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Verslag ledenvergadering Doarpsbelang Easterlittens 

 27 november 2015 

 

 

Jan Willem Keuning heet alle aanwezigen welkom. 

Speciaal welkom voor Joop van Grieneko en Pim Astro als raadslid. 

 

Leden die zich hebben afgemeld: 

Janke de Rijke, Tine Folkerts, Neeltje vd Woude, Ria Kraa en Sietske Gillebaard. 

 

2.  Mededelingen 

Anke Söhne en Wim Hiemstra hebben een ‘kunstwerk’ gemaakt in het midden van de 

zaal. Dit kunstwerk laat zien waar het bestuur het afgelopen jaar voornamelijk mee 

bezig is geweest. Ook liggen er verschillende chocolade letters. Deze  letters vormen 

een woord. Wie van de aanwezigen als eerste het woord raad wint een bak met 

winterviooltjes.  

 

3. Verslag van de vergadering van 28 november 2014 

Deze is geplaatst in de Hysp van januari 2014 en te vinden op de website. 

 

Opmerkingen vanuit het bestuur naar aanleiding van dit verslag: 

- Van Wijzigingen/ nieuwe mededelingen die op de website worden geplaatst wordt nu 

een melding gemaakt op de voorpagina.  

- Het verbreden van de fietspaden richting Winsum en Baard is opgelost.  

Evert Rodenhuis en Meindert vd Kooi geven aan dat het op dit moment weer net zo 

erg is of zelfs erger. Jan Willem geeft dit door aan de gemeente. 

- Het hek bij het tegelpad richting het water bij de Flaemske banken is weer 

teruggeplaatst. 

 

4. Duurzame en groene toekomst Easterlittens 

 - presentatie Grieneko en NLD 

Jentje vd Wal stelt zichzelf voor als: contactpersoon voor Easterlittens binnen Grieneko. 

Hij is agenda lid van de energiecoöperatie Grieneko en daarnaast commissie lid van ‘It 
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Bûthûs’.  It Bûthûs is een pas opgerichte commissie die zich bezig houdt met het 

collectief aanpakken van duurzaamheidsinitiatieven. Het belangrijkste vraagstuk waar zij 

mee begonnen zijn is het realiseren van zonnepanelen op het dak van een boeren 

bedrijf in de omgeving waar meerdere gezinnen stroom van kunnen krijgen. Binnenkort 

zullen zij een inventarisatie doen bij de inwoners van de dorpen om te kijken of hier 

behoefte aan is.  

 

Jentje doet een oproep vanuit Grieneko voor nieuwe bestuursleden. Het zou fijn zijn 

wanneer er in ieder geval één iemand uit Easterlittens ons dorp wil en kan 

vertegenwoordigen in het bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij één van de 

huidige bestuursleden.  

 

Joop (bestuurslid van Grieneko) neemt het stokje van Jentje over en vertelt over 

Grieneko in het algemeen en over de speerpunten waar Grieneko op dit moment mee 

bezig is.  

Hij begint zijn verhaal met een grafiek van de website: www.hieropgewekt.nl    

In deze grafiek is te zien dat Friesland veel energiecoöperaties heeft ten opzichte van 

andere provincies. In Friesland is men dus aardig goed op weg wat betreft initiatieven 

voor duurzaamheid.   

 

Waarom is men in Baard een coöperatie gestart?  

1.)Het is een op en top democratisch systeem. De leden hebben een grote inspraak en 

beslissen altijd mee over waar Grieneko zijn geld aan uitgeeft.   

2.)Als je lid bent van een coöperatie kun je maximaal profiteren van de voordelen. (vb. 

lagere energiebelasting.)   (Lid worden kan op www.grieneko.nl)  

 

Wat doet Grieneko: 

Grieneko stimuleert haar leden om energie af te nemen van Noordelijk Lokaal 

Duurzaam. Voor elk lid/huishouden krijgt Grieneko 75 euro per jaar terug van NLD. Dit 

geld wordt gebruikt voor duurzaamheidsprojecten in Baard, Easterlittens, Húns en Leons.  

 

Vragen naar aanleiding van bovenstaande: 

Paulus Zijlstra: Gaat de 75 euro van een aansluiting die in Easterlittens zit, rechtstreeks 

naar projecten in Easterlittens? En van een aansluiting in Baard naar Baard enzovoort? 

http://www.hieropgewekt.nl/
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Hoe de precieze verdeling gaat zijn richting de dorpen moet nog worden besproken, en 

hier gaan de leden t.z.t. over beslissen in een ledenvergadering van Grieneko.  

Er zijn op dit moment nog geen eenduidige afspraken gemaakt over hoe de verdeling 

er uit komt te zien. 

 

Nico Hettinga: Wat is het belang van Grieneko? Gaat het om het milieu of om het geld? 

Uitgangspunt is altijd het milieu.  

 

Rintje Kuiken: Ik hoor geruchten over belasting op zonnepanelen. Weten jullie daar 

meer van? 

Het antwoordt is nee. Wel kan gezegd worden dat de periode waarin subsidie verstrekt 

wordt op zonnepanelen waarschijnlijk verlengd zal worden in 2016. (de subsidie loopt 

nu nog tot 1 januari 2016).  

 

Joop eindigt de vraag: ‘Wat zijn sluipverbruikers?’  

Antwoordt: Stekkers, van elektrische apparaten, die je in het stopcontact laat zitten 

zonder dat  het apparaat gebruikt wordt. Denk aan lampen en telefoonopladers. 

Vaak voelen deze stekkers een beetje warm aan en dat betekent dat er elektriciteit 

doorheen gaat. Je verbruikt dus kleine beetjes stroom zonder dat je het gebruikt.  

 

De uitslag van de enquête over energie: 

In Easterlittens zijn 102 vragenlijsten ingeleverd van de 162! 

Wat verder opvalt is de hoge belangstelling voor zonnepanelen, namelijk 32 

huishoudens in Easterlittens willen graag, of denken na over, zonnepanelen.  

Daarnaast is er veel belangstelling voor Vloerisolatie (11 huishoudens), gevelisolatie (10 

huishoudens) en dakisolatie (9 huishoudens). 

En ook de belangstelling voor een warmtepomp of een zonneboiler is hoog (beide 14 

huishoudens). 

 

De enquête die gehouden is in Easterlittens is ook in Baard en Húns/Leons gedaan en 

het scoren van alle enquêtes is gedaan door Grieneko. Op basis van de uitkomsten van 

alle enquêtes, heeft Grieneko besloten om zijn eerste pijlen te richten op zonnepanelen 

en woninganalyses.  
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- Zonnepanelen 

Op het plaatsen van zonnepanelen konden particulieren t/m december 2015 subsidie 

krijgen. Dit was voor Grieneko, ook gezien de hoge belangstelling vanuit de dorpen, de 

belangrijkste reden om hier snel actie in te ondernemen. Grieneko heeft na vergelijkend 

onderzoek te hebben gedaan naar verschillende bedrijven, besloten om met het bedrijf 

Enie.nl in zee te gaan voor het plaatsen van de zonnepanelen. Het grote pluspunt van 

dit bedrijf is dat zij de opbrengst garanderen voor 3 jaar. Er wordt een offerte 

uitgebracht waarin de verwachte opbrengst staat geschat en na het plaatsen houdt Enie, 

met behulp van speciale software, de opbrengst continu bij. Op het moment dat de 

opbrengst minder is dan verwacht betaald Enie het verschil aan u bij, gedurende 3 jaar.  

 

- Woninganalyse  

Een woninganalyse is een ‘scan’ van uw woning met behulp van warmte apparatuur 

waarmee eventuele ‘lekken’ in de isolatie van uw woning kunnen worden gedetecteerd. 

Op dit moment zijn er 2 huishoudens die een woninganalyse laten doen.   

 

Invulling BB-strjitte / Huylckensteinstrjitte: 

Er zijn verschillende ideeën op een flipover geschreven en alle aanwezigen krijgen vlak 

voor de pauze nog de mogelijkheid om ideeën toe te voegen.  In de pauze krijgen alle 

aanwezigen de mogelijkheid om hun voorkeur aan te geven door streepjes te zetten 

achter hun keuze. (2 streepjes achter voorkeur 1 en 1 streepje achter voorkeur 2.)  
 

Pauze 
 

Het woord van de chocoladeletters is geraden door Roel Breimer >  MIENSKIP 

 

5. Terugblik 2015  en vooruitblik  

 Het jaarverslag is op de website www.easterlittens.nl geplaatst. 

 

Reacties op het verslag: 

-Vanuit het bestuur: Wij doen een beroep op alle weggebruikers om de rotonde van 

het kruispunt met Baard op de juiste manier te nemen.  

- Meindert Heeg: Complimenten voor het mooie verslag. 

- Hylko Broersma vindt het mooi dat Doarpsbelang het graf overgenomen heeft.  

http://www.easterlittens.nl/
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6. Van het bestuur 

Waaronder: 

Herindeling en Nij Baarderadiel (W.Hiemstra) 

Wim verteld dat Nij Baarderadiel op dit moment 3 speerpunten heeft:  

 

-Bijenlint:  

Er wordt, bij wijze van een pilot, in het voorjaar bij de ingangen van 3 dorpen, Baard, 

Weidum en Leons, aan weerskanten van de weg een bloemen mengsel gezaaid. Dit om 

de entrees op te vrolijken en tegelijk de bijen populatie te stimuleren. Bij succes wordt 

er later bij de andere dorpen van Nij Baarderadiel ook gezaaid.   

 

-App: 

Een groepje enthousiaste burgers is gestart met het idee om een app te ontwikkelen 

waarin allerlei informatie en weetjes komt te staan over de dorpen van Nij Baarderadiel. 

Leuk voor toeristen, maar ook voor eigen inwoners. De stad Leeuwarden heeft al zo’n 

app. 

 

-Herindeling: 

Nij Baarderadiel heeft overleg met de verschillende betrokken gemeentes over subsidies 

en dergelijke, om de overgang van de dorpen naar gemeente Leeuwarden zo voordelig 

mogelijk te laten verlopen.  

 

- Gravelveld door Paulus Zijlstra 

Nu de sportkantine en de kleedboxen zo prachtig zijn gerenoveerd, steekt het 

verwaarloosde gravelveld wel erg af tegen de rest. Voor het Jister bestuur reden om 

actie te ondernemen en Pieter Steinfort heeft in overleg met het Dorpsbelang alle 

verenigingen uit het dorp benaderd om mee te denken over een (ontwikkeling)plan. 

Naar aanleiding hiervan is de Project groep GO: Gravelveld Ontwikkeling ontstaan. De 

projectgroep opereert onder de paraplu van het Dorpsbelang en bestaat.  

In deze project groep zit uit elke vereniging één persoon en ook De Earnewjuk is 

vertegenwoordigd. Paulus verteld dat de werkgroep al enkele keren bij elkaar is geweest 

om te inventariseren wat de wensen vanuit de verenigingen zijn en om ideeën op te 
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doen in andere dorpen. (Er is bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan Camping 

Mounewetter in Witmarsum.)  

Het idee van de projectgroep is om een multifunctioneel sportveldje aan te leggen 

waarop verschillende sporten kunnen worden beoefent. En ook het plaatsen van een 

kaatsmuur staat hoog op het wensen lijstje. Paulus deelt plattegronden en tekeningen 

uit van hoe het er eventueel uit zou kunnen komen te zien. Er is nog niks besloten, er 

zijn tot nu toe alleen ideeën verzameld.  

 

Vragen: 

- Meindert Heeg: Is er bij de jeugd uit het dorp ook geïnventariseerd of er behoefte is 

aan een speelveldje?  Er is een terugkoppeling geweest vanuit de project groep naar de 

verschillende verenigingsbesturen en zij hebben wensen en ideeën aangedragen gericht 

op hun doelgroep.  

- Jentje vd Wal: Wat moet ik mij voorstellen bij een kaatsmuur? Hoe komt dat eruit te 

zien? De officiële maten van een kaatsmuur zijn 5 meter hoog en 6,10 meter breed met 

een speelveld van 10 meter lang en 6 meter breed.  

-Marianne: Hoeveel geluid brengt dat met zich mee als mensen tegen een muur 

slaan/schoppen met ballen? Daar kan nog weinig over gezegd worden, de projectgroep 

neemt dit mee in hun onderzoek naar de haalbaarheid van hun plannen. 

 

 

 

- Terrein B.B-strjitte: (inventarisatie ideeën inrichting) 

 

De uitkomst van de inventarisatie BB: 

Parkeerplaatsen / picknicktafels 4 

Verplaatsen speeltuin 3 

Gemeenschappelijke tuin 8 

Trapveldje jeugd 6 

Bankjes / fitnesstoestellen 0 

Tijdelijke huurwoningen statushouders 29 

Vrijhouden voor woningbouw 23 

 

- Samobiel (Wim Hiemstra) 
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Samobiel is een initiatief dat een format heeft ontwikkeld waarop bewoners, uit een 

vooraf te bepalen gebied, taxi ritjes kunnen regelen en/of aan kunnen bieden. Het idee 

is dat buurtbewoners met elkaar mee gaan rijden naar bijvoorbeeld de winkel, school of 

andere uitjes. Op een website kan men aangeven waar je naar toe rijdt op welke dagen 

en tijdstippen en mensen die mee willen rijden kunnen via diezelfde website zo een ritje 

met een buurtbewoner regelen. De vraag is of wij in Easterlittens geïnteresseerd zijn in 

dit initiatief en meer informatie zouden willen? Er is weinig enthousiasme. We bedanken 

dan ook voor een presentatie van Samobiel.  

 

7. Financiën 

- Financieel jaarverslag 2015 / begroting 2016 

Er zijn geen vragen. Geesje heeft onderzocht of het financieel aantrekkelijk is om over 

te stappen naar een andere bank en de conclusie is nee. Evert Rodenhuis is van mening 

dat het wel degelijk verschil kan maken. Geesje gaat binnenkort een keer om tafel met 

Evert. 

 

- Verslag kascommissie 

Alles is keurig voor elkaar. Geesje wordt bedankt. 

Nieuw kascommissie lid: Oep  

Gonnie Hendriks wordt reservelid. 

 

- Financiële verslagen commissies 

Hysp: De contributie zal het komende jaar verhoogt worden met 1 euro in verband met 

het duurder worden van het drukken en de postzegels (voor de buitenleden). 

 

 

 

8.  Nieuws van de commissies 

Merke commissie, Speeltuin commissie, Hysp, Sint Maartencommissie 

Sinterklaascommissie. 

 

Sinterklaascommissie: Alie Roskam vertelt namens de Sinterklaascommissie dat het 

Sinterklaasfeest weer erg geslaagd was dit jaar.  

 



  
 Verslag ledenvergadering Doarpsbelang Easterlittens 20151127.docx 

 8 

Speeltuincommissie: Sam Roskam neemt afscheid van de speeltuincommissie en wij 

zoeken daarom een nieuwe vrijwilliger voor deze commissie. Wanneer niemand zich 

meldt als belanghebbende dan zal het bestuur mensen persoonlijk benaderen.  

 

9. Bestuursverkiezing  

Wim Hiemstra en Jan Willem Keuning zijn beide na drie jaar aftredende bestuursleden. 

Zij hebben te kennen gegeven dat ze herkiesbaar zijn. Wij stellen u voor om Wim 

Hiemstra en Jan Willem Keuning voor de periode van drie jaar te benoemen als 

bestuurslid.  

 

Jan Willem en Wim zijn herkozen. 

 

 

 10. Rondvraag 

- Meindert vd Kooi:  wat voor bloemen krijgen we op ‘de boulevard’ van de Flaemske 

Banken? Wat er het afgelopen jaar bloeide leek nergens op.  Het bestuur neemt dit 

mee als actiepunt voor hun volgende vergadering.  

- De nieuwe rotonde is gevaarlijk voor fietsende kinderen. Je moet meerdere keren 

oversteken en dus ook meerdere keren uitkijken. Kan hier wat aan gedaan worden? 

Bij het overleg met de bewoners van het Plein kwam dit punt ook naar voren. het 

bestuur neemt dit punt mee als actiepunt richting gemeente en provincie. 

- Nico Hettinga: Longa heeft regelmatig geld nodig. Mensen noemen als optie de 

oudpapier-commissie, maar waar moet ik zijn om hier aanspraak op te kunnen maken? 

Paulus legt uit: Er is een stichting en iedereen die een investering doet kan hier een 

beroep op doen. Als vereniging kun je een aanvraag doen, welke wordt beoordeeld en 

op basis daarvan kan een renteloze lening worden afgesloten. 10% van de aanvraag kan 

als gift geschonken worden en de rest is een lening.  

Een aanvraag kan ingediend worden bij Anke Rodenhuis. 

Evert Rodenhuis: Er is een lijst met mensen die de AED mogen bedienen. Is deze lijst 

nog up to date?  Ja. En het in werking stellen gaat via 112.  

 

Nog extra mededelingen vanuit het bestuur: 

- 4 december a.s. wordt de nieuwe carpoolplaats en bushalte bij Winsum in gebruik 

genomen. 
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- Wat vindt u van de opstelling van vanavond? Reacties: Leuk. Vervelend dat we het 

bord/beeldscherm niet goed konden zien. 

 

 11. Sluiting 

Afsluiting 22.28u 


