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Dorpsbelang voorzitter Pim Pera kan bijna 35 belangstellenden welkom heten. Hij staat een moment 
stil bij het plotselinge overlijden van Jozef Kroon, voorzitter van de kruisboogschietvereniging, die 
wekelijks in het dorpshuis kwam. 
Pim neemt de doelstelling van de avond door namelijk het meenemen van de Boijligers in het 
beslissingstraject en kijken hoe de vrijwilligers het beste ingezet kunnen worden. Het moet ‘ons 
plein’ gaan worden. 
Aanleiding voor het vernieuwen ligt in het feit dat het terrein feitelijk onbegaanbaar is de winter. 
Een groot feest stond ter discussie hierdoor. 
Doelstelling project: “De gemeenschapszin en de leefbaarheid versterken door samen de schouders 
eronder te zetten en centraal in Boijl een multifunctioneel Brinkplein te realiseren, als verbindend 
element en kloppend hart van het dorp, bruisend van de (nieuwe) activiteiten”. 
Pim stelt vervolgens de leden van Team Brinkplein voor. 
 
Voortraject en huidige stand van zaken 
In januari 2017 is, op initiatief van St. Dorpshuis De Tille, een groep van Dorpshuis, Dorpsbelang, Kerk 
en deskundigen gestart met de besprekingen om tot een oplossing te komen voor het drassige 
parkeerterrein naast het dorpshuis. De kerk had al een eerdere offerte voor een eenvoudige 
verharding, maar de groep wilde voor kwaliteit gaan en tevens de leefbaarheid een impuls geven. 
Marc de Vries maakte in overleg met Theo Kremer een eerste schets met bijbehorende 
budgetraming…..meer dan een ton..we schrokken ervan! 
Marein en Anne-Marie schreven het projectplan en er werden meerdere offertes aangevraagd 
namelijk bij De Samenwerking, Oenema, Karbet en Otten Infra. Oenema en Karbet haakten af i.v.m. 
drukte. Aan de hand van het bestek van Marc werden de offertes van de Samenwerking en Otten  
naast elkaar gelegd.  
De Kerk gaf aan € 25.000 te willen bijdragen en ook de Zelfbeheer buurten in Boijl doneerden € 9.000 
uit de pot Zelfbeheer Groen. Anne-Marie schreef de subsidieverzoeken en inmiddels is er totaal         
€ 104.000 toegezegd: Gemeente € 20.000, IMF € 35.000, Rabobank Coöperatiefonds € 7.500,           
St. Bercoop Fonds € 7.500. 
 
Theo legt uit hoe de beplanting er uit kan gaan zien. De berberishaag wordt geheel vervangen door 
een beukenhaag met bolbomen, zodat het één geheel wordt. Aize Marks vindt de berberishaag  
meer vandalismebestendig i.v.m. stekels. Tussen de beukenhaag kan hiervoor ook staaldraad worden 
gespannen. Een dergelijke heg past beter in deze tijd. 
Er komen fruitbomen met dichte onderbeplanting. Het beeld vraagt om een boom met ‘body’. De 
fruitbomen zijn educatief, mooi bloeiend, dus goed voor bijen en insecten en de opbrengst kan 
verdeeld worden onder hen die dat nodig hebben. Ook hier een paar kanttekeningen zoals vallende 
appels geeft rommel en wespen/ mee gooien. 
De scheiding met de familie Spijkers wordt gemaakt met betonmatten met hedera, in het voorste 
deel, om geluidsoverlast te beperken, door kokosmatten met hedera. Aize merkt op dat dit veel 
onderhoud geeft, jaarlijks minstens tweemaal met de heggenschaar er langs. Theo vindt 
functionaliteit prima maar zegt dat het oog ook wat wil. Frank Spijkers heeft bedenkingen bij de 
eventuele fitnesstoestellen vlak naast de erf afscheiding. De definitieve inrichting van het plein moet 
nog vastgesteld worden en gaat zeker in overleg met nauw betrokkenen.  
 
Marc bespreekt de verdere invulling van het plein. Er komen 18 parkeerplaatsen en twee 
invalidenparkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn 2.50 bij 5.00 meter, met een rijbaan van 6.00 
meter. Het plein wordt niet echt ingericht als parkeerplaats, maar moet een beeld geven van een 
multifunctioneel plein. Er komen zogenaamde parkeermatjes met contrasterende kleuren. De 
afscheiding moet subtiel maar wel duidelijk. De bestrating is met een kleurechte betonnen steen. Het 
plein wordt bol gelegd met de afwatering naar de zijkanten, autoverkeer en voetgangers worden 



gescheiden door looppaden en betonnen zitelementen (grafittigevoelig?). De rouwauto kan via het 
plein de ingang van de aula bereiken. Koersbal kan eventueel buiten gespeeld worden onder de 
pergola. Er komt een fietsenrek bij de ingang alsmede wat zitbanken. Alles hufterproof! 
De lichtmasten behoeven nader onderzoek. Er zijn al armaturen met wifi/geluid in de handel. 
Wellicht één kant afschermen i.v.m. het schijnen de buren. 
Onder een begroeide pergola komt een ontmoetingsplaats. De zwaluwtil is inmiddels i.s.m. de 
Vogelwacht geplaatst. Bij vorst wordt met de IJsclub bepaald of er mogelijkheden zijn voor een 
kinder ijsbaantje zolang de grote baan nog niet open kan. 
De glasbak blijkt, na een kleine enquête, in een behoefte te voorzien. We gaan een andere plek 
zoeken bijvoorbeeld achter/naast het bushokje zodat er geen zware vrachtauto op het plein hoeft. 
 
Keuze aannemer 
Pim legt uit hoe de offertes van de beide aannemers tot stand zijn gekomen en wat de criteria zijn 
waarop wij de keuze willen baseren. Dit zijn prijs, mogelijkheden tot inzet van vrijwilligers en de mate 
waarin er gebruik gemaakt kan worden van de inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (social return). Dit laatste is een voorwaarde van de provincie. Op alle criteria kwam 
Otten uit Wapse als beste uit de bus. Team Brinkplein staat daarom unaniem achter het voorstel om 
het werk aan Otten Infra te gunnen. Op de vraag van Enno Russchen of de Samenwerking ook een 
reële kans heeft gehad, meldt Pim dat zij zelfs meerdere kansen heeft gehad. Geert van de Boer 
merkt desgevraagd op dat hij het een lastige kwestie vindt, ook omdat de lijnen kort zijn bv bij de 
voetbal en er geen ruis op die lijn moet komen in de toekomst. Marc heeft regelmatig overleg gehad 
met de Samenwerking en verwacht dat Jan Roelof Betten professioneel genoeg is om dergelijke 
zaken te kunnen scheiden. 
Jeannette Kleinhoven vraagt of de beide aannemers kunnen samenwerken? Lijkt ons niet handig. 
Henk Roeles vraagt naar ervaringen met Otten Infra? Berend Slot vindt dat het prima stratenmakers 
zijn en vindt de prijs leidend. Het voorgesprek van Marein en Theo met Henri Otten was heel positief 
en inspirerend. Hij is ook bereid om op zaterdagen stratenmakers te leveren. 
De zaal neemt de voordracht over en binnenkort zullen de gesprekken met Otten voortgezet worden. 
Marein zal JR Betten morgen inlichten over onze keuze. 
 
Verdere planning 
De start van de werkzaamheden gaat in overleg met Otten en Pieter Bergsma . Wanneer het weer 
het toelaat, kan begin 2018 het groen verwijderd worden. 
De grond is gekeurd en heeft een zogenaamde achtergrondswaarde, d.w.z. het is schoon en voor 
meerdere doeleinden geschikt. De toplaag wordt eraf geschrapt. 
Creatieve groep: er worden creatieve mensen gevraagd, die mee willen denken over de verdere 
details wat betreft steenkeuze, zitelementen, lichtmasten en beplanting. 
Beheergroep: er wordt een beheergroep samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende 
belanghebbenden. Deze gaat zorg dragen voor het onderhoud, organisatie van activiteiten, 
agendabeheer etc. De kerk wil dat het plein ook in de verre toekomst beschikbaar blijft voor Boijl en 
gaat proberen dit juridisch vast te leggen. 
 
Nog een aantal vragen/opmerkingen: 
- De zelfwerkzaamheidposten zijn vastgesteld in overleg met Otten. 
- Enno: is een veegmachine een geschikt cadeau om van de OJP te vragen? Liane: waar moeten we 

zoiets laten….er is (nog) geen berging gepland. 
- Wat als er geld overblijft? Dit verwacht Marc niet. Eventueel startkapitaal voor de beheergroep. 
- Alex van Daatselaar: vreest overlast van in huis schijnende koplampen. De as van de weg is al iets 

verlegd en we verwachten dat het nu meevalt. 
- Bord plaatsen: P: Alleen voor bezoekers dorpshuis en café. 



- Geert Pijlman merkt op dat ook nieuwe bestrating bij de ingang voor een mooi geheel zou 
zorgen. Bekijken of dan de oude stenen langs de achterkant van de Tille gebruikt kunnen worden 
i.v.m. budget. 

- Het onderhoud van de cafétuin wordt ook gedaan door onze vrijwilligers. Enige behulpzaamheid 
van hun kant, zou op prijs worden gesteld.  

 
Opgave vrijwilligers 
Er liggen lijsten op tafel waarop men kan intekenen voor de verschillende 
vrijwilligerswerkzaamheden. Anne-Marie zal de vrijwilligers benaderen wanneer er hulp nodig is. 
 
Sluiting 
Pim bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en positieve inbreng en sluit de bijeenkomst. 
 
Anne-Marie van der Geest 
December 2017 
 
 
 


