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Verslag van de  Dorpsconferentie /Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Goutum 26 april 2016.
    
 

1. Opening. Voorzitter Johannes Osinga opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn ongeveer 40 
aanwezigen.  
Eerst worden onze dorpsgenoten: Klaas en Oedske de Jong, Jan van der Woud en Joop Folkers 
gefeliciteerd. Zij hebben alle vier een lintje gekregen ter gelegenheid van Koningsdag 
Ons erelid Rembrandt Veldhuyzen van Zanten, wethouder Thea Koster en dorpenmanager Jitse de 
Vries en de aanwezige raadsleden worden speciaal welkom geheten. 

2. Verslag van de vergadering van 21 april 2015. Naar aanleiding van: 
-Geert de Vries: het kruispunt Wergeasterdyk-Buorren is nog steeds niet aangepakt. Een foto van de 
situatie wordt aan de wethouder aangeboden. Thea Koster: mogelijk grasbetontegels/gras met beton 
– ze gaat dit navragen bij Onderhoud en Beheer. 
-Doet Idsinga: De kerstboom bij Campanile is vervangen door een klein boompje van ongeveer 
anderhalve meter. Zal deze het wel overleven? (Afwachten.) 
-Annemarie de Vries: hoe staat het met de vaarroute Wirdumervaart naar Wiarda? 
R.VvZ: de gemeente is bezig met grondruil. 
-Nynke Broekens: kunstwerk rotonde Tearnsterdyk/Himpenserdyk, contact met Keunstroute Goutum 
gehad en met Keunstwurk. Er zit schot in de zaak. Plan is om uiteindelijk met een tweetal voorstellen 
te komen en die aan de dorpbewoners voor te leggen. 
-Geert de Vries: wanneer wordt de wijziging van de voorrangssituatie voor fieters op de rotonde bij 
de Jonkersleane verbeterd? Jitse de Vries: staat op de agenda voor 2016. 
-Geert Weiland: de brug over de Zwette is na jaren nog niet klaar. Fietsers moeten nog steeds 
afstappen: gevaarlijke situatie. Weth. kan niet verzekeren dat de situatie binnen een jaar verbeterd, 
zal wel navraag doen en zal met een antwoord komen over de huidige situatie. 

3. Verslag van activiteiten en financieën. 
-Tankstation Goutum-Súd: dorpsbelang (DB) is in nauw overleg met de omwonenden om een zo 
goed mogelijke inpassing te bewerkstellingen. Een officiële vergunningsaanvraag is er nog niet. Het 
is de vraag of het tegengehouden kan worden. 
-De Knip in de Wergeasterdyk: de status is dat hiervoor een verkeersbesluit is aangevraagd. Deze 
wordt in de gemeenteraad besproken. DB wil de knip wel. Deze is indertijd vanuit Goutum gezien na 
huisnr. 56 gepland. 
-Bebouwing Tearnserdyk van een woonhuis met losstaande schuur (voormalig terrein Wijbenga): het 
bestemmingsplan moet hiertoe worden gewijzigd. Om het perceel heen zit agrarische bestemming. 
Toezegging van wethouder Deinum: als er eniger mate sprake is van precedentwerking gaat het niet 
door. Afweging wel of niet bezwaar maken hangt af van deze wethouder. De 50 meter grens is 
formeel vastgelegd, brief volgt zeer binnenkort. 
Presentatie Hans de Vries (DB-lid): 
-Facebook-pagina DB heeft 312 volgers, dat is 1/3 van onze leden. Hans probeert de site zo actueel 
mogelijk te houden. 
-Speelvoorziening: er is een speeltuincommissie voor de centrale speeltuin aan it Langpaad. 
Gisteravond zijn er in een bijeenkomst twee verschillende plannen gepresenteerd; wordt vervolgd. 
-Vissteiger bij de ijsbaan: bouwverguning is afgegeven, een watervergunning is aangevraagd. 
-Plannen waterhuishoudingsplan Goutum: rondom de ijsbaan. Om de kwaliteit van het water te 
verbeteren, dit is nodig omdat de overstort onder het dorpsplein regelmatig overloopt. Op het terrein 
tussen de Buorren en de ijsbaan komt een boomgaard. Er komt een waterverbinding achter de Kûle, 
mogelijk d.m.v. aanleg van een pijp. De aanleg van de boomgaard staat voor 2017 gepland. 
Baggeren van de vaart vanaf het dorpsplein op naar Wirdumervaart. Er moet wel worden 
gebaggerd, vraag is alleen of dat spoedig kan worden gerealiseerd. DB zet zich hier voor in. 
-Digitale Informatieborden. Eventuele plaatsing bij ingang van het dorp. Wordt later aan de orde 
gesteld. 
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-Skatebaan: wordt ook onderdeel van de speeltuin. Bossage is flink gesnoeid i.v.m. hang-jongeren 
die daar graag verpozen en rotzooi maken. 
Ideeën: 
-Energie Coöperatie Goutum is in oprichting. De eerste bijeenkomst was op 17 nov. 2015, met een 
hoge opkomst. Tweede bijeenkomst was vorige week. Doel is in en rondom Goutum energie op te 
wekken. Voorzitter is Dick Takkebos. 
Ontwikkelingen:  
Verkeer: 
-Bij de rotonde Himpenserdyk/Tearnserdyk komt een verhoging in de weg waar de fietsers 
oversteken. Wellicht dat het autoverkeer daardoor wordt afgeremd. Deze rotonde wordt vaak vanuit 
de Van Emingaleane verkeerd genomen: levensgevaarlijk! 
-Overijselselaan/Wergeasterdyk: vanaf de Mac wordt wel rechts afgeslagen maar voor de rotonde 
wordt een u-bocht gemaakt om zo weer voor de stoplichten uit te komen. Doorrijden tot aan de 
rotonde wordt veelal niet gedaan. Duidelijker bewegwijzering. Wethouder: eerst het hele plan 
afmaken, dan wordt gezien hoe een en ander loopt en wat nog extra aandacht verdient. 
Diggelfjoer: de voorzitter bedankt de redactie van Diggelfjoer. Diggelfjoer heeft een belangrijke 
functie in het dorp. R.VvZ: graag meer berichten van Facebook in Diggelfjoer. 
Oproep van de voorzitter: bel 14058 wanneer er iets in de openbare ruimte speelt waar wat aan 
moet gebeuren. 
Opname van de  app "Omgevingsalert" op Facebook en in Diggelfjoer. 
Overige zaken:  
-De Klamp. Het vogeleiland aan de Wergeasterdyk raakt grond kwijt door de geplande nieuwbouw 
(De Klamp). Anne Venema is in gesprek met de gemeente om daarvoor in de plaats meer 
„vogelgebied“ achter Wiarda te creëren. 
-Hoogspanningsmasten: om deze ondergronds te krijgen worden de kosten geraamd op 13,4 
miljoen, het Rijk zal 75% bijdragen. Maar gezien de huidige ontwikkelingen zal dat nog lang op zich 
laten wachten. 
-Parkeren bij Incassade:  het bedrijf is overgenomen en het hoofdkantoor is nu elders gevestigd, 
vermoedelijk ontstaan daardoor geen problemen meer met parkeren. 
-In de heemtuin zijn veel bomen gekapt, door stormschade waren 14 bomen beschadigd. Maar de 
gemeente heeft ze rigoreus gekapt, de buurt had om insnoeien gevraagd. 
-De Eker: de ontwikkeling van het stuk dat nog niet bebouwd is, ligt bij de curator. Er is een brief van 
de Eker naar de gemeente gestuurd omtrent het zeer slechte wegdek (ook met behulp van een foto 
aangetoond). 
–Het ingeruikstellen van de derde molen door de Stichting Gerestaureerde Amerikaanse 
Windmolens te Goutum/Wirdum op 22 april jl. De molen staat 800 meter het weiland in aan de 
Wergeasterdyk, vlak voor de boederijen bij het viaduct, links het weiland in. R.VvZ: zo wordt een 
goed waterbeheer gecreëerd tezamen met het natuurpoldertje aan de Hounsdyk. Anne Venema is 
daar voor het tweede jaar mee bezig om d.m.v. een schuif in de Wirdumervaart er water in te laten 
en d.m.v. het molentje er water uit te laten. 
Hierdoor is de vogelstand enorm toegenomen. De Wirdumervaart is gebaggerd en dat wordt 
gecompenseerd met extra grond voor het vogelgebied. 
-Frans Boonstra leest een door hemzelf opgestelde brief voor met betrekking tot het 
bestemmingsplam „De Klamp“. De brief ligt ter inzage. Citaat: Aangezien de ontwikkeling rondom 
ons dorp alle bewoners aangaat wil ik het bestuur in overweging geven om een aparte bijeenkomst 
te gaan beleggen om de Visie van Goutum te gaan bespreken en hierdoor draagkracht te krijgen om 
ons dorp en de directe groenomgeving zolang mogelijk te behouden. 
DB heeft het overleg gezocht met de gemeente. De gemeente moet eerder met gewijzigde plannen 
naar ons toe komen. De oproep van Frans Boonstra komt in Diggelfjoer. 
Thea Koster “merkt het gevoel“ en zal het overbrengen. 
-Anneke Zeinstra: het fietspad, Langpaad is aan beide zijden kapot gereden bij het rooien van de 
kastanjebomen. Bij constatering 14058 bellen, dit zal ze doen. 
-Annemarie de Vries: komt er een voetpad bij rotonde Himpenserdyk/Tearnserdyk (aan de 
dorpskant)? Ja, bij de herinrichting van de de rotonde/fietspaden. 
-Alle Nicolai: fietspad over de Van Harinxmabrug is niet verlicht en het lekwater van het talud loopt 
over het fietspad. Dit laatste is vooral met bevriezing gevaarlijk.  
Deze zaken worden meegenomen in het overleg. 
Financieel verslag: Penningmeester Johan Betten doet verslag.  
o We hebben ±800 leden.   
o De zaken staan er goed voor. Als er een speeltoestel aangeschaft moet worden voor de 

speeltuin is dit wel een kostbare zaak. Opm.: Projecten opnieuw oormerken. 
o De vervanging en de aansprakelijkheid van de bloemblakken wordt aan de orde gesteld. DB is 
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niet aansprakelijk wanneer iemand tegen de bloemabakken aanrijdt. De bakken zijn eigendom 
van DB en in overleg met en volgens de verkeersnormen van de gemeente geplaatst 

o Eerder een oproep in Diggelfjoer gedaan om met wensen en ideeën te komen, daar is niets op 
gekomen..  

o Waar moet een intiatief aan voldoen om gehonoreerd te worden?  Het moet een gezamenlijk 
belang zijn, welke de leefbaarheid in Goutum bevordert. En kom het liefst met uitgewerkte 
initiatieven. 

o Een voorstel om de bijdrage die wij uit de oud-papierpot krijgen terug te storten, zodat dit naar 
de buurten gaat, wordt aangenomen.  

4. Verslag van de kascommissie. Doet Idsinga en Annemarie de Vries hebben zitting gehad in de 
kascommissie. Doet Idsinga doet verslag en verleend de penningmeester goedkeuring.  

5. Benoeming nieuw lid van de kascommissie. Annemarie de Vries en Gerard Drost, reservelid 
wordt Jurjen Leij. 

6. Bestuursverkiezing. Er zijn geen leden die aftreden. Vorig jaar zijn twee leden afgetreden. 
Ondertussen zijn beide vervangen door Nynke Broekens (Wergeasterdyk) en Pieter Postma 
(Meinteslân, Goutum-Súd). Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. De kandidaatstelling 
wordt aangenomen. 

7. Rondvraag.  
-Frans Boonstra vraagt naar het hek wat eerder aan de Techumerdyk stond. Deze zou 
gerestaureerd worden en opnieuw geplaatst worden. DB doet navraag. 
-Alle Nicolai: kunnen er twee afvalbakken aan de Hûnsdyk komen, voor hondenpoep en ander afval. 
-Pieter Postma: in Goutum-Súd komt nog een kinderspeelplaats, aan de Bouweslân. Het wordt een 
combinatie van een boomgaard met speeltuin. Er ligt een diepe sloot, maar daar is rekening mee 
gehouden. 
-Annemarie de Vries: In de heemtuin worden de bomen vervangen door “duurzame“ bomen. Er is 
veel achterstallig onderhoud aan de heemtuin. 
-Doet Idsinga: Wat is de reden dat de adresgegevens van de DB-leden niet meer in Diggelfjoer 
staan?  Antwoord: Die is er niet. Ze zullen opnieuw opgenomen worden. 
-Geert de Vries: er zijn veel historische punten in Goutum. Is het plaatsen van borden met 
historische gegevens in en rond het dorp een mogelijkheid, evt. voor 2018? De Vries wordt gevraagd 
hiervoor zelf met een plan te komen. Wie wil helpen? 

8.  Sluiting. De voorzitter bedankt (om … oere) voor zijn/haar aanwezigheid. 
 


