
 
Notulen Vergadering DB 6 september 2017. 

Aanwezig: Pim Pera, Anne-Marie van der Geest, Anke Slot, Katja Moesker en Alletta de Weert (notulen). 

Gast: Geert Pijlman 

Afwezig: Anne Slot 

1. Opening. Pim heet iedereen van harte welkom in het bijzonder Geert die aanwezig is om samen met 

Anne Slot de commissie Duurzaamheid vorm te gaan geven. 

2. Duurzaamheid.  

Geert heeft zich al verdiept in de materie. Hij wil wel onderzoeken in welke vorm Boijl deel zou kunnen 

nemen aan coöperatieve mogelijkheden voor duurzame energie. Er zijn al uitgewerkte plannen 

beschikbaar bij de energie werkplaats. Bij duurzame dorpen hebben 319 dorpen zich al aangesloten, 

waarvan 33 dorpen in Friesland. Er zijn plannen die heel breed en groots aangepakt worden, er zijn ook 

kleinschaligere projecten waarbij het voornamelijk gaat om elektriciteit te besparen. 

Op de site energiewerkplaats.nl is veel informatie te vinden en worden ook voorlichtingsavonden 

georganiseerd. Doarpswurk is partner van de energiewerkplaats. Het voorstel is dat Anne en Geert eerst 

samen gaan bekijken wat de opzet zou kunnen zijn en zullen Berend Slot ook benaderen. Katja zet een 

oproep op FB om enthousiaste mensen zich aan te melden en mee te denken over het thema 

Duurzaamheid. Anne zal de volgende vergadering terugkoppeling geven aan het bestuur. Aktie: 

Anne/Katja 

 

3. Ingekomen stukken, mailbehandeling 

30-8 Moniek Holtrop, Gebiedsteam. gezin in Boijl / gebiedsteam communicatie 

5-9 Buurtsportwerk: Rosé Buskermolen-Onderwerp: Buurtsportwerk Weststellingwerf 

 

Na het overlijden van Bettie Bunt, mede eigenaar van Sauna Het Friese Woud, is er door Anne-Marie 

namens Dorpsbelang een kaartje gestuurd. 

 

Pim stelt voor om iedere vergadering te starten met de vraag: Wat leeft er in het dorp, wat is er gebeurd. 

Sturen we naar iedereen, waarvan we het weten bij overlijden, bij jubilea en geboortes een kaartje. 

Besloten wordt om dat per gebeurtenis te bekijken. 

 

 

4. Notulen 12-7-2017 en actiepunten 

Inhoudelijk geen opmerkingen. 

 

Parkeerterrein achter de Tille – Anne-Marie geeft aan dat de subsidie aanvragen de deur uit zijn, naar 

o.a. Rabobank en Bank Bercoop, IMF. De grond is schoon verklaard. Aktie: Anne-Marie en Pim 

 

Burendag – is aangemeld bij het Oranjefonds. Er wordt een BBQ georganiseerd voor de vrijwilligers van 

dorpshuis. 

 

Duo fiets – via de Koersbal promoten. Is er belangstelling om kennis te maken met de duo-fiets. Anke zal 

Grietje Veldmeijer hierover benaderen. We kunnen de fietsen lenen/huren bij Biezonder, Fietsplus in 

Noordwolde en Hulzinga in Elsloo. Akties: Anke/Katja/Alletta 

 



 
Thema Jeugd – Alletta en Katja nodigen Helen, Niels, Leonie, Yinka en Fen Yi uit voor 4 oktober. Pim 

nodigt de buurtsportcoach uit. Akties: Alletta/Katja/Pim 

 

Boijl op Glas – Nogmaals oproep op FB plaatsen om te stemmen voor DFM. Aktie: Katja 

Woningbouw = afgehandeld 

Aanvraag Sportcentrum lichtmasten ijsbaan – uitkering kan doorgevoerd worden zoals voorgesteld. De 

helft van het huidige saldo. Aktie: Anne 

Omgevingsvisie – thema Landbouw – Alletta heeft Jeannette Kleinhoven gevraagd naar haar ervaring 

van deze bijeenkomst. Ze vond het positief en zou bij gelegenheid nog wel eens aan willen schuiven 

samen met Aukje Jager. 

Picknickbankjes Kerkbos grasmaaien = afgehandeld 

Attentie Albert Jager = mooie mand van bakkerij Kok verzorgd door Anke 

Boijlerweg reparatie thv fam. Wever = gerepareerd. 

Bestuursfunctie – Alletta heeft Peter van Nieuwenhoven benaderd, hij is nu nog niet rijp voor een 

bestuursfunctie, wellicht volgend jaar meer succes. 

 

5. Lijst Donateurs – is per mail verspreid, Ieder bekijkt zijn eigen buurt. 

6. Secretaris functie – Nathalie Donker ziet af van de functie. Nienke van Zanden is nog niet benadert i.v.m. 

de ziekte van haar vader. Ze wordt op een passend tijdstip opnieuw benaderd door Anke. Aktie: Anke 

7. Hackaton opzet Katja – i.v.m. tijdgebrek niet behandeld. 

8. W.v.t.t.k.  

9. Sluiting. Pim bedankt om 22.00 uur iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen 

welthuis. 

  



 
Actiepunten 

Lijst verenigingen Up to date houden Alletta Lopende 

Inventarisatie Veilig Verkeer Marc de Vries maakt tekening en 
begroting 

Katja Lopende 

Parkeerterrein de Tille Stand van zaken Anne-Marie Lopende 

Duo-fiets/Burendag Nadere kennismaking tijdens 
burendag 

Prijzen gieters opvragen bij AHB 

Allen 

Pim 

Lopende 

Competentiebank Boijligers Marc Goddijn maakt een voorzet. 

Katja zoekt naar beschikbare apps 

Marc Goddijn 

Katja 

Agendapunt 4 okt 

Verkeer remmende maatregelen 
Boschoordweg 

Katja informeert naar 
mogelijkheden snelheidsmeter en 
aanhouding van personen 

Katja  

Vrijwilligerslijst Afspraak Lian Nijenhuis begin 
september 

Katja Agendapunt 4 okt 

Lelystad Airport Laagvliegroute, stand van zaken Pim Lopende 

Thema Sport/Jeugd Jongeren uitnodigen voor 4 okt 

Draaiboekje Hackaton 

Alletta 

Katja 

Agendapunt 4 okt 

Fryske Mienskip op Glas Nieuwe oproep voor aanmelding 
bij DFM 

Anne-Marie Lopende 

Ledenwerving    

    

Secretaris functie Nienke van Zanden 
 

Anke 
 

 

    

    

    

    

    

 

Volgende vergadering: 

4 oktober 

1 november 

6 december 

 

20 oktober DB uitje Oude melkfabriek Wapserveen 

 


