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Notulen Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wijckel, mrt 2017 

 
 

Datum: 17 maart 2017, 20.00u           Locatie: Dorpshuis Irene 

Aantal aanwezigen op intekenlijst: 43 

 

01. Opening en welkom door voorzitter Rob Post   

 

02. Mededelingen  

 - Afgemeld hebben zich: C. Meijer, H. Deinum en de CU 

- Er komt een extra agendapunt, een nieuw punt 7: introductie van de nieuwe huisartsen 

 

03. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 en Jaarverslag 2016 

Er worden geen opmerkingen gemaakt 

 

4. Bestuurssamenstelling 

De nieuwe kandidaten stellen zich voor: Jitske van Luit en Jan Veeken. Laatstgenoemde in de 

functie van secretaris. Jitske, 59jr, geboren in Friesland en fries sprekend, heeft lang gewerkt in 

de gezondheidszorg en is bekend als de eigenaresse van de theetuin. Jan, 65jr, geboren in Hoorn 

(west-Friesland) is lang werkzaam geweest zowel als projectleider Milieustudies/MER en als lid 

van de Ondernemingsraad van adviesbureau DHV/RoyalHaskoning. Zij worden door de 

vergadering zonder tegenstem benoemd.  

  

05. Kascommissie  

Annie Deinum 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 2017 bestaan uit Klaas Ykema en Ester Huitema. 

 

  6. Financieel verslag  

Penningmeester Hanneke Dinkla geeft aan de hand van inkomsten/uitgaven 2016 een 

toelichting op de financiën. Nieuw zijn o.a. donatie aan gebouw Irene en aanschaf bankje op de 

Jachtlustweg (naast de Solex verhuur). 

   

  7. Voorstellen en introductie 3 nieuwe huisartsen  

 Na het failliet gaan van huisarts v.d. Veen in december 2016 hebben de huisartsen van Koudum 

de praktijk en het huis kunnen verwerven. Wijckel wordt ook een groepspraktijk waarbij de 

oude assistenten weer in dienst konden komen. Het wordt waarschijnlijk geen apotheekpost 

vanwege vestigingseisen en nabijheid van een apotheekpost bij een huisarts in Balk. Daarom 

wordt het waarschijnlijk een afgiftepunt van hun apotheekpost in Koudum. De huisartsen van 

Koudum zijn dokter Hylke Bakker, 39jr, opgeleid in Amsterdam en geboren vlakbij Sneek en 

vader van 3 kinderen. Hij zal 1dg/week (vrijdag) in Wijckel aanwezig zijn. Medepraktijkhouder 

is dokter Margriet Sytema-van der Kooij, 40jr, ook opgeleid in Amsterdam en geboren in 

Smallebrugge en moeder van 3 kinderen. Zij zal eveneens 1dg/week (dinsdag) in Wijckel 

aanwezig zijn. Voor de praktijk Wijckel is als extra aangetrokken dokter Antsje Hofman, 29jr, 

opgeleid in Amsterdam en geboren in Workum. Zij werkt 3 dg/week in Wijckel en 1dg/week in 

Koudum. Er zal ook een avondspreekuur komen op dinsdag en vrijdag. De nacht- en 

weekenddiensten zullen zijn zoals vroeger. 

 

 8. Nieuwe en lopende ontwikkelingen 

 Glasvezel 
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Piet Pont vertelt in het kort dat door de provincie een tender is uitgeschreven waarbij partijen 

kunnen inschrijven om het glasvezelnet aan te leggen en hun investeringen terug te verdienen 

met abonnementen en met fikse subsidie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het zg. witte 

deel (het buitengebied) die prioriteit heeft vanwege zeer slecht Internet en het zg. grijze gebied 

(meestal in de bebouwde kom) waar reeds een redelijk snel Internet bestaat. Niet-commerciële 

partijen voor aanleg en beheer van het glasvezelnet zullen vanwege de subsidies door provincie 

en gemeentes voorrang krijgen. 

 WhatsApp groep 

Piet Pont geeft hier uitleg over en vertelt dat dit reeds in vele dorpen gangbaar is. Het is de 

bedoeling dat een substantiële groep personen, zoveel mogelijk verspreid over het dorp, via een 

WhatsApp groep op de mobiele telefoon, elkaar waarschuwt voor verdachte personen en/of 

situaties die zich in het dorp voordoen. Het is opgezet in samenwerking met de politie en als er 

daadwerkelijk iets voordoet, dient men 1-1-2 te bellen. Het is anders dan Burgernet. 

 Omgevingsvisie DeFryskeMarren (DFM) 

De gemeente DFM bereidt in samenwerking met een adviesbureau een Omgevingsvisie voor 

waarbij ze veel input verwacht van de inwoners. Een Omgevingsplan valt onder de nieuwe 

Omgevingswet die vele andere wetten zal vervangen. Bouwvergunning en bestemmingsplan 

verdwijnen bijvoorbeeld en gaan heten Omgevingsvergunning en Omgevingsplan. Niet alleen 

de naam verandert, maar met name de inhoud. Een Omgevingsplan bevat zowel veel aspecten 

van ruimtelijke ordening als veel Milieuaspecten. Een Omgevingsvisie is een strategisch 

Omgevingsplan waarbij keuzes worden gemaakt over waar wonen, waar werken, waar de 

wegen en fietspaden, waar bos en natuur, welk landschap en hoe beschermen? Dit wordt qua 

planning en inhoud afgestemd met de provincie omdat de provincie Friesland ook een 

Omgevingsvisie voorbereidt. Hierin worden gevoelige zaken verwoord als welke kwaliteit 

landschap en natuur willen we en hoe kan men een hoog peil van biodiversiteit bereiken die 

goed is voor mens, dier en plantenleven, met name voor de weidevogels die door de klassieke 

landbouw sterk in verdrukking staan. 

 

  9. Verslagen 

a. Histoarysk Wurkferbân (HWF) 

Hinke Terpstra vertelt dat de werkgroep sinds 2003 bestaat, en niet haar werk heeft beperkt tot 

het maken van het mooie boek ”Ei sjoch it doarpke Wikel”. Zo heeft ze in 2016 kinderen uit 

Sloten bolstenen laten ophalen om bij hun school een labyrint te maken, wordt er ondersteuning 

aan mensen gegeven die een historische tentoonstelling gingen maken over bakkers in 

Gaasterland en wordt er onderhoud gedaan voor de gerealiseerde historische objecten in het 

dorp. Verder wordt er door Willem Stegenga elke maand in de Wikelflecht een verhaaltje uit het 

verleden geplaatst. 

b. Griene Romte 

Sytse Bouwhuis: er is regelmatig vergaderd en taken zijn verdeeld voor: artikel in LC over het 

bermen-opschoonplan, rondgang langs de bomen met beheerder Ruud Zijlstra van DFM, 

uitzichtpunt It Hop afgemaakt met verhoging en bank, en het gebied er omheen opgeschoond, 

het organiseren van een informatieve kuier in de omgeving van Wikel met 52 deelnemers, het 

organiseren van een stekkendag, contact met Fryske Gea over het onderhoud van het 

Coehoorner bos, het voorbereiden van een tuinenroute en lezing in 2017 i.s.m. HWF. 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. 

c. Website werkgroep 

Ruud Kooke: in 2016 is er een geheel vernieuwde website in de lucht gegaan die echter begin 

2017 is gehackt. Hierdoor is de website een flink aantal weken uit de lucht geweest en heeft 

reparatie ervan vele uren extra gekost. Enkele bezoekgetallen in 2016: gemiddeld 62 

bezoeken/dg, per maand 2000 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 
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maand juli, zaterdag en zondag de meeste bezoekers, een bezoekduur tussen 15 en 120 

seconden. 

 

 

 

d. A(ctiviteiten)-Team 

Iris Visser geeft een overzicht van de activiteiten in 2016: o.a. een zoekactie naar paaseieren, 

een klein Wikelfeest met korfbal in juni, organiseren van een burendag, de Gaasterlandexpres 

naar de Bolsward brouwerij en het schenken van een hemdje aan pasgeboren baby’s in Wikel.  

 

 10. Rondvraag 

 Klaas Ybema vraagt zich af of er niet een reünie georganiseerd moet worden vanwege 75jr  

Dorpsbelang in 2018. Voorzitter antwoordt dat dit pas in 2020 het geval zal zijn en dat, 

inderdaad, het herdenken van 70jaar Dorpsbelang is overgewaaid. We zouden de 75jr wel 

kunnen vieren, maar hiervoor zou een speciale commissie gevormd moeten worden. Wie o wie. 

Trudy Kwakman merkt op dat de jeu de boules baan achter het dorpshuis sinds 16maart 

officieel is en benadrukt dat het dorpshuis een belangrijke ontmoetingsplek is. 

Vertegenwoordigers van Wikelflecht en de website doen een oproep voor meer kopij. 

 

Pauze 

Na de pauze wordt een filmpje vertoond met luchtopnames van Wikel, de bebouwde kom en het 

buitengebied, gemaakt via een drone van de plaatselijke firma Deinum Droneview. Vele 

bewoners herkennen hun huis en tuin. Filmpje is ook te zien op de website. 

 


