LEDENVERGADERING

17 NOVEMBER 2016
20.00 uur

BALK VOORUIT
Treemter te Balk

Notulen
_____________________________________________________________________
Aanwezig: bestuur Plaatselijkbelang (Joost, Wytze, Sonja, Andries, Josha, Gealien)
en zo’n 60 leden
1. Opening: Voorzitter Wytze Bouma opent de vergadering en heet allen aanwezigen
welkom.
2. Het bestuur: Wytze stelt het bestuur voor.
3. Notulen: de notulen van de vorige ledenvergadering (12-11-2015) : geen op-of
aanmerkingen en worden bij deze goedgekeurd en vastgesteld.
4. Financieel overzicht: Josha geeft een toelichting op het financieel overzicht.
De kascommissie bestaande uit Aant Kingma en Tjalling op de Hoek hebben controles
uitgevoerd en akkoord gegeven.
Tjalling is aftredend lid van de kascommissie en Piet de Jong heeft zich bereid gesteld om
volgend jaar in de kascommissie zitting te nemen.
5. Wat hield ons bezig het afgelopen jaar?
- Leefbaarheid Balk, Wytze legt uit waar de nadruk opligt en wat belangrijke zaken zijn om
de leefbaarheid te waarborgen ook voor de toekomst. Een goede middenstand die het
plubliek naar Balk trekt. Een middenstand die op pijl blijft.
- AZC Balk, Joost geeft aan dat plaatselijkbelang het AZC heeft gevraagd om op deze avond
een uiteenzetting te doen aangaande het asielzoekers centrum, helaas is er geen medewerker
beschikbaar deze avond. Verder wordt uitgelegd dat momenteel maandelijks
vertegenwoordigers van gemeente, vv Balk, enkele direct omwonenden, supermarkt, politie
raad van kerken, miks-welzijn en plaatselijk belang zitting hebben in een overlegcommissie.
Calamiteiten mogen rechtstreek gemeld worden bij het COA. Verder wordt aangegeven dat
er momenteel 322 bewoners zijn, van verschillende leeftijdscategorieën en afkomst.

Vragen:
- verlichting op het terrein is behoorlijk - wordt aan gewerkt
- Fietsen zonder verlichting - de bewoners krijgen hierin ook voorlichting
Politie gaat alle inwoners van de gemeente controleren op verlichting
- Zebrapad bij de oversteek Wyckelerdijk – een gemeente aangelegenheid
- Jeugdwerk Balk: Sonja geeft aan nauw betrokken te zijn bij het jeugdwerk,zoals activiteiten
in t’Haske waar geregeld iets georganiseerd wordt. Ook is er geregeld contact met de
jeugdwerkers.
-

Brugwachters: Josha geeft aan dat de vrijwillige brugwachters goed werk doen.
Meer doorvaarten dan het jaar ervoor. Een succes. Inmiddels overal brugtijden laten
aanpassen waardoor er meer bekendheid is. Balk Vooruit heeft nieuwe emaillen
brugtijdenborden laten ophangen langs de Luts. Passen beter bij het historisch centrum.
De vrijwillige brugwachters worden naar voren gevraagd en worden bedankt voor hun
inzet betreffende de brugbediening, en ontvangen een tegoed bon om met de hele groep uit
eten te gaan.

-

Buurtpreventie WhatsApp: Josha legt uit dat er een buurtpreventie WhatsApp voor Balk
bestaat. Men kan zich opgeven via buurtpreventiebalk@outlook.com. Buurtpreventie is
afgelopen jaar meerdere malen succesvol gebruikt in Balk. Inmiddels heeft Balk Vooruit
buurtpreventieborden laten ophangen bij de entrees van Balk. Daarmee is zichtbaar dat in
Balk extra ogen meekijken.

-

Balkster van het jaar: Gealien geeft aan dat we graag reacties uit Balk krijgen voor
een eventuele nominatie voor Balkster van het jaar. Iemand die zich breed inzet voor de
maatschappij. Begin januari bij de Nieuwjaarsborrel wordt de Balkster van het jaar bekend
gemaakt.

-

Milieustraat en oud papier inzameling: Andries meldt dat een milieustraat zoals het er nu
uitziet op de Houtdijk gevestigd wordt. Dit is goed nieuws gezien de onzekerheid de laatste
tijd. Wel moet gezegd worden dat KCA naar een andere locatie gebracht dient te worden.
Het inzamelen van oud papier blijft het komende jaar zoals het nu is. Dus eerst geen extra
container.

-

Speeltuin Talud: Wytze legt uit dat er financieel nog een subsidiepotje is waar beroep
op is gedaan. Verder wordt er uitgelegd door Wytze dat er een ruil is gedaan met
een speeltoestel uit Bakhuizen. Het speeltuintje bij de Greiden gaat vervallen.

-

Werving nieuwe leden: Gealien geeft aan dat een actief plaatselijk belang eigenlijk wel
wat meer leden zou mogen hebben. Als plaatselijk belang gaan we hier dan ook actiever
mee aan de slag.

-

Wijkschouw : Namens plaatselijk belang heeft onder andere Josha met de wijkbeheerders
en dorpencoördinator Klaas Knobbe een wijkschouw uitgevoerd in mei. Samen zijn ze op
verschillende plekken in Balk wezen kijken waar iets veranderd/aangepakt moest worden.
Er waren ongeveer een dertig meldingen, meeste zijn opgelost na de wijkschouw.

-

Nacht van de Nacht: voor Balk hebben Sonja en Gealien dit geheel opgepakt en
georganiseerd. Zaterdag 29 oktober was de nacht van de nacht, waarbij verschillende
activiteiten plaats vonden in het centrum van Balk. We kunnen terug kijken op een
zeer geslaagde nacht van de nacht.
Pauze

6.

Thema : herinrichting Haskeplein / dubbelstraat door de dhr. Tom Plattel
Tom Plattel is onze gastspreker en legt uit wat de plannen kunnen zijn.
Fase 1 : brief met tekening uitvoering voor 01-04-2017
Fase 2 : Meerweg/Haskeplein/Dubbelstraat
overleg en infoavond uitvoer najaar 2017
Fase 3 : Treemter + plein uitvoering later
Omwonenden kunnen meedenken in de plannen.
Voor de eventuele plannen herinrichten van het Haskeplein heeft de gemeente nu drie
verschillende opties . Dit wordt met een powerpoint vertoont.
Piet Siemonsma vraagt zich af wat de meerwaarde van de herinrichting is, financieel
heeft Piet ook zijn bedenkingen.

Bestrating van de Meerweg en Lytse Side wordt als eerste aangepakt.

Balk groen door dhr. Theo van Bruggen
Theo van Bruggen doet namens de werkgroep het project: “ho,net yn de kliko” een
uiteenzetting om ons bewust te maken wat we in de kliko gooien.
Er kan beter gescheiden worden, en het doel is om 25% minder rest afval aan te
bieden zodat er flink minder afvalkosten zijn.
Vrijdag 18 november heeft Theo een overleg geplant met de gemeente.
Het project start 1 januari 2017 voor eerst een jaar. Een ieder kan meedoen en krijgt dan
een sticker op de kliko. Theo vraagt of er vrijwilligers zijn om te helpen bij dit project.
Vraag uit de zaal: wat is het doel van dit project? Andries legt uit dat het initiatief bij de
inwoners zelf komt en het maakt ons bewuster wat we in de container gooien.
Durk Durkz geeft aan dat de gemeente zeer positief is ten aanzien van dit project, en
misschien betekent dat voor de inwoners wel een gunstigere afvalstoffen heffing.
7. Samenvatting en afronding :
Enkele vragen/opmerkingen uit de zaal:
- bestrating Raadhuisstraat vertoont behoorlijk waterplassen bij regen
- zwemplek bij meer is een vieze boel
- verlichting bij AZC is veel te groot
Wytze sluit de vergadering en nodigt een ieder uit om nog even na te praten.

