Notulen algemene ledenvergadering 2019
Plaatselijk Belang Sloten
Datum: 8 maart 2019
Aanwezigen
Jos Boerland, Klaas Knobbe, Dirk Hebing, Lolke en Gertrud Lindeboom-Hemels, Hartman en
Wia Feenstra, Dieuwke de Jong, Ronnie Haringsma, Menno Knot, Tjibbe Hoekstra, Henk
Brouwer, Jaap Vlessing, René Kuijl, Atte Hornstra, Gosse Haga, Marco Haga, Siete
Muizelaar, Jurjen Breimer, Emmy Poortema, Wencke Poortema, Eric Witting, Niek Potma,
Jeltsje Piersma, Henk Alderk Baas, Eric Duffels, Sytze Holtrop, Marijke de Ridder, Hans
Lington, Wendy Vis.
Bestuur: Theo Vis (voorzitter), Gert-Jan Bennema (penningmeester), Wietske Borger
(secretaris), Gerrit Knot, Jan-Sikke Poortema en Minke van dijk.

1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Theo Vis de vergadering, en heet de aanwezigen van harte
welkom op de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sloten.

2. Notulen van de vorige vergadering
De notulen worden aangenomen door de leden.

3. Jaarverslag
Dhr. Kuijl geeft aan dat het bestuur van de Pleincommissie niet kloppend is. De
bestuursleden zijn: René Kuijl, Theo Vis, Rudie Leegstra, Wencke Poortema, Menno Knot,
Sietske de Graaf en Conrad Leegstra.

4. Financieel verslag van de penningmeester
De penningmeester deelt het financieel verslag uit en geeft een toelichting op de in- en
uitgaven.
Dhr. Knot vraagt of de energiekosten lager zijn geworden.
Dhr. Bennema geeft aan dat dit niet het geval is, het verbruik over 2016-2017 was 2400 kilo
Watt.

En het energieverbruik over 2018 lag op 2900 kilo Watt.

Het verslag wordt zonder verdere op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

5. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaat uit dhr. H. Feenstra en mw. S. de Graaf en op reserve dhr. S.
Seffinga.
Dhr. H. Feenstra neemt namens de commissie het woord en zegt dat de boekhouding keurig
in orde is. Onder applaus van de leden wordt de penningmeester decharge verleend.

6. Aftreden en benoeming nieuw lid kascommissie
Dhr. H. Feenstra is aftredend. Dhr. H. Lington wordt bereid gevonden reserve lid te worden
van de kascommissie. Voor de volgende vergadering bestaat de kascommissie uit: mw. S.
de Graaf en dhr. S. Seffinga. Reserve: dhr. H. Lington.

7. Bestuursverkiezing
Dhr. G. Knot is aftredend en herkiesbaar, dit wordt unaniem aangenomen.
Mw. M. Rutgers is aftredend en niet herkiesbaar. Mw. M. Rutgers is niet aanwezig, maar
wordt op een later tijdstip bedankt voor haar inzet.
Mw. H. Tadema wordt benoemd tot nieuw bestuurslid.

8. Mededelingen van verenigingen uit Sloten
Muziekvereniging Stêd Sleat
Dhr. H. Lington: de muziekvereniging zoekt nieuwe leden.
In juni zal het muziekkorps deelnemen aan het muziekfestival op het Duitse eiland Borkum.
Sociaal cultureel centrum De Poarte
Dhr. T. Vis: de verhuur verloopt goed. Er staan veel activiteiten gepland. Er is nieuwe LEDverlichting en er is een nieuwe beamer aangekocht. We willen nu nog een
internetaansluiting.
Er komen nieuwe tafels en de ruimte zal opgefrist worden (verf, vloer e.d.). Hiervoor zijn we
op zoek naar vrijwilligers.

Zonnepanelen
Mw. W. Borger: n.a.v. de gehouden enquête zijn er 52 huishoudens geïnteresseerd.
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest, waarbij er een werkgroep is aangesteld.
Er wordt nu naar 2 opties gekeken; opzet T. de Wolff in Tjerkgaast (coöperatie) of
de opzet van ECG.
Op dit moment vindt een inventarisatie omtrent de daken van de bedrijven plaats. Bedrijven:
Jan Oenema, Marco Haga en Walter Tromp, Theo Vis, Piet Bron, Rico Schnabilee, Antoon
Mous
Dhr. L. Lindeboom: Wat levert dit op?
Actie mw. W. Borger: email opgeven van Dhr. Lindeboom.

9. Sprekers
Functie dorpencoördinator en aanvraag subsidies
Dhr. K. Knobbe geeft uitleg over zijn functie als dorpencoördinator. Daarnaast werd er een
beknopte uitleg over de procedure m.b.t. aanvraag van subsidies gegeven.
Dhr. L. Lindboom: Kunnen de inwoners van Sloten een aanvraag indienen?
Dhr. K. Knobbe: dit kan via Plaatselijk Belang, bv. de Jeu de Boules baan die nu gerealiseerd
wordt.
Dhr. H. Brouwer: er is al drie keer gevraagd naar het onderhoud en parkeergelegenheid bij
de Rooms Katholieke Kerk. Tot dusver is geen actie ondernomen.
Dhr. K. Knobbe: dit is in de vergadering met de wethouder besproken. Er moet nu eerst naar
de financiering gekeken worden.

Buurtpreventie WhatsApp
Onze wijkagent, dhr. D. Hebbing belicht nog eens hoe belangrijk de whatsapp groepen zijn
m.b.t. buurpreventie.
Dhr. L. Lindeboom: vraagt naar de handhaving door BOA’s bij parkeerterreinen en de loswal.
Dhr. D. Hebbing: verwijst naar de bebording, het inrijverbod.
Mw. E. Poortema: bij het afgelopen tuinfeest bleek er met vals geld zijn betaald. Wat moet ik
hier dan bij doen?

Dhr. D. Hebbing: indien er sprake is van een verdachte situatie, mag u degene staande
houden, de politie inschakelen en overdragen aan de politie.

10. Rondvraag
Dhr. J. Boerland, wethouder: dit jaar 50 jaar een stedenband met Drolshagen (D). In het
weekend van 31 mei t/m 2 juni zal dit gevierd worden. De Sleattemer kaaien verzorgen een
optreden, maar we zijn op zoek naar meer activiteiten. S.v.p. ideeën/activiteiten doorgeven
aan dhr. K. Knobbe.

Dhr. L. Lindeboom attendeert het bestuur nog eens op het 75 jarig bestaan van Plaatselijk
Belang in 2020.

Dhr. T. Hoekstra vraagt naar de ontvangstproblemen van KPN. Dhr. Vis geeft aan dat er een
antenne op de fabriek geplaatst gaat worden. Verder is er weinig bekend over de voortgang.

Dhr. H. Brouwer: is benieuwd naar de plaats van Sloten in het nieuwe college. Kan de opstap
naar “Sloten, De ideale Stad” gemaakt worden? Dhr. Brouwer benadrukt nog eens de
behoefte aan woningen, en om naar mogelijkheden te kijken voor nieuwbouw. Dhr. Vis geeft
aan dat dit in het gesprek met de wethouder naar voren is gekomen. Dhr. Boerland geeft aan
dat ten eerste de omgevingsvisie nog in ontwikkeling is. En ten tweede de vraag naar
woningen geconcretiseerd moet worden.

Dhr. J. Vlessing geeft aan dat toezeggingen m.b.t. het van der Walplein/Fonteincommissie
worden ingetrokken. Komt de herinrichteng nu wel/niet op de kadernota?
Daarnaast geeft dhr. Vlessing aan dat ontwikkelingen ‘stroperig’ verlopen. Dhr. Vlessing
vraagt raadsleden om een reactie. Dhr. Boerland wil niet dat er reactie vanuit de raadsleden
wordt gedaan.

Dhr. R. Kuijl vraagt of de bebording van het St. Odulphuspad verwijderd kan worden. Dhr. Vis
geeft aan dat we dit gaan oppakken.

Dhr. M. Haga vraagt waar hij de notulen en het jaarverslag kan vinden. Plaats anders
wijzigen?

Dhr. N. Potma vraagt namens dhr. F. de Boer naar het parkeren van groot vrachtverkeer.
Dhr. Vis geeft aan dat we wachten op de bebording. Dhr. R. Kuijl geeft als optie/aanvulling
aan om een onderdoor rij paal te plaatsen.

