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NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG BLIJE EO d.d. 8 april 2016 
Voor aanwezigen: zie de presentielijst. 
 
1. Opening 
Voorzitter Gerrit Postmus opent de vergadering en heet de in totaal 55  aanwezigen van harte 
welkom. Vanwege een verzoek is de voertaal van deze vergadering Nederlands.  
 
2. Notulen jaarvergadering 2015 
Op de tafel liggen de notulen van de afgelopen jaarvergadering 2015. Gezien de volle agenda worden 
ze niet voorgelezen. Ze zijn te lezen op de website. Eventuele vragen kunnen worden gesteld tijdens 
de rondvraag, zodat men eventueel nog de tijd kan nemen om ze te lezen.  
 
3. Jaarverslag 2015 
Secretaris Tjitske Andringa doet verslag van de activiteiten die in 2015 plaatsvonden. Dit jaarverslag 
zal ook op de website worden geplaatst. 
 
4. Toelichting op de Financiën van Dorpsbelang 
Penningmeester Yvonne Ferwerda geeft een toelichting. Daarover zijn geen vragen en/of 
opmerkingen. In een algemene begroting is inzichtelijk gemaakt welke vaste inkomsten en uitgaven er 
jaarlijks zijn. Er is in 2015 € 2.200 overschreden, waardoor wordt ingeteerd op het vermogen. Een 
ondergrens van € 10.000 is noodzakelijk om onverwachte overschrijdingen en onvoorziene uitgaves te 
kunnen opvangen. Daarom volgt er in de jaarvergadering van 2017 een voorstel om de contributie te 
verhogen van € 6 naar € 10. Hennie Holwerda vraagt of Dorpsbelang ook actief is met het werven van 
nieuwe leden. Yvonne Ferwerda antwoordt dat op dit moment in kaart wordt gebracht wie lid zijn, en 
welke mensen nog moeten worden benaderd. Overigens worden nieuwe inwoners, voorzover bekend, 
altijd benaderd. Rena Buruma vraagt of een contributieverhoging wel nodig is als er nieuwe leden 
bijkomen? Gerrit Postmus antwoordt dat hij dat wel verwacht, maar dat zal komend half jaar blijken.  
 
5. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Wieke Pijper en Taeke Fennema, heeft de financiën  van 
Dorpsbelang prima in orde bevonden.  
 
6. Benoeming kascommissie 2016 
Taeke Fennema en Agnes Ferwerda zijn dit jaar de kascommissie. Tine Dijkstra meldt zich als 
reserve. 
 
7. Benoeming Bellefleur 2015 
De Bellefleur van 2016 wordt bekendgemaakt: Luitzen en Tine Steegstra. Hun namen stonden niet op 
het bord, maar afgelopen week bleek dat zij de Bellefleur al een keer hadden gehad, in 2001. Dit 
jaartal zal aan het bord worden toegevoegd. Na een betoog van Gerrit Postmus waarom Luitzen en 
Tine in aanmerking komen voor de Bellefleur, reikt hij het bord en de bloemen uit aan zoon Fetze 
Steegstra en Gea Verbeek.  
 
8. Financien activiteitencommissie 
Luitzen Steegstra  doet verslag. Er zijn geen vragen. 
 
9. Toelichting activiteiten komend seizoen 
Klasina Veldema doet verslag over 2015 en vertelt wat er dit jaar op het programma staat. 
 
10. Verslag kascommissie 2015/benoeming commissie 2016 
De kascommissie, bestaande uit Jan Germ de Vries en Riek Burgler hebben de financiën van de 
activiteitencommissie goed bevonden. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Riek Burgler en 
Jarich Holwerda. Reserve voor volgend jaar: Joke de Jong. 
 
11. Jaaroverzicht MFA 
Rob de Lau geeft een toelichting. Men is nog steeds bezig om zaken in het gebouw af te maken, 
gezellig te maken. Sinds kort is er een beamer met scherm, lampjes zijn aangebracht. De tweede 
oplevering van het gebouw speelt nog steeds, dat is een zware bevalling. Het MFA draait goed, er kan 
zelfs gereserveerd worden voor onderhoud in de toekomst.  
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Voor het eerst heeft het MFA meegedaan aan NL doet (2016). Het gebouw is aan de buitenkant 
schoongemaakt; dit is zeker voor herhaling vatbaar.  
Rob bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Het MFA kan niet zonder hen, als dank organiseert het 
MFA elk jaar een speciaal vrijwilligersavondje. Bestuurswisselingen: Mary Wesselius en Hendrik 
Veldema  zijn afgetreden volgens rooster. Auke Vellema en Gerlof Miedema zijn de nieuwe 
bestuursleden. Johannes Douwes geeft een toelichting op de financiën. 1,5 jaar bij verzekeringen 
moet 1 jaar zijn. Verder valt op dat de energiepost vorig jaar € 10.000 was, nu is dat € 5.200. Een 
halvering, dankzij het gebruik van zonnepanelen! Gerrit Postmus vraagt of er nog kosten verwacht 
worden bij de 2e oplevering. Geantwoord wordt dat daar nog geen inzicht in is. Tine Fennema geeft 
aan dat het invalidentoilet niet fris ruikt.  Dit probleem heeft de aandacht, het is niet duidelijk hoe dit 
komt.  
De kascommissie, bestaande uit Cees Burgler en Mient Holwerda, heeft alles goed bevonden. 
Johannes Douwes wordt met applaus bedankt voor zijn vele werk. De kascommissie voor volgend 
jaar bestaat uit Mient Holwerda en Yvonne Ferwerda.  
 
12. Rondvraag 
- Gerrit Postmus doet een oproep voor nieuwe bestuursleden voor de Energiecoöperatie.  
- Gerrit Postmus doet verslag van het jaarlijkse overleg met het college van B&W. Dorpsbelang 

heeft het gevoel dat dit een verplicht nummer is, waarin niets bereikt wordt. Geconstateerd is 
dat de Dorpsraden van de overige dorpen dezelfde ervaring hebben. Afgesproken is dat er 
een gezamenlijke brief gaat naar het college, met het verzoek om voortaan zaken op een 
andere manier aan te pakken. Vanuit het idee: samen staan we sterker.  

- Hennie Holwerda vraagt of de mensen die de snoeicursus hebben gedaan de fruitbomen in 
het dorp ook gaan snoeien? Tjitske Andringa antwoordt dat de gemeente nog met een plan 
komt over de taakverdeling als het gaat om groenonderhoud algemeen. De mensen van de 
snoeicursus snoeien inderdaad de fruitbomen in het dorp.  

- Er is toch een ambtenaar die de belangen van het dorp behartigt? Dat is zo, maar het gaat 
niet naar tevredenheid. Gysbert Visser heeft, op dit moment, maar een halve dag beschikbaar 
voor de gemeente Ferwderadiel. 

- Mevrouw Hanneke Jouta,  FNP, geeft aan dat zij problemen met de gemeente die tijdens 
deze vergadering naar voren komen zal meenemen.  

- Jan Germ de Vries vraagt wanneer de obligaties vrijgegeven worden, Johannes Douwes 
antwoordt  dat er de eerste 5 jaar geen aflossing zou zijn. In 2018 wordt de eerste 20% 
vrijgegeven.  

- Tjalling de Jong: Wanneer de gemeente met het schoolgebouw in de maag blijft zitten, hoe 
lang gaat dat nog duren? Gerrit Postmus vertelt dat project seniorenwoningen niet is gelukt. 
De urgentie was kennelijk niet groot genoeg voor de gemeente, de Woningstchting heeft de 
handen er vanaf getrokken. Dorpsbelang heeft daarop besloten om die kar niet verder te gaan 
trekken. Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met het schoolgebouw.  

- Tine Dijkstra vraagt of bekend is hoeveel response er is gekomen op de verkoop van grond 
van het gymlokaal. Dat is niet bekend.  

- Theo Kooistra vraagt of er iets kan worden gedaan aan het huis aan de Zwarteweg, dat bijna 
in elkaar stort. Overal ligt asbest op het terrein. Gerrit Postmus zegt toe dat dit punt 
meegenomen wordt naar het overleg met de gemeente. Het huis is particulier eigendom, dit 
maakt het extra lastig. De beste oplossing is in eerste instantie dat de omwonenden klachten 
gaan indienen bij de gemeente. 

- Tjalling de Jong: Klopt het dat de gemeente vervuilde grond heeft gedumpt over het hele 
spoor? Het FNP-raadslid neemt dit mee naar de gemeente.  

 
13. Presentatie dorpsstyliste Hieke Joostema 
Hieke presenteert haar visie op Blije aan de hand van een serie foto’s. Belangrijke punten in haar 
ogen zijn de entrees van een dorp, de staat van onderhoud van het openbaar groen, en de gevels en 
voortuinen van de particuliere tuinen. De foto’s geven fraaie en minder fraaie voorbeelden op allerlei 
plekken in Blije. Met name vraagt Hieke aandacht voor de grote bietenplek aan de noordzijde van het 
dorp. Daar stalt Omrin sinds vele jaren een aantal grote containers. Dit is ontsierend voor het 
aanzicht, verstoort de ruimte van het landschap, trekt ongedierte aan en het trekt ook mensen aan die 
daar illegaal andere rotzooi storten. Op haar verzoek heeft Dorpsbelang uitgezocht wat het 
bestemmingsplan zegt over deze plek. Dat is heel duidelijk: het is een bietenplek en niets anders. De 
conclusie kan niet anders zijn, dan dat de gemeente zelf in overtreding is door Omrin toe te staan hier 
containers neer te zetten.  
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Hieke’s advies is duidelijk: stuur een aangetekende brief naar de gemeente Ferwerderadiel met de 
mededeling dat de illegale opslag voor 1 juni as weg moet zijn. Ga vooral niet mee in allerlei 
halfslachtige oplossingen als het aanplanten van hagen en bomen om de plek te verdoezelen. Het 
gebruik van deze plek is krachtens het bestemmingsplan alleen maar bietenplek. De gemeente is in 
overtreding, dat moet stoppen. De zaal stemt in met dit voorstel.  
Op het einde van de presentatie neemt Hieke ons onder begeleiding van een stemming muziekje op 
de fiets mee door het mooie Ferwerderadiel.  
Er volgen twee opmerkingen vanuit de zaal: 
Willy Hoekstra vindt dat troep om meer troep vraag, een extra reden om de bietenopslag op te ruimen. 
Binne Reitsma merkt op dat het aanbrengen van begroeiing om de bietenopslag maakt dat het 
eenvoudiger wordt om hier afval te dumpen.  
 
14. Pauze 
 
15. Presentatie Terp fan de Takomst Harry Feenstra 
Harry Feenstra is ambtenaar bij de gemeente Ferwerderadiel, maar houdt deze presentatie namens 
het bestuur van Dorpsbelang en als inwoner van Blije. In zijn interessante presentatie deelt hij veel 
van zijn kennis over de geschiedenis van het buitendijkse land. Met prachtig beeldmateriaal over de 
geologie, over de slikwerkers (tot de jaren ’50 met schep en kruiwagen), over de mechanisatie van het 
landaanwinningswerk (vanaf de jaren ’50), over het spoor dat in 1970 nog aan de oppervlakte lag en 
nu op 45 centimeter diepte onder een sliklaag ligt. Daarna neemt Harry Feenstra de aanwezigen mee 
terug naar de eigen dorpsvisie van Blije.  
Vroeger lag het dorp aan zee (mooie oude kaarten laten dat zien) en de grote wens was en is om het 
dorp opnieuw te verbinden met de wereld buitendijks. Om dat te realiseren is een visie ontwikkeld, 
Doarp yn ’t slyk. Het dorp moet zijn rug omkeren en ook weer met het gezicht naar de Waddenzee 
gaan leven. Het idee is om buitendijks een nieuwe terp te gaan ontwikkelen om mensen de 
buitendijkse wereld te laten beleven. Diverse elementen van het plan: een terp van + 4 meter NAP, 
een pad er naartoe van 1300 meter, wellicht een spoorlijn aanleggen met spoorfietsen (producent van 
spoorfietsen is gevestigd in Blije). De terp kan gebruikt worden als stilteplaats, als plek om iets met 
zilte teelten te doen, als evenementenplaats, maar ook om verhalen rondom het buitendijkse 
gebied/leven door plaatselijke bewoners te laten vertellen. Het idee past in de Agenda Netwerk Noord 
Oost (ANNO). Harry sluit af met een interessant beeld van het buitendijkse landschap: patronen 
bestaan uit cultuurpatronen (rechte lijnen van begreppeling, kwelderwerk/landaanwinningswerken) en 
natuurlijke patronen (kronkelende kreken). Het is een interessant gegeven van mensen die wonen en 
werken op de grens van land en zee. 
Na zijn presentatie vertelt Harry Feenstra over het plan om de 300 terpdorpen in Friesland 
gezamenlijk de grond te laten leveren voor de terp. Als al die kruiwagens komen, dan moet Blije als 
dorp gastheer zijn. Want hoewel it Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland het plan nu omarmen, 
is en blijft het een plan van Blije. 
Op 13 april is het conceptplan klaar. Dorpsbelang heeft al geld gekregen van de Provincie voor 
verdere ontwikkeling. Uiteraard moet er natuurlijk nog van alles gebeuren. Er moet gepraat worden 
met de private eigenaar. Er moet bekeken worden of er gevolgen zijn voor de gebruikers rondom. En 
hoe het zit met de toegankelijkheid van het gebied in bepaalde periodes. En hoe het zit met 
verordeningen en bestemmingsplannen. Kortom: er valt nog veel uit te zoeken en te doen. 
 
16. Sluiting 
Gerrit Postmus bedankt Harry Feenstra en Hieke Joostema met woorden en een bloemetje voor hun 
presentatie. Hij bedankt de vrijwilligers voor de uitstekende organisatie van deze avond. 
Tot slot stemmen alle aanwezigen met applaus in met het sturen van een aangetekende brief naar de 
gemeente Ferwerderadiel over het gebruik van de bietenplek en het verder ontwikkelen van de 
plannen voor de Terp fan de Takomst.  
 
 
Handtekening voorzitter      Handtekening secretaris 
  
 


