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Notulen Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wijckel, 23 mrt 2018 

 
 

 
Datum: 23 maart 2018, 20.00u           Locatie: Dorpshuis Irene 

Aantal aanwezigen op intekenlijst: 39 

 

 

01. Opening en welkom door voorzitter Rob Post 

 

02. Mededelingen  

 - Bij de aanwezigen zijn 4 raadsleden van: CU, VVD, FNP en CDA. 

- Afgemeld hebben zich: wethouder Durk Dirks, R. Zeilstra en E. Huitema 

 

03. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2017 en Jaarverslag 2017 

Beide zijn ook gepubliceerd in de Wikelflecht en op de website. Er worden geen opmerkingen gemaakt en 

worden goedgekeurd door de vergadering 

 

4. Bestuurssamenstelling 

Hanneke Dinkla treedt af als penningmeester, maar wil wel herbenoemd worden als gewoon bestuurslid. Bestuur 

stelt voor dat zij wordt opgevolgd als penningmester door Kees Zuurmond die in het verleden reeds in het bestuur 

heeft gezeten, reeds lang woonachtig is in Wijckel en wiens vader enige tijd dominee is geweest van de 

plaatselijke kerk. Tevens stelt het Bestuur voor om Piet Pont her te benoemen voor een nieuwe bestuursperiode.  

Hanneke Dinkla, Kees Zuurmond en Piet Pont worden door de vergadering zonder tegenstem (her)benoemd voor 

een termijn van 3 jaar.  

  

05. Kascommissie  

Ester Huitema en Klaas Ykema hebben de kascommissie gevormd, in de financiële overzichten is sprake van 

duidelijke posten en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De nieuwe kascommissie wordt benoemd en 

zal voor 2018 bestaan uit Ester Huitema en Gerben Wildschut. 

 

  6. Financieel verslag  

Penningmeester Hanneke Dinkla geeft aan de hand van inkomsten/uitgaven 2017 een toelichting op de financiën. 

Belangrijke uitgaven waren de kosten voor de Groene Loper voor het ontwikkelen en uitvoeren van wandelroutes 

rondom Balk en Wijckel, inclusief kunst langs de routes. De uitgaven hiervoor zijn gedekt door een gemeentelijke 

subsidie. Dorpsbelang Wijckel heeft een bijdrage van 250 euro gegeven voor de wandelroutes. Uitgaven en 

inkomsten van de subsidie hebben niet in hetzelfde jaar plaatsgevonden waardoor de balans voor 2017 enigszins 

vertekend is. Uitgaven voor het groot Wikel feest zijn ruimschoots gedekt door de inkomsten. Mede door het 

mooie weer was er meer bezoek en drankverbruik dan verwacht.  

Door de jaarvergadering wordt het financieel verslag goedgekeurd. 

 

   7. Verslagen werkgroepen 

a. Histoarysk Wurkferbân Wijckel (HWW) 

Hinke Terpstra vertelt dat de werkgroep, die sinds 2003 bestaat, afgelopen jaar bezig is geweest met foto’s van de 

familie Westerdijk uit Heerenveen die twee fotoalbums van Kerst H. Sybrandy aan HWW heeft overhandigd. 

Deze zijn gearchiveerd. Borduurwerk, gemaakt door Hieke Hornstra en geplaatst in de consistorie van de Vaste  

Burchtkerk. Ook is een bijdrage geleverd aan onderhoud en reparatie van de informatieborden.  

Op 10 november 2017 is een lezing gegeven door Albert Reinstra, Gaasterlandkenner en historicus, die vertelde 

over de relatie tussen Wijckel en van Coehoorn. En ook door Gosse Haga die het had over de ontwikkeling door 

de jaren heen in Gaasterland. Dit gebeurde in samenwerking met Griene Romte, en er zijn plannen om in 2019 

weer iets gezamenlijks te organiseren. Verder wordt er door Willem Stegenga nog steeds elke maand in de 

Wikelflecht een verhaaltje uit het verleden geplaatst. 

Door Hinke Terpstra en Kees Zuurmond wordt er uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Gerben Wildschut 

van de werkgroep. Hij heeft veel betekend voor het werk van de werkgroep, maar ook op andere fronten is hij 

belangrijk geweest voor het dorp, zoals lange tijd bestuurder/secretaris geweest van Dorpsbelang. Altijd warm 

ondersteund door zijn vrouw Jantje. 
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b. Griene Romte 

Sytse Bouwhuis: er is regelmatig vergaderd, soms samen met Historisch Werkverband (HWF).  Activiteiten 

waren: rondom het uitzichtpunt gesnoeid en gemaaid, het organiseren van een stekkendag met een matige 

belangstelling en komt wellicht te vervallen, contact met Fryske Gea/nieuwe beheerder Germ vd Burg over het 

onderhoud van het Coehoorner bos, oprichting en start van een vrijwilligersgroep voor het verrichten van 

onderhoud in het Coehoorner bos, het organiseren van een tuinenroute en lezing in 2017 i.s.m. HWF over “Groen 

en Historisch” (80 personen), rondgang met beheerder Germ vd Burg ivm aanplant en paden en verder 

doorlopende aandacht voor het bermopschoonplan. Wikel heeft 30km straten en lanen en een ieder kan een stukje 

adopteren om het regelmatig schoon te houden. We komen echter nog steeds menskracht tekort om alle 30km 

schoon te houden. In 2017 is er voor 150 euro kosten gemaakt. Voor 2018 zijn er plannen voor het organiseren 

van een kuiertocht via de achterkant van tuinen en boerderijen langs onbekende, maar waardevolle, elementen 

van natuur en landschap in Wijckel. Verder een project mbt een boomcompas en een bijdrage leveren aan de 

Groene Loper. 

c. Website werkgroep 

Ruud Kooke: door een hack in 2016 heeft het enkele maanden geduurd voordat de website weer in de lucht was. 

Daardoor zijn de bezoekcijfers in 2017 aan de lage kant. Vanaf maart waren er 38 publicaties en is er een nieuwe 

rubriek gekomen met Nieuws vanuit Dorpsbelang. Enkele bezoekgetallen in 2017: gemiddeld 35 bezoeken/dg, 

per maand 1600 unieke bezoekers met 3000 bezoeken, er worden >14.000 pagina’s/mnd (4-5 pagina’s per 

bezoek) bekeken, totaal 40.000 hits met een grote piek in de maand juni door het dorpsfeest en in februari 

vanwege Marrit Leenstra. Meeste bezoekers komen uit Nederland, de overige vooral uit de VS en Canada. Op 

zaterdag en zondag de meeste bezoekers, een bezoekduur tussen 15 en 120 seconden. 

Meest bezochte pagina’s zijn de agenda en de kerkagenda. Verder ook Nieuws van Dorpsbelang en de 

Whatsappgroep 

d. A(ctiviteiten)-Team 

Pauline vd Werf geeft een overzicht van de activiteiten in 2017: het belangrijkste was de organisatie van het 

driedaagse Groot Wikelerfeest, met o.a. de optocht met praalwagens, een quiz, kinderspelen, bingo, zang- en 

cabaretoptredens van de verschillende buurten, disco en bar.  

 

  8. Rondvraag 

̶ Twee nieuwkomers in het dorp stellen zich voor: Pauline en Piet de Jong. Zij zijn sinds kort woonachtig op de 

Heerenhoogweg. 

̶ Tjalling Op de Hoek staat ook stil bij de verdienste van Gerben Wildschut voor het dorp 

̶ Whatsapp groep: ongeveer 40 aanmeldingen waarvan 25 actief. Samen met politie komt een evaluatie. 

̶ Ruud Kooke van de website vraagt aandacht voor het leveren van kopij en of de historische stukjes van 

Willem Stegenga niet op de website kunnen 

̶ Pauline de Jong vraagt aandacht voor auto’s en trekkers in het centrum, en of ze niet vanuit de Iwert voorrang 

zouden moeten hebben 

̶ Trottoirs zijn op sommige plekken erg slecht 

̶ Geboortebomen worden binnenkort geleverd en bezorgd bij de jonge ouders. 

 

Pauze 

 

Na de pauze wordt door Plaatselijk Belang Balk (“Balk Vooruit”) de plannen gepresenteerd voor de renovatie 

en/of nieuwbouw van de centrumvoorzieningen in Balk. Er is respectievelijk een informatie-avond en een enquête 

gehouden onder de inwoners van Balk om het draagvlak te peilen over de eventuele vernieuwingen. 

Uit de enquête is gebleken dat er geen duidelijke meerderheid is voor een bepaalde verandering (alles renoveren 

of veel nieuwbouw). Het bestuur van “Balk Vooruit” is momenteel in gesprek met de gemeente wat wel aangepast 

moet of kan worden. 

 

Afsluitend wordt een film vertoond: “Het landschap van Zuidwest Friesland. Grutsk”. Korte informatieve film 

over kenmerken en ontstaan van het landschap waar Wijckel en haar buitengebied deel van uit maakt. 

Toelichting: Ger Bosklopper, ambassadeur Nationaal Landschap ZW Friesland. 


