
 
Notulen Vergadering DB 12 juli 2017. 

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

(notulen) 

1. Opening. Pim heet iedereen van harte welkom. 

Gasten:  

Deze avond zouden voor het thema Jeugd aanwezig zijn: Helen Gorter, Leonie de Weert, Niels 

Minnaert, door werkzaamheden konden zij deze avond niet. Fenji Klaassen was wel aanwezig maar 

door de afwezigheid van de anderen is het gesprek uitgesteld. Lin Klaassen heeft aangegeven dat ze 

geen deelnemer wil zijn binnen deze themagroep. Aaron Dam en Yinka Kremer zijn niet benaderd. 

Moniek Holtrop – Gebiedsteam Noordwolde. Zij heeft via Timpaan connecties met buurtsportwerk. Na 

het verhaal aangehoord te hebben zal Pim haar de gegevens appen. Wellicht is het mogelijk om met de 

buurtsportcoach een verbinding te leggen met deze groep. Katja is de contactpersoon vanuit DB. 

Moniek is aanwezig om toelichting te geven op de hulpvraag vanuit het Gebiedsteam voor een gezin in 

Boijl. Moniek is momenteel de gezinshulpverlener via Reik geeft zij opvoedingsondersteuning aan dit 

gezin. Voorlopig gaat het voor DB om praktische hulp in de vorm van het ophalen van een 

voedselpakket 1x per 14 dagen op vrijdag om 10.30 uur uit Noordwolde. Hiervoor zullen de Fam. Thijs 

en Bastiaans door Anne-Marie benaderd worden en Els Slot wordt benaderd door Katja. Aktie: Anne-

Marie en Katja 

Ook sociale hulp is welkom, een wandeling maken of een kop koffie drinken. Er zijn kinderen van 2, 5 

en 7 jaar in het gezin. Anke geeft aan dat het misschien een idee is om de moeder te vragen om te 

assisteren bij schoolse activiteiten zodat zij ook meer sociale contacten heeft. Te denken valt aan het 

schoonmaken van de peuterspullen o.i.d. Moniek vindt het een goed idee en neemt dit mee. Pim 

bedankt Moniek voor haar uitleg en we zullen haar op de hoogte houden. Aktie: Pim 

Buurtvertegenwoordigers pot Groenvoorziening Alle buurten hebben ingestemd via de mail of door 

een persoonlijk contact met een van onze bestuursleden, om een uitkering van € 9000 te doen uit de 

pot Groenvoorziening t.b.v. het Brinkplein. 

2. Ingekomen stukken – mailbehandeling.  

Vaststelling agenda. Toegevoegde Agendapunten: 6 Duurzaamheid zonnepanelen, 7 Aanvraag 

Sportcentrum, 8 Stand van zaken Omgevingsvisie, 9 Gesprek gemeente Rode contouren. 

 

3. Notulen 7-6-2017 en actiepunten 

Inhoudelijk geen opmerkingen. 

 

Huurovereenkomst dorpshuiscommissie: De huurovereenkomst is afgekeurd, de wijzigingen zijn 

doorgegeven aan Marein Boekhoudt en hij zorgt voor een nieuw concept. De inventarisatielijst is 

aangepast. Tijdens de bijeenkomst met de dorpshuiscommissie is men terug gekomen op het besluit 

om tijdens de ALV van Dorpsbelang een presentatie te houden. De dorpshuiscommissie gaat zelfstandig 

verder en heeft besloten een eigen vergadering te beleggen aan het eind van het seizoen waarin ook de 

financiën gepresenteerd zullen worden. Als bestuur zijn wij wel bezorgd over de huidige samenstelling 

van de commissie en zullen van tijd tot tijd naar de ontwikkelingen blijven informeren. Aktie: Pim 

 

Parkeerterrein achter de Tille – Anne-Marie geeft aan dat ze bezig zijn met de subsidieaanvragen die 

voor september ingediend moeten worden, o.a. Provincie, Rabobank, Bank Bercoop en IMF. Er zijn 3 

offertes binnen van Loonbedrijf de Samenwerking, Otten Infra en Oenema. Er moet nog een 

bodemonderzoek plaatsvinden. Wordt vervolgd. Aktie: Anne-Marie en Pim 

 



 
Competentiebank – Marc Goddijn komt in de volgende vergadering zijn idee nader toelichten. Hij 

wordt uitgenodigd om op 2 augustus aanwezig te zijn. Aktie: Pim 

 

Duo fiets – Het idee om tijdens de Burendag op 23 september nader kennis te maken met de Duo-fiets 

moet verder uitgewerkt worden. In samenwerking met de dorpshuiscommissie die de Burendag 

organiseert lijkt het ons leuk om een thema hieraan te geven, bijvoorbeeld “Fiets met ons mee”. Pim 

zal hierover contact opnemen met Klaas Tolman. Aktie: Pim 

 

Competentiebank –Marc Goddijn komt de volgende vergadering zijn idee nader toelichten. Aktie: Pim 

 

Verkeer remmende maatregelen – Op de Boschoordweg hangt op dit moment de snelheidsmeter 

daarna wordt deze naar de Verwersweg verplaatst. Zodra de metingen bekend zijn zullen we deze 

bespreken. Aktie: Katja 

 

Vrijwilligerslijst –Katja wacht nog op gegevens vanuit Katlijk waar een vrijwilligerslijst in werking is die 

heel actief gebruikt wordt. Agendapunt voor de volgende vergadering. Aktie: Katja/Alletta 

 

Inventarisatie Veilig Verkeer – De gemeente is bezig met het beleid hoe we de scholen beter zichtbaar 

gaan maken binnen de gemeente. Marc de Vries zal hier een voorstel voor maken. 

 

4. Secretaris functie 

Martine heeft aangegeven na de vorige vergadering dat ze niet langer beschikbaar is voor deze functie. Ze 

vindt de belasting te zwaar in combinatie met haar thuissituatie. 

De mail komt nu bij Katja binnen en zij stuurt het aan de overige leden door. 

Voor de functie van secretaris zal Pim, Nathalie Donker benaderen en Anke zal Nienke van Zanden vragen. 

Aktie: Pim/Anke 

 

5. Ledenwerving 

Na de Burendag zullen wij als bestuursleden nieuwe bewoners benaderen om donateur te worden van 

Dorpsbelang. Anne maakt een buurtenoverzicht per bestuurslid, welke bewoners donateur zijn en welke 

huisnummers niet. In het kader van Boijl bloeit, zouden we de nieuwkomers een fleurige gieter kunnen 

aanbieden. Aktie: Anne 

 

6. Duurzaamheid - Zonnepanelencoöperatie 

Via Eigen Huis is Anne enthousiast om de mogelijkheden te onderzoeken. Hij zal hier nadere informatie 

over inwinnen. Agendapunt voor de vergadering van september. Aktie: Anne 

7. Aanvraag Sportcentrum  

Het sportcentrum heeft een aanvraag ingediend om een bijdrage te verstrekken vanuit de 10% regeling 

voor de aanschaf van lichtmasten op de ijsbaan. De totale kosten bedragen € 10.560 Het saldo van de 

verenigingspot bedraagt €1.443. Alletta zal de overige verenigingen benaderen met het voorstel de helft 

van het saldo ter beschikking te stellen. 

8. Omgevingsvisie 

Vanuit de gemeente worden er diverse thema bijeenkomsten gehouden. 11 juli was het thema 

Landbouw/Recreatie en Ontwikkeling. Het zijn leuke bijeenkomsten. De vraag is alleen of het bij ideeën 

blijft of dat er ook daadwerkelijk actiepunten uitkomen. Wij zijn van DB van mening dat het wel nuttig is 

deze bijeenkomsten te blijven bezoeken. De volgende thema avonden zijn op: 12 september Woning- en 



 
omgevingskwaliteit, Pim gaat hier naar toe. 26 september Duurzaamheid – Anne en Geert Pijlman gaan hier 

naar toe. 

 

9. Rode contouren – gesprek met de gemeente 

Anne-Marie geeft een toelichting op het gesprek wat Alletta en zij gehad hebben met Ronald Hekman van 

de gemeente. De rode contouren zijn in het verleden voor ieder dorp vastgesteld door de gemeente en in 

het gesprek wilde men weten of deze contouren nog up to date waren. De contouren klopten. We hebben 

aangegeven dat er in Boijl behoefte is aan goedkopere duurzame woningen. De woningstichting heeft de 

grond voor de Groene Zoom aangekocht, deze was al als rode contour vastgesteld. Bij exploitatie moet de 

andere helft betaald worden aan de kerk.  

Cor Trompetter van de gemeente kan misschien iets op het gebied van woningbouw voor ons betekenen, 

hij heeft dat in een informeel gesprek met Anne-Marie aangeboden. Misschien via makelaardij Hoekstra of 

de fa. Kuin. Anne-Marie zal Gerard Prins benaderen om contacten te leggen. Aktie: Anne-Marie. 

Toekomst wonen is wellicht een idee voor een themagroep. Pim geeft aan dat er een bijeenkomst van de 

VKD gepland staat op 15 november waar ook toekomstwonen.nu op de agenda staat. Op het gebied van 

ruilverwoning is er in de Hoeve een project gestart waarbij al 13 ruilen hebben plaatsgevonden. Voor de 

volgende vergadering zetten we Wonen.nu op de agenda. Aktie: Alletta 

10. W.v.t.t.k. Volgende vergadering 2 augustus 20.00 uur in de Uutbouw 

 

11. Sluiting. Pim bedankt om 22.20 uur iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

 

  



 
Actiepunten 

Lijst verenigingen Up to date houden Alletta Lopende 

Inventarisatie Veilig Verkeer Marc de Vries maakt tekening en 
begroting 

Katja Lopende 

Huurovereenkomst 
dorpshuiscommissie 

Wacht op nieuw concept Pim Lopende 

Parkeerterrein de Tille Stand van zaken Anne-Marie Lopende 

Duo-fiets Nadere kennismaking tijdens 
burendag 

Allen  

Competentiebank Boijligers Ideeën navragen bij Marc Goddijn Pim Agendapunt 2 aug 

Verkeer remmende maatregelen 
Boschoordweg 

Commissie Verkeer Katja  

Vrijwilligerslijst Onderzoek naar te downloaden 
apps 

Katja Agendapunt 2 aug 

Lelystad Airport Laagvliegroute, stand van zaken Pim  

Thema Sport/Jeugd Opzet doorappen naar Moniek 
Holtrop t.b.v. buurtsportcoach 
Timpaan 

Pim  

Gebiedsteam – voedselpakket Fam.Thijs/Bastiaans en Els Slot 
benaderen 

Anne-
Marie/Katja 

 

Fryske Mienskip op Glas Nieuwe oproep voor aanmelding 
bij DFM 

Anne-Marie Lopende 

Thema Duurzaamheid Geert Pijlman  Martine Verg. 6 sept 

Ledenwerving Buurtverdeling per bestuurslid Anne  

Woningbouw  Makelaardij Hoekstra, fa Kuik te 
benaderen door Gerard Prins? 

Anne-Marie  

Aanvraag Sportcentrum – 
uitkering verenigingspot tbv 
lichtmasten ijsbaan 

Overige verenigingen benaderen Alletta  

    

    

 

Volgende vergadering: 

6 september 

4 oktober 

1 november 

6 december 

 


