LEDENVERGADERING

12 november 2015
20.00 uur

Balk Vooruit
Treemter

Notulen
Aanwezig: Bestuur Plaatselijk Belang en zo’n 50 leden.
1. Opening: Voorzitter Wytze Bouma opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezigen.
3. Notulen: van de vorige ledenvergadering 6-11-2014: geen op –of aanmerkingen en worden
bij deze vastgesteld.
4. De kascontrole: is uitgevoerd door Tjalling op de Hoek en Jan de Vries. Deze was in orde en
bij deze vastgesteld. Voor volgend jaar zijn Aant Kingma en Tjalling op de Hoek bereid
gevonden om deze taak op zich te nemen.
5. Wat hield ons bezig in het afgelopen jaar?
-

-

-

-

Onderzoek centrum Balk: Winkeliers krijgen het moeilijk. Er wordt meer gekocht via
internet. We willen de neergaande spiraal voorkomen. Dit willen we voor zijn. Hoe houden
we Balk leefbaar? Wat zijn de bedreigingen en de kansen voor Balk?
Busroutes: Is klaar. In 2013 kwam er een nieuwe Lidl. Eerst was er niks aan de hand maar
later bleek dat de bushaltes zouden verdwijnen. Plaatselijk Belang heeft direct actie
ondernomen door in contact te komen en in overleg te gaan met gemeente. Oplossingen
andere routes. Spreiding van bushaltes. Vanuit uit de zaal komt Binge, Talma Hiem en
Meerzicht naar voren. Hier moeten de fietshaltes anders. Andere vraag is of er ook klachten
zijn van de bewoners van de Jelle Meineszleane? Plaatselijk Belang heeft niks vernomen.
Brugbediening: Na overleg tussen Plaatselijk Belang, WHI en gemeente willen we de brug
openingen ook op andere tijden. Geen geld hiervoor vanuit de gemeente. Van 1 april tot en
met 1 oktober van 17.15 tot 19.00 wordt dit door vrijwilligers gedaan. Er zijn 11 vrijwilligers,
het grootste deel gaat ook in 2016 door. Evaluatie; We gaan door. 140 tot 150 zijn er
doorheen gegaan. Opmerking vanuit de zaal kwam er dat er een notitie moest komen in de
Almanak en de Waterkampioen.
Vestiging AZC: De Leeuwarder Courant kwam met het verhaal: De ochtend van het
uitbrengen van artikel in de Leeuwarder Courant van vestiging AZC in Balk is Plaatselijk
Belang en de bewoners op de hoogte gesteld. Twee leden Plaatselijk Belang deze ochtend

-

-

naar de burgemeester. We hebben besloten als Plaatselijk Belang om in de klankbordgroep
deel te nemen.
In de klankbordgroep: Bestuursovereenkomst opzetten -> COA en gemeente. Terreinopzet.
Ontsluiting AZC. Gesprekken met familie de Winter. Bezoek naar andere AZC.
Hoe nu verder?
Plaatselijk Belang wil de komende 5 jaar actief betrokken worden in vorm van overlegorgaan
van politie, brandweer en omwonenden.
Een moeilijk onderwerp maar we staan er positief in.
Vragen uit de zaal: Verhoudingen gezinnen/vrijgezellen? Moet zijn 50-50. Anders trekt de
gemeente aan de bel.
Is de oversteek veilig? Of moet er een zebra komen? Wordt meegenomen.
Waarom is er geen grondruil gekomen? Wordt beantwoord.
Na 5 jaar weer afbraak? Ja.
Veiligheid Balk, komt er meer politie of is dit de verantwoordelijkheid van het COA?
Gedeelde verantwoordelijkheid. Antwoord volgt.
Werkgroep jongeren: Plaatselijk Belang werkt positief samen met Rob van der Holst en
Danielle van het Haske. Er zijn regelmatig overleggen hoe we de jeugd van de straat kunnen
houden.
1000 ogen: Buurtagent Dirk Hebing vertelt over 1000 ogen. Hij vertelt over hoeveel de politie
zelf oplost. Voor 85 procent heeft de politie de burgers nodig.

6. Nieuwe projecten:
- Kiek Balk: Plaatselijk Belang heeft in samenwerking met Boudewijn Ridder Kiek Balk opgezet,
een foto puzzelproject in Balk.
- Wijkschouw:
Bepaalde situaties in de wijk. Waren 30 meldingen. 9 juni 2015 is wijkschouw geweest.
Zwerfafval, paaltjes die scheef stonden, illegale reclameborden, binnen een week zijn er veel
gevallen opgelost.
- Wat willen de inwoners van Balk, vragen uit de zaal.
Wagenaar vraagt naar het Groen in Balk. Klaas Knobbe beantwoord deze vraag dat er
bosgroen zal verdwijnen en daar gras zal komen. Er kan zelfbeheer van groen in straten
komen.
Durk Durksz vertelt nog over melding gemeentesite.
Hoge bloemblakken van Swinderenstraat. Door de bloembakken wordt er rustiger gereden in
Balk. Tegelijkertijd maken ze Balk ook onveilig en dat komt ook doordat reclameborden
midden op de weg staan. En het verschil voetpad weg is onduidelijk. Signaal uit zaal: van
Swinderenstraat heeft verbeterpunten.
Wat gebeurt er met het milieuterrein? Er komt een poll op de site Plaatselijk Belang. Wij als
Plaatselijk Belang willen weten wat onze inwoners vinden. Er is namelijk nog geen besluit
genomen over aantal en waar de milieuterreinen komen. Milieuterreinen Balk en Lemmer
voldoen beide niet meer aan de hedendaagse eisen.
Vraag over gevaarlijk Tsjamkedykje. Kan er aan weerszijden ook een rode streep komen?
Deze vraag wordt neergelegd bij de gemeente.
7. Pauze
8. Presentatie: DBF
Sluiting: We kunnen terugkijken op een geslaagde avond met veel opkomst. Onder het genot
van een hapje en drankje.

