LEDENVERGADERING

6 november 2014
20.00 uur

Balk Vooruit
Treemter
notulen
=============================================================
Aanwezig: bestuursleden pbbv, K.Knobbe (dfm), Jur van Vegten (pvda)
Roel Roelevink (cda) Arie Dekker (csg) Dirk Hebing , Rob van Holst ,Danielle de
Groot en zo’n 50 leden
Met kennisgeving afwezig: de wethouders van de Friese meren.
1.Opening: Voorzitter Wytze Bouma opent de vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
2. Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezigen.
3. Notulen: van de vorige leden vergadering 20-11-2013: geen op of aanmerkingen
en worden bij deze vastgesteld.
4. De kascontrole: is uitgevoerd door Jan de Vries en Tjalling op de Hoek, zij hebben
geen onregelmatigheden geconstateerd. Bij deze vastgesteld.
Voor de volgend jaar zijn Jan en Tjalling ook weer bereid gevonden om de
kascontrole te doen.
5. Invulling gemeentehuis: Klaas Knobbe geeft aan dat er 1 belangstellende is,
namelijk de van de Bent Stichting. Hiermee moet er nog overeenstemming komen
over de prijs.
Nieuwe rondweg: er is reeds begonnen met de nieuwe rondweg. Planning is dat aan
het eind van dit jaar de weg gereed is.
Teernstrabrug: de uitslagen van de gehouden enquête worden geprojecteerd.
Enkele opmerkingen uit de zaal:
Meneer de Boer: heeft geen problemen met de situatie zoals deze nu is.
Politie Hofstra geeft aan dat er geen eenrichtingverkeer van moet komen.
Aanwezige: vindt dat deze zelfde enquête volgend jaar weer moet worden
gehouden.
Winkelcentrum Balk: Als Plaatselijk Belang hechten wij veel waarde aan het
winkelcentrum en is het belangrijk om dit te behouden. Ook willen wij ons inzetten
om de brugbediening uit te breiden.
Openbaar groen: de vraag is hebben de inwoners hier nog vat op? Klaas Knobbe
legt uit hoe het beleid bij de gemeente is: er wordt als het aan de orde is overleg
gevoerd met bewoners en Plaatselijk Belang aangaande het openbaar groen.
hierbij kun je denken aan kappen van bomen en plantsoenen die worden veranderd.
Sociaalwijkteam: Sonja geeft aan wat het sociaalwijkteam nou precies doet en waar
het voor staat.

Gratis WIFI in centrum Balk: Josha neemt het woord , aan de hand van een
powerpoint presentatie legt hij uit hoe dit project tot stand gekomen is. Het is een
provinciaal idee/project waar een dorp aan mee kan doen en waar de provincie aan
mee betaald. Balk was een voorloper in de provincie Friesland.
Vanaf 24 juni is het gereed en heeft vanaf de 9 steunzenders inmiddels al ruim 31
duizend ‘inloggers’.
Hierna wordt het bord van P freeWIFI getoond. Dit bord wordt naast de Treemter
geplaatst.
Uit de zaal wordt de vraag gesteld of er al zicht op is wanneer er glasvezel in Balk
komt? Josha beantwoordt dat het nog niet bekend is wanneer dit zal plaatsvinden.
Passantenhaven: Wytze geeft aan dat dit project (vanaf Slotermeer/ingang van
Balk) stil ligt. Klaas Knobbe voegt er nog aan toe dat er achter de schermen wel
investeerders en projectontwikkelaars samen met de wethouder in gesprek zijn. Maar
er zijn nog geen concrete plannen.
6. QR codes: Christina legt het een en ander uit. Bedoeling is om op diverse locaties
in Balk een QR code te plaatsen waar dan ook een bezienswaardigheid is. Op het
scherm komt iets uit de historie en van nu.
Wat willen de inwoners van Balk:
-

-

-

-

Jan de Vries vraagt of de container bij de vijver wat beter geleegd mag worden,
de Vries leegt de container ook regelmatig.
Een andere vraag: het fietsroute bordje bij de Teernstrabrug is vaak niet goed
zichtbaar i.v.m. parkerende auto’s , verplaatsing wat hoger zou wenselijk zijn.
We leggen dit bij de gemeente neer.
Vraag over milieuplein: kunnen we het als inwoners ook tegenhouden dat het
milieuplein op termijn gaat sluiten? Klaas Knobbe geeft aan dat de buitendienst
zeker weg gaat van de bestaande locatie, maar milieuterrein nog niet zeker is.
Vraag van Fokke Klijnsma: de winkeldokter, hoe zit dat? En wat is hier mee
gedaan?
Er zijn van uit plaatselijk belang diverse acties ondernomen en mensen benaderd
maar er is tot op heden niets van de grond gekomen.
Doede de Vries vraagt of er iets met het strandje bij het meer kan worden
gedaan, gemeente is toch de eigenaar? De gemeente gaat hier mee bezig.

Extra agenda punt Balkster van het Jaar:
Het is de bedoeling om dit weer nieuw leven in te blazen. Begin januari 2015 wordt er
een nieuwjaarsreceptie gehouden en een Balkster van het jaar gekozen.
Pauze

7. Thema: jong in Balk
Hiervoor zijn uitgenodigd : Jongerenwerkers Rob van Holst en Danielle de Groot
Buurtagent Dirk Hebing
Rob en Danielle stellen zich zelf voor en geven uitleg wat hun doelstelling/werk is zij
richten zich specifiek op jongeren. In Gaasterland is dat Jong FM.
Zij proberen jongeren te benaderen en in te leven wat er bij hun leeft en ze proberen
problemen te signaleren bij jongeren.
Ook organiseren zij activiteiten met de jongeren en waar kan proberen zij hun te
begeleiden.
Rob legt uit wat voor projecten er zijn en waar ze mee bezig zijn in onze regio:
- werkgroep overlast Balk
- jeugd en politiek
- jongeren pagina in regionale krant( o.a. de Balkster )
- support ouders
- eigen initiatieven van de jongeren zelf
Vragen uit de zaal:
- Hoe lang loopt dit project? Antw.: We hopen dit nog lang te mogen doen.
- Alleen in Balk? Antw. :ook in de kleinere dorpen geven we ondersteuning.
Rob geeft nog een voorbeeld: stel je voor dat het toekomstige AZC in Rijs er is, dan
komen die jongeren ongetwijfeld ook in Balk. Als dit aan de orde komt/is spelen we
hier ook op in.
Buurtagent Dirk Hebing
Dirk Hebing stelt zich zelf voor en geeft de bevolking , Plaatselijk Belang een
compliment aangaande de samenwerking. Deze samenwerking is erg positief.
Dirk vraagt met klem om de overlast en negatieve activiteiten te blijven melden.
Vaak worden bepaalde overlast situaties niet gemeld , maar dus wel doen!
Rob van Holst vraagt of er volgend jaar weer een evaluatie kan worden gehouden
omtrent dit onderwerp.
Sluiting: we kunnen terug zien op een geslaagde avond met veel opkomst.

