Notulen ledenvergadering Balk vooruit
20 november 2013
Aanwezig: bestuursleden pbbv, Klaas Knobbe (dorpen coördinator), Robin Popma (voorzitter
WHI), Hotske Batteram (Mijn Gaasterland), +/- 40 belangstellenden.

Opening
Voorzitter Aant Kingma opent om 20.00 uur de ledenvergadering en heet alle
belangstellenden van harte welkom. De aanwezige bestuursleden stellen zich voor. Er zijn
drie nieuwe bestuursleden bij gekomen in 2013: Wytze Bouma, Sonja Boersma en Christina
Feenstra. Miranda Ras en Joost Kuiper zijn met kennisgeving afwezig.
Balk Vooruit
We behartigen al meer dan 100 jaar de belangen van Balksters. Plaatselijk belang heeft 70
nieuwe leden gekregen door de Ernst en Bobby-actie georganiseerd door Miranda en
Zwaan. PBBV is actief op de website, facebook en twitter.
Gemeentehuis
We willen ons als PBBV sterk maken voor een toekomstig maatschappelijke functie van het
voormalig gemeentehuis. Op initiatief van de stichting ‘Nije Begjin’ is er een bijeenkomst
geweest waarin met meerdere partijen nagedacht is over een toekomstige maatschappelijke
functie van het voormalig gemeentehuis.
Compact centrum
We willen graag ook voor de toekomst een levendig winkelgebied, belangrijk hierin is dat het
compact blijft. Het prachtige kerngebied moeten we rondom de Luts behouden. In
samenspraak met de gemeente en de WHI is het winkelcentrum onderzocht door een
zogenaamde Winkeldoktor. Eerder werd dit onderzoek ook in Heerenveen en Sneek gedaan.
Dit onderzoek is gedaan ter behoudt en evt. verbetering van het winkelaanbod.
Teernstrabrug
Iedereen heeft mening over de bebording bij de Teernstrabrug. Via facebook kwamen er ook
veel reacties binnen. Bij de wethouder Bram Bonnema is aangegeven dat veel mensen de
borden missen. Besloten is om de borden niet te herplaatsen, de Teernstrabrug blijft
bordenvrij.
Randweg
Na de zomer van 2014 zal de randweg worden aangelegd.
Balkon
Wytze Bouma vertelt dat het balkon een initiatief om zorg en wonen te combineren. De
situering wordt inzichtelijk gemaakt op het scherm (voorbij Havendiken??) Als plaatselijk
belang hebben wij aangegeven de situering ongunstig te vinden voor ouderen. Ook liggen er
op Havendiken nog veel kavels klaar.
Passantenhaven
Een groot plan ontwikkeld door projectontwikkelaars. Situering op voormalig terrein Harcos.
Voor ons een vraagteken of het van de grond komt. Als dit wel het geval is willen we graag
mee praten over de invulling.
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◄ Vanuit de zaal komt Tjalling op de Hoek met een suggestie voor de invulling van het
Gemeentehuis: een bedrijvenverzamelgebouw. We willen de gemeente uitdagen om het te
behouden zodat het een zinvolle betekenis voor Balk kan hebben.
◄ Siska Popma-Lubach vraagt wat de plannen zijn met het voormalig PTT kantoor. Er zijn
geen concrete plannen bekend, het staat in de verkoop.
◄ Dhr. Jan de Vries merkt op dat er te weinig huurappartementen in het duurdere segment
zijn. Aangegeven wordt dat Gaasterlanders niet snel in een appartement willen, bij voorkeur
hebben ze een tuintje.
Laaghangend fruit
Josha de Vries verheldert deze term. Laaghangend fruit is een jaarlijks budget (per
inwonersaantal) wat sinds 2009 verstrekt wordt door de gemeente. Met behulp van dit
budget mogen we jaarlijks een aantal projecten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn:
- Verfraaiing Hoekstraplein
- Leugenbank bij Teernstrabrug opknappen
- Hondenpoepschepjes verstrekken
- Schoonmaakdag CSG
De Friese Meren zal bovenstaand initiatief voortzetten in de vorm van een bewonersbudget.
De voorzitter geeft aan dat alle ideeën van Balkster welkom zijn, het is tenslotte een budget
voor Balksters.
◄ Dhr. Doede de Vries geeft aan graag bloembakken aan de lantaarns te zien, met name
voor het varend publiek. Al discussierend komt men tot de conclusie dat de
verantwoordelijkheid van het bewateren van de bloemen lastig is. Tevens mag het
laaghangend fruit budget alleen aan eenmalige investeringen worden uitgegeven, niet
structureel.
Aant doet nog een oproep aan de zaal om voor volgend jaar een kascommissie te vormen.
Dhr. Tj. Op de Hoek en Jan de Vries zijn bereid deze taak te vervullen.
◄ Siska Popma-Lubach merkt op dat er veel grote vrachtwagen de Wurdze passeren. De
suggestie van bebording wordt genoemd. Dit nemen we mee.
◄ Tjalling op de Hoek pleit voor het behoudt van de gemeentenaam de Friese Meren. Er
volgt een discussie in de zaal over meerdere opties.
De voorzitter rond het eerste deel van de ledenvergadering af. Na de koffiepauze spreekt
gastspreker Mieke Klessens. Zij vertelt over de veranderingen in de zorg: van
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de pilot
teams van Thuiszorg Zuidwest Friesland, maar in de nabije toekomst (2015) voor alle
inwoners van Nederland. De zaal ervaart het als een boeiend thema.
Om 21.30 sluit voorzitter Aant Kingma de ledenvergadering 2013. Een groot deel van de
aanwezigen blijft nog voor een drankje en een hapje. We zien terug op een goede
ledenvergadering. Een prima opkomst en een boeiend thema.
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