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1 Opening. 

Pim Pera kan rond de klok van 20.00 uur ca. 35 personen welkom heten. Een bijzonder 

woord van welkom aan onze ere-leden: Pier de Jong, Geert Pijlman en Gerard Prins, en 

leden uit de diverse politieke partijen van de gemeente Weststellingwerf. Daarnaast 

worden onze gasten van vanavond Trijntje Köhler en Mieke Koot en de 3 dames van 

toneelvereniging “Nut en Genoegen” verwelkomt. Nadat de leden van het bestuur kort 

worden voorgesteld door Pim, geeft hij uitleg aan de mythes die wij genoemd hebben op 

onze ledenwerfactie kaart en vraagt hij applaus voor de nieuwe “meekijkers” Janko de 

Jong, Aukje Jager en Suzanne Lijzenga. 

2 Notulen jaarvergadering 4 april 2017, inhoudelijk geen opmerkingen. Openstaand 

aktiepunt: Competentiebank – behoefte peilen. 

3 Het jaar 2017/2018 in beeld. Pim geeft een powerpoint presentatie over het afgelopen 

jaar. De financiële gegevens van de dorpshuiscommissie zijn in te zien via de website van 

dorpshuis de Tille. 

4 Financieel verslag – Door afwezigheid van Anne, presenteert Anke de cijfers over het 

afgelopen jaar.  We hebben een positief saldo. De AED rekening is bijna leeg. Het voorstel 

om het donateursgeld met 1 euro per jaar te verhogen wordt door alle aanwezigen 

goedgekeurd. Hiermee kunnen wij voorzien in het onderhoud van het apparaat en evt. 

cursussen van betalen. Een uitgebreide versie van het financieel verslag is terug te vinden 

op de website.  

5 Verslag Kascommissie – Jacob Boersma en Marianne Gutterswijk hebben de kas 

gecontroleerd en in orde bevonden. Jacob wordt bedankt voor zijn inzet. Als nieuw 

kascommissie lid heeft Wim Gutterswijk zich aangemeld. 

6 Verslag diverse commissies.  

Boijl op Glas - Kees Thijs geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten van de werkgroep 

Boijl op Glas van de afgelopen 3 jaren. Na een pilot project en lokale initiatieven van 2012-

2016 heeft de Provincie in 2017 een tender uitgeschreven. Hieruit is Kabelnoord als 

uitvoerende partij gekozen om de glasvezel aan te gaan leggen in Friesland in de zgn witte 

gebieden. Er zij 20 regio’s aan te sluiten, over 3 jaar moet het klaar zijn en wij moeten op 

onze beurt wachten. DFM is de uitvoerende partij voor de grijze gebieden (is nog niet 

helemaal concreet). De initiatiefgroep houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Archiefgroep Rient Menger geeft uitleg over de oorkonde uit 1320 waarin Boijl genoemd 

wordt. Hieruit is op te maken dat in 2020 Boijl 700 jaar bestaat. De Archiefgroep gaat hier 

niet als zodanig als feestcommissie mee aan de slag. Verder is de Archiefgroep bezig met 

een Canon, hiermee kun je de geschiedenis vast leggen. Boijl heeft zich hiervoor 

aangemeld en verkeert op dit moment in de opstartfase. 

Zelfbeheer Groen Anke Slot heeft de uit te voeren werkzaamheden doorgegeven aan de 

gemeente, zij hebben aangegeven dat het momenteel erg druk is,  maar zullen worden 

uitgevoerd. Er is geen datum genoemd. De buurten hebben zich weer van hun goede kant 

laten zien de afgelopen week en het groen in het dorp ziet er weer netjes uit. 

Brinkplein  Anne-Marie vd Geest geeft uitleg over de uitgevoerde werkzaamheden, er is 

groen afgevoerd, riolering en elektriciteit aangelegd. De erfscheiding is beplant de 

schutting geplaatst. Het beplantingsplan is besproken met de buurtbewoners als ook het 



 
lichtplan. Het wachten is nu op de levering van de stenen wat enigszins vertraagd is. Een 

grote pluim voor de inzet van Mark de Vries en Theo Kremer en alle vrijwilligers. 

7 Bestuursverkiezing: Aftredend:  Anne-Marie van der Geest. Pim bedankt Anne-Marie voor 

haar inzet. 740 mailtjes en 212 appjes heeft Anne-Marie verstuurt. Door haar kennis van 

zaken en haar inbreng en invloed bij de diverse instanties hebben wij als bestuursleden 

veel van haar geleerd. Anne-Marie wordt benoemd tot erelid en ontvangt als dank een bos 

bloemen en een te besteden cadeaubon van Bladkado.  

Voorgesteld wordt om de 3 personen die zich aangemeld hebben mee te laten draaien 

binnen het bestuur. 

8 Wat verder ter tafel komt – Om een duo-fiets te besturen zou een verklaring omtrent goed 

gedrag noodzakelijk zijn. Binnenkort wordt in het kader van “Maak t mee” een fietstocht 

georganiseerd, hierbij kunnen mensen zich opgeven om met de duo-fiets mee te gaan. 

Door Klaas Hallema van de gemeente wordt aangegeven dat een verklaring omtrent goed 

gedrag niet nodig is. 

Aize Marks geeft aan dat in de omgevingsvisie gesproken wordt over duurzaam 

bermbeheer. Wellicht is het een idee om bij de buren van de gemeente Westerveld eens 

te informeren. Daar hebben ze nadat er een terugloop van insecten is geconstateerd een 

beplantingsplan ontwikkelt en wordt er na de bloei gemaaid. Niels Ligten van 

tuinbouwbedrijf in Wapserveen is uitvoerend persoon.  

Door de heer de Klein (lid van politieke partij SDW) wordt aangegeven dat er binnen onze 

gemeente 1 uitvoerend persoon is in Oldelamer die het bermbeheer voor de boeren 

uitvoert. 

Door LTO is er reeds overleg geweest in Zwolle, het advies  is om gefaseerd te maaien en 

af te voeren. Pim Pera zal dit punt op reguliere vergadering van de VKD inbrengen. Aktie: 

Pim 

9 Pauze 

10 Langer thuis in eigen dorp. M.m.v. de kritische bejaarden van toneelvereniging Nut en 

Genoegen: Sanne de Groot, Silvia Beun en Esmeé Dam. 

Trijntje Köhler geeft in het kort aan wat Toekomst wonen.nu betekent. 

4 verschillende dorpen hebben hiertoe het initiatief genomen om te kijken hoe kunnen we 

zo lang mogelijk thuis wonen als toekomstige senioren. Ze geeft een aantal voorbeelden 

hoe ze dat in Nijholtpade hebben aangepakt. Ze zijn begonnen met Veur en Deur, hebben 

een enquête opgesteld met vragen naar behoefte. Er is 1 contactpersoon per buurt die de 

wensen bekijkt en hoe deze ingevuld zou kunnen worden. Een mooi voorbeeld is de vraag 

van iemand die zelf niet op de knieën kan om de waterstand meter af te lezen. Vaak is het 

een kwestie van Durf te vragen. En hoe zit het met de digitale vaardigheden in het dorp 

onder de ouderen. Hiervoor zijn subsidiemogelijkheden om cursussen te geven. Een ander 

voorbeeld is een voorlichting over brandpreventie door de brandweer, n.a.v. hiervan zijn 

er rookmelders aangeschaft en geïnstalleerd door de plaatselijke installateur. 

  

Mieke Koot heeft een presentatie gegeven over Mijn huis op Maat. Wat kan ik in huis 

aanpassen? Bijvoorbeeld, Extra houvast (extra trapleuning, handgrepen), geen drempels 

in huis, goede verlichting, afstandsbediening, douchestoel etc. Mijn Huis op Maat werkt 

met vrijwilligers die bij de mensen thuis inventariseert wat er nodig zou kunnen zijn. 

Hiervoor worden cursussen gegeven in mei en juli. Geïnteresseerden kunnen zich nog 

hiervoor aanmelden. Inmiddels zijn er al 5 personen die hier naar toe gaan. 

 



 
Na deze presentatie was het de beurt aan de aanwezigen om aan te geven wat zij 

belangrijk vinden in Boijl. Aan de hand van “geeltjes” werden de diverse onderwerpen op 

een flipover per categorie aangegeven. De volgende thema’s zijn aangedragen: 

Gezondheid, Vervoer, Openbare Ruimte en Veiligheid, Burenhulp, Sociale Samenhang, 

Service. Hierna mocht iedereen zijn stickertjes (3) plakken bij de onderwerpen die zij het 

meest belangrijk vinden. Burenhulp en Sociale Samenhang kwamen als meest gewenst uit 

de bus. Deze uitkomsten zullen we binnen een nieuw op de richten commissie nader 

uitwerken. 

11 Sluiting. Pim sluit de bijeenkomst en bedankt een ieder voor zijn inbreng.   

 

Het Bestuur Dorpsbelang Boijl 

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


