FERIENING FOAR DOARPSBLANGEN

MUNEIN /READTSJERK

Verslag van de Algemene Leden Vergadering Mûnein /Readtsjerk in “De Mounestien”
te Mûnein d.d. 12 April 2019. Aanwezig 40 leden.
1. Opening
Uitzen de Vries, de voorzitter, opent de vergadering, en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld. Er worden geen punten aan toe gevoegd.
3. Verslag vergadering 2018 ( zie www.trynwalden.nl en de herfsteditie van de
dorpskrant)
Er zijn geen vragen of opmerkingen en Margriet Sirag wordt bedankt voor het maken van het
verslag.
4. Verslag jaarvergadering april 2018.
Ook dit verslag is te lezen op de onder punt 3 genoemde website.
Aanvulling: De publicatiekast in Munein wordt vanaf 1 april bijgehouden door Mevrouw
Oegema. Voor de kast in Readtsjerk kan de sleutel gehaald worden bij Mevrouw Gerbrandy
die aan de Kooiweg woont.
5. Uitreiking Warbere Mouners prijs 2018
Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan Dhr. Eppie Rijpma als voorzitter van het Dorpshuis De
Mounestien. We willen hem hiermee bedanken voor al het werk dat hij doet voor het
Dorpshuis maar ook alle vrijwilligers die hierbij zijn betrokken. Hij krijgt het speldje
uitgereikt door Wiebe met een bos bloemen en de diner bon voor een etentje bij de Trochreed.
6. Rode huizen aan de Kijlstraweg.
De staat van deze huizen laat te wensen over, soms ronduit slecht te noemen. Dat er iets
gaat/moet gebeuren is wel duidelijk maar wat dat gaat worden niet.
Dorpsbelang heeft geprobeerd hierover een gesprek te voeren met de verhuurder Woon
Friesland maar deze vindt Dorpsbelang geen partij in deze en wil niet met ons praten.
Daarom hebben wij Dhr Eppie Rijpma, een van de bewoners, gevraagd om ons op de hoogte
te houden. Hij heeft inmiddels een kleine enquête gehouden onder enkele bewoners en daaruit
is gebleken dat men graag op deze plek wil blijven wonen in gerenoveerde huizen. Contacten
tussen Dhr Rijpma en Woon Friesland leveren echter ook niets op.
Marion Everdink , dorpen coördinator van Dantumadiel adviseert om samen als bewoners met
Dorpsbelang op te trekken, dat geeft misschien toch meer druk.

Dhr. Gert van der Meijden, raadslid van de CDA van Tytsjerksteradiel, vertelt dat de
gemeente ook niet echt veel kan doen. De gemeente is bezig met een nieuwe woonvisie maar
die komt eind juni. De gemeente is adviserend maar niet bepalend. Woon Friesland praat
uiteraard wel met de gemeente.
Een optie zou zijn om de huizen gemeentelijk monument te maken maar dat idee heeft in
andere dorpen veel kwaad bloed gezet dus daar is de gemeente heel voorzichtig mee. Tevens
is dit een lang traject.
Het is echter ook een Rijksregel dat alle sociale huurwoninge in 2023 energielabel B moeten
hebben. Maar dit kan ook averechts werken omdat dit zoveel kosten met zich mee kan
brengen dat afbreken de enige optie is.
7. Evaluatie inloopsessie over het bestemmingsplan.
In maart is er een middag/avond geweest waarin de bewoners kennis konden nemen van het
nieuwe bestemmingsplan. Het was de eerste keer dat de gemeente dit samen met een
Dorpsbelang organiseerde dus het was even afwachten. Er kwamen 25 bewoners poolshoogte
nemen maar de meeste vragen gingen toch over de Rode Huizen.
Het was echter wel een succes en de gemeente gaat door met deze avonden in andere dorpen.
8. Website
We hebben samen met de andere dorpen uit Trynwalden een website. Zie punt 3. Er komt
echter niet zoveel op omdat de webbeheerder wel tijd heeft om e.e.a. erop te zetten maar niet
om regelmatig het dorp door te gaan of bij activiteiten aanwezig te zijn en daar een verslagje
van te maken. Daarom zoeken we hiervoor iemand die toch regelmatig wandelt en dan
aardige dingen door kan geven. Geen van de aanwezigen voelt zich geroepen. We besluiten
om hierbij een oproep te doen aan dorpsbewoners. Belangstellenden kunnen zich melden bij
de voorzitter Dhr. Uitzen de Vries, telefoonnummer 058-8447772.
9. Pannakooi.
Dit blijft een moeilijk en langdurig traject. Het gaat er hier om, om samen met de gemeente
tot overeenstemming te komen waar de verantwoordelijkheid ligt en wie het onderhoud gaat
doen. We gaan in ieder geval subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskip Funds.
Marion Everdink vult nog aan dat het belangrijk is om in de aanvraag aan te tonen dat het hier
gaat om een vraag vanuit het dorp.
Nienke Miedema vanuit Kearn zegt dat het belangrijk is om dit zoveel mogelijk met de jeugd
te doen en hen zelf eigenaarschap te geven. Ook zegt Nienke wel te kunnen ondersteunen bij
dit project.
Henk Herder vraagt hoelang dit alles nog gaat duren. We zeggen toe dat dit
hoogstwaarschijnlijk dit jaar klaarkomt.
10. Pauze.
Deze slaan we maar over omdat de vergadering erg snel verloopt en we hierna nog een mooi
programma hebben.
11. Financiën
- Het financieel verslag wordt goedgekeurd en decharge verleend aan de penningmeester.
- Verslag van de kascommissie van Doede van der Meer, mede namens Geartsje Dupon. Ze
hebben het verslag doorgenomen en goed bevonden. De kascommissie wordt bedankt.
Volgend jaar zitten Geartsje Dupon en Pieter Willem Louwsman in de kascommissie.
Lucas Reinds heeft zich aangemeld als reserve.

De penningmeester, Margriet Sirag, geeft nog een korte toelichting over de uitgave van de
AED. Deze is geplaatst in De Trochreed en gedeeltelijk betaald door Dorpsbelangen. Ook
Dhr. Julles van de Trochreed heeft een gedeelte betaald en neemt het onderhoud, een
jaarlijkse controle, voor zijn rekening
12. Behandeling van onderwerpen aangedragen bij punt 2 en eventuele schriftelijke
onderwerpen.
Er zijn geen onderwerpen aangedragen
13. Rondvraag.
- Marion Everdink vraagt wat is “Lytse Sjoerd”. Anneke Jansma vertelt dat dit een bekende
persoon uit Munein was die in het verleden feestavonden opluisterde met muziek en sketches.
Er is een gedicht van hem geplaatst op de grote steen bij de haven en zijn orgeltje staat in het
Dorpshuis.
-Jappie Ros vraagt of er ook iets gedaan kan worden aan het groen dat erg uitgroeit bij de
Kijlstraweg/Easterbuorren. Officieel is dit Oenkerk maar Wiebe wil het doorgeven aan de
gemeente.
-Wiebe vertelt nog dat dit jaar de Nieuwe Straatweg herstraat gaat worden. Hij heeft een
tekening bij zich van de voorgenomen situatie.
12. Sluiting.
Uitzen sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om te gaan genieten van de dia’s die Jan
van der Zwaag bij zich heeft over Trynwalden. Dit kan onder het genot van een drankje
aangeboden door Dorpsbelang.

