Utnoeging oan alle Eastereinders
Algemiene Ledenfergadering Doarpsbelang “Hâld Faesje” te
Easterein op tongersdei 29 april 2021 om 20.00 oere
Yn ferbân mei de corona maatregels fynt de fergadering digitaal plak fia teams.
Wolle jo meidwaan, stjoer dan in mail nei annemiekedinkla0611@gmail.com
Dernei krije jo tiidig de ynlogkoade fia de mail tastjoerd.
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Iepening.
Meidielings.
Notulen fan de jiergearkomste fan 11 april 2019
Jierferslach april 2019 oant en mei april 2021
Finansjeel ferslach: Jierrekken 2020.
Ferslach fan de kaskommisje: Tseard Dykstra en Gerrit Bergsma
Ofgeand lid fan de kaskommisje: Tseard Dykstra
Bestjoerswiksels:
Ofgeand en net werkiesber:
Annemieke Dinkla en Baukje de Jong
Foardracht nije bestjoersleden:
Henk Duimelaar en Sjouke Strikwerda
De statuten jowe oan dat ek leden mei in foardracht komme kinne. Dat moat
48 oeren foar de gearkomst, ûndertekene troch 10 leden plakfyne.
Aktualiteiten en winsken/fragen fanút it doarp
Rûnfraach
Sluting.

Mei freonlike groetnis,
Bestjoer doarpsbelang “Hâld Faesje”
Berend Santema, Annemieke Dinkla, Broer Harmen Abma, Baukje de Jong, Catharina
Veenstra, Sjoukje van der Eems, Simon van der Velde.
Bijlagen:
De notulen(3), it jierferslach (4) en it finansjele ferslach (5) binne oan dizze útnoeging
taheakke.

Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Hâld Faesje op
donderdag 11 april 2019 ’s avonds 20.00 uur
in restaurant Bergsma
1. Opening: de voorzitter Berend Santema opent de vergadering even over 20.00.
Easterein anno 2019. Waar gaan we naar toe? Wat is er typisch voor Easterein? Waar
zijn we grûtsk op in Easterein? Dit is een vraag van onze burgemeester. Er stond voor
eind maart een bezoek van de burgemeester op de agenda maar omdat deze is
verschoven naar begin september doet Berend een oproep om over deze vragen na
te denken. Misschien is het zelfs een oproepje in ons dorpskrantje waard. Het DB
heeft het collectief voor ogen en wil werken vanuit de randvoorwaarden; aantal
inwoners rond de 1000 houden, leefbaarheid, sportdorp, midden in de Greidhoeke,
vaarwegen, fietspaden en wandelroutes.
2. Mededelingen: Naast de afmelding van Syb van der Meulen en Willem Rienstra zijn er
voor deze vergadering verder geen mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 2018: Annemieke leest de notulen van de vorige
jaarvergadering voor. De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen, en de
notulen worden ongewijzigd vastgesteld
4. Jaarverslag 2018-2019: Grietje leest voor de laatste keer het jaarverslag van het DB
voor. Alle belangrijke punten van het afgelopen jaar komen voorbij, van de Ald Dyk,
de wet op de privacy tot aan de intocht van Sinterklaas en de kerstboom op het
eenden hokje. De vergadering heeft hier geen verder vragen of opmerkingen op.
5. Financieel verslag: Broer Harmen heeft een duidelijk overzicht gemaakt van de
kosten en de inkomsten van het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar zijn er geen
bijzondere en omvangrijke uitgaven voor het Dorpsbelang. De jaarrekening wordt
met een positief resultaat afgesloten. Positief is eveneens dat de gemeente
SudwestFryslân een hogere bijdrage aan de dorpsbelangen toekent dan de
voormalige gemeente Littenseradiel.
6. Verslag kascommissie: namens de kascommissie geeft Abe Jan Stegenga een verslag
over de kascontrole. Het was een flinke klus die een hele avond in beslag heeft
genomen. Maar de kascommissie kan niet anders zeggen dan dat Broer Harmen zijn
zaken goed voor elkaar heeft. En daar heeft de kascommissie na een hele avond
controleren natuurlijk wel even eentje op gedronken.
7. Aftredend lid van de kascommissie: Willem Rienstra is aftrdend; hij wordt door de
voorzitter bedankt voor zijn bijdrage en krijgt van de vergadering een applaus. Tjeerd
Dijkstra neemt de plaats van Willem Rienstra over in de kascommissie.
8. Bestuurswisselingen: aftredend en niet herkiesbaar zijn Talitha Dijkstra en Grietje
Bouma. Na een persoonlijk woordje van de voorzitter waarin Talitha en Grietje
hartelijk bedankt worden voor hun ongelofelijke inzet voor het DB enen het dorp
Easterein zijn daar natuurlijk ook de bloemen en een cadeau. Gelukkig heeft het DB
twee nieuwe leden gevonden! Berend heet Catharina Veenstra en Sjoukje vd Eems
van harte welkom.
9. Rondvraag:

Paul de Bruin: Verzakking Griene Leane neemt ernstige vormen aan!! En kan het
veerooster bij school ook dicht, geen functie meer. Berend geeft, voor het punt
Griene Leane, aan dat het DB hier mee bezig is. Het plan was om het eind maart ook
aan de burgemeester te laten zien tijdens de rondrit door het dorp. Dit bezoek is
helaas uitgesteld naar begin september. Maar in de tussen tijd zit het DB er actief
achteraan. Het veerooster is niet dicht gemaakt omdat er een (af)remmende werking
vanuit gaat. En dat is prettig zo bij een schoolgebouw.
Gerrit Bergsma: Denkt het DB ook na wat te doen bij niet kunnen opvullen van
bestuurlijke functies? Zou een “overkoepelend” bestuur dan ook een optie zijn? Dit
naar aanleiding van een artikel dat hij recent heeft gelezen in de LC. Berend geeft aan
dat die noodzaak er voor het dorpsbelang nog niet is. Wel onderschrijft hij het
versterken van de besturen door meer te werken met commissies/projectgroepen,
waarbij de gevraagde inzet beter aansluit bij de bereidheid van mensen.
Basisvoorwaarde is dat we het wonen en leven in Easterein aantrekkelijk weten te
houden, en dat er jonge gezinnen in Easterein komen en blijven. Een aantal besturen
maken al gebruik van het werken met commissies, en van diensten van andere clubs.
Dorpsbelang verzorgt bijvoorbeeld voor een aantal clubs/activiteiten de
administratie.
Abe jan Stegenga: Woningbouw!! Jeugd trekt weg. Berend geeft aan de het DB op dit
moment bezig is met de woningbouw binnen Easterein. Dit gaat langzaam maar er is
inmiddels wel een basis vanuit de gemeente om er positief aan te willen werken.
Catharina Veenstra: Lytse farwegen; hekkelen is gedaan, beter en dieper dan eerst
was afgesproken. Prima werk Okkema. Maandag 15 april komt de aanvraag voor
steigers in de raad. Dus deze laten nog even op zich wachten. Maar daar is verder
alles wel voor geregeld. En er komt nog bebording zodat de vaarroutes duidelijk zijn.
Keimpe Meyer: 2 nieuwe inwoners in Easterein, vanuit Utrecht
Mevr. Kloosterman: Opknappen Wynserdyk? Grietje geeft aan dat dit gaat gebeuren
vanaf de Kliuw tot aan de bebouwde kom van Easterein. Broer Harmen geeft aan dat
er binnenkort wel gekeken gaat worden naar de drempel kruispunt Sjaardaleane/
Wynserdyk.
Verder zijn er geen vragen meer. De voorzitter bedankt een ieder voor de
aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15.

Jaaroverzicht Dorpsbelang Hald Faasje van april 2019
t.e.m. april 2021
In mei 2019 zijn Sjoukje van der Eems en Catharina Veenstra
als nieuwe bestuursleden aangetreden. Beiden hebben een algemene bestuursfunctie.
In 2020 hebben we vanwege de corona maatregelen geen fysieke algemene ledenvergadering
kunnen houden. Via www.easterein.nl zijn het jaarverslag en het financiële verslag
gecommuniceerd.

Ook als bestuur hebben we het afgelopen jaar slechts enkele keren rond de vergadertafel
gezeten. De meeste vergaderingen hebben we via het computerscherm gehouden. Eerst was
dit wennen maar tegenwoordig “zoomen” we dat het een lieve lust is.
De volgende onderwerpen zijn o.a. voorbij gekomen:
• voltooiing Boomgaard 3 2019 – 2020 (februari); het aandachtspunt blijft echter de
aansluiting op de Wommelserdyk. Dit blijft een onveilige onoverzichtelijke situatie
waar we graag verbetering op willen.
• Nieuwbouw in Easterein: Meerdere gesprekken met de gemeente en
woningbouwstichting Elkien hebben plaatsgevonden.
• Aanpakken van het weggedeelte Easterein – Hidaard: o.a. verbeteren van de
bermkanten en snelheidsbeperkende maatregelen
• Vervangen van de straatverlichting in de oude kern van Easterein; qua uitvoering moet
dit nog steeds afgerond worden
• Aanpakken van de (kade) Griene leane; 2019-2020
• Aanleg glasvezel Easterein, bebouwde kom en buitengebied
• Overleg over inzaai kruiden- en bloemen mengels voor in de bermen Easterein
• Omrop Fryslan in het programma bureau de Vries, in cafe Bergsma. Mooie reclame
voor Easterein
• Afronding project Lytse Farwegen (aanlegsteigers e.d.)
• Bezoek van de nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries, met paard en wagen een
rondrit door het dorp september 2019
• Bezoek van wethouder Offringa september 2019, mogelijke nieuwbouw onder de
aandacht gebracht
• In september 2019 start ook de voorbereiding voor de Slachte marathon in 2020, deze
is vanwege de Corona niet door gegaan.
• Eind 2019 een eerste aanzet tot het bekijken van de mogelijkheden tot het digitaliseren
van het dorpsarchief. Hier wordt na de zomer van 2021 een start mee gemaakt
• In 2020 4 maanden reces ivm met Covid pandemie
• Herinrichting van Eijsingaleane, nog steeds in gesprek met de gemeente hierover
• Habtamu de Hoop schuift digitaal aan bij een vergadering, hij vindt het belangrijk om
betrokken te blijven bij het dorp.
• Tevens proberen we als dorpsbelang elk jaar onze commissies uit te nodigen voor een
“bijpraat-sessie”.
• Omgevingsbeleidsplan is door ons digitaal bijgewoond (oktober 2020). Met daar uit
voortkomend de vraag of het dorpsbelang de dorpsvisie moet vernieuwen. De laatste
dateert van 2013. Op die versie wordt nog steeds verder geborduurd
• Veeroosters zijn weggehaald en de bruggetje is hersteld
• December 2019 en 2020 heeft het dorpsbelang een kerstboom geplaatst op het
eendenhokje
• Het nieuwe jaar zijn we gestart met de gevleugelde woorden van onze voorzitter “niet
elk jaar is goed, maar er is iets goeds in elk jaar “
• Hondenpoepbakken plaatsen, waar in Easterein? Uitsluitsel volgt zsm
• Siemen Bouma heeft ons bijgepraat over de ontwikkeling van het project Greidhoekeplus, waarin de natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en landschapsontwikkeling
e.d. Catharina Veenstra gaat hier namens het dorpsbelang in mee denken.

•
•

Januari 2021 start communicatie over nieuwbouw op terrein van de voormalige
Joustra loodsen.
Maart 2021 een uitgebreid gesprek met de gemeente gehad over de van Eysingaleane.

Het dorpsbelang zal zich het komende jaar blijven inzetten voor onder andere nieuwbouw,
verbetering verkeersveiligheid, kortom voor een leefbaar Easterein.
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Financieel Jaarverslag
2020 Jaarvergadering.pdf

