
FERIENING FOAR DOARPSBLANGEN  
MUNEIN /READTSJERK 

 

 

 

Het bestuur Doarpsbelang Mûnein/Readtsjerk nodigt u 
van harte uit voor de: 

Algemene Ledenvergadering Doarpsbelang Mûnein/Readtserk 

 
Algemene Ledenvergadering van de 
Feriening foar Doarpsbelangen Mûnein/ Readtsjerk 
Secretariaat:06-51938695. 
Datum: 7   april 2017 
Plaats:  Dorpshuis De Mounestien, 

   Mounewei 1 te Mûnein. 
Aanvang:  20.00 uur. 
Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststellen van de Agenda 
3. Verslag vergadering 2016 (zie www.trynwalden.nl en de herfsteditie 2016 van 

de dorpskrant) 
4. Jaarverslag 2016 
5. Alternatief plan voetballen bij It Kruirêd (toelichting door Albert Boonstra) 
6. Presentatie Piet van der Polder (uilen, roofvogels in de Trynwâlden en vogels 

in de Bouwepet) 
7. “Lytse Sjoerd” door Anneke Jansma en Wys de Jong. (Uitbrengen boekje en 

ontbloten kleine gedenksteen) 
8. Uitreiking Warbere Mouners prijs 2017 
9. Korte pauze 
10. Website Mûnein/Readtsjerk (Trynwâlden.nl) Vrijwilligers gezocht 
11. Dorpsfeestcommissie (Janke Wiersma) 
12. Financiën 

Financieel verslag 

Verslag kascommissie 
13. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar: 
Doede Santema 

Nieuwe kandidaat Bestuur: 
Uitzen de Vries 
Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de aanvang van de vergadering bij 
het bestuur worden aangemeld. 

14. Presentatie Trynergie m.b.t postcoderoos 
15. Behandeling van onderwerpen aangedragen bij punt 2 plus behandeling van 

schriftelijk aangedragen onderwerpen. 
16. Rondvraag 
17. Sluiting. 

 

 Vragen of extra agendapunten graag schriftelijk uiterlijk 5  april inleveren op  
Dr. Kijlstraweg 76 Mûnein  of mailadres info@dorpsbelangmuneinreadtsjerk.nl 

http://www.trynwalden.nl/
mailto:info@dorpsbelangmuneinreadtsjerk.nl


 

 
 

              

                                       JAARVERSLAG 2016 

 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Feriening foar Doarpsbelangen Mûnein/Readtsjerk vijf 

maal vergaderd. 

 

 

De dorpsbelangen in de Trynwâlden heeft één gezamenlijke vergadering gehad. Ons dorpsbelang is 

ook vertegenwoordigd bij de gezamenlijke dorpsbelangen vergaderingen in Dantumadiel en 

Tytsjerksteradiel.   

 

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan de orde zijn geweest zijn of mede 

op initiatief dan wel medewerking van Doarpsbelang gerealiseerd zijn, en bijeenkomsten waar ons 

dorpsbelang vertegenwoordigd was 

 In 2016 is de trimbaan gerealiseerd 

 In samenwerking met het Thomashuis is de Sinterklaasintocht georganiseerd en in 

samenwerking met It Kruired de kerstviering. 

 De voortgang van de initiatieven van Commisie Wetterwâlden Bûtenfjild. Ons 

Doarpsbelang is bij de vergaderingen van Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild altijd 

vertegenwoordigd door Sietze de Jong. 

 Voor het haventje zijn door studenten van Van Hall Larenstein vier varianten uitgewerkt, 

deze zijn gepresenteerd in De Mounestien. De tussenstand is dat vanwege het feit dat de 

duiker in de Ottemaweg niet groot genoeg is voor de elektrische sloepen, de plannen voor 

de uitbreiding van de haven ‘op slot’ zitten. Op verzoek van dorpsbelang is een indicatieve 

berekening gemaakt van de kosten van het aanpassen van de duiker zodat de elektrische 

sloepen deze wel kunnen passeren. De geschatte kosten bedragen ca. € 150.000,- 

 Door het bestuur zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Tytsjerksteradiel en 

Woonfriesland over de woon/dorpenvisie van de gemeente. 

 Doarpsbelang heeft geparticipeerd in een aantal overleggen met betrekking tot de KH2018. 

 Wiebe Meijer vertegenwoordigd dorpsbelang bij de bijeenkomsten over verkeersveiligheid, 

hiervoor zijn er onder andere nieuwe contacten met de gemeente en de verkeerscommissie 

van It Kruired. 

 Door Wiebe Meijer wordt gewaakt over het goed onderhouden en functioneren van de AED 

(die in 2016 twee keer gebruikt is). 

 In 2016 is veel tijd en aandacht besteed aan de plannen om een kindcentrum in Oentsjerk te 

realiseren en de mogelijk gevolgen hiervan voor de school in de Mûnein. De uiteindelijke 

visie van Dorpsbelang Munein Readtsjerk is opgestuurd naar de gemeente, de besturen van 

OPO Furore en PCBO en alle politieke partijen. Het standpunt van ons als dorpsbelang (en 



zoals gebleken is uit de gehouden enquete, ook van een grote meerderheid van de 

dorpsbewoners) : de school is belangrijk voor een dorp. 

 Op diverse momenten is er contact geweest met het Dorpenteam van KEaRN. 

 Dorpsbelang heeft verkennend onderzoek gedaan naar de toekomst van It Mounehoekje en 

De Mounestien. Conclusie is dat er we de komende tijd geen veranderingen zullen inzetten.  

 Het Thomashuis het afgelopen jaar weer voor het onderhoud van de speeltuin gezorgd en 

ruimt met enige regelmaat het zwerfafval in het dorp op. 

 Jan de Vries  heeft er weer voor gezorgd dat de haven er het afgelopen jaar netjes bijlag.  

 

 

 

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt Doede Santema (voorzitter), Anne Boskma 

(vanaf 1 september 2016, secretaris) Tseard van der Kooi (tot 1 september 2016, secretaris), 

Margriet Sirag (penningmeester), Anneke Groen, Sietze de Jong, Wilma van Unen en Wiebe Meijer 

(algemene leden). 

 

 

Opgesteld maart 2017 

Secretaris Doarpsbelang Mûnein/Readtsjerk   

Anne Boskma 

 

    

 

 

 


