit te wachten op het aardgasvrij maken merkt een van de 

leden op, en hij vraagt hoe PB daar in zit. Maaike geeft aan dat PB wel wil helpen in 

het communiceren naar de bewoners van De Streek, maar dat we er als PB voor 

zowel voor- als tegenstanders zijn.  

Een van de leden vraagt aandacht voor zwerfafval in De Mieden en De Finne, daar 

ligt geregeld rotzooi in het hoge gras. Teun dankt haar voor het signaal en naast de 

aandacht van het PB-bestuur vraagt hij ook de kinder PB dit mee te nemen, 

aangezien zij het afval als een van de problemen aan wil pakken. 
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10. Pauze 

 

11. Rianne de Vries en de Olympische Spelen 

Teun introduceert Rianne de Vries, die haar ervaringen als deelneemster aan de 

Olympische Spelen als short-trackster met ons zal delen. 

 

12. Sluiting 

Teun dankt Rianne voor haar inspirerende verhaal en uniek kijkje achter de 

schermen. Teun dankt alle aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de 

vergadering. 

 


