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NOTULEN LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG MILDAM 
11 april 2017 

 
 
Gasten:  

Vertegenwoordiging van Gemeente Heerenveen, wijkbeheer, PB Katlijk, Caleidoscoop, Meitinkers, 
Rabobank Heerenveen, Stichting It Âlde Tsjerkje. Vertegenwoordiging van de politieke partijen: FNP, 

VVD, PvdA, D66, CU. GB Heerenveen. Dhr. Peter van Harten wijkagent Politie Heerenveen. 
 

Er zijn afmeldingen ontvangen van Marc Jense, R. Hoekstra, M. Wijngaard en R. Krekt. 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

Om 20.00 uur opent de voorzitter, Wiebe Nijlunsing, de 112e ledenvergadering en heet een ieder van 
harte welkom. De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Verenigingszaken  
 

Verslag jaarvergadering 2016 
De voorzitter stelt het verslag van de jaarvergadering van 12 april 2016 aan de orde.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
Verslag penningmeester  

De penningmeester licht het Financieel overzicht 2016 en de Begroting 2017 toe.  
Van de bevolking van Mildam is in 2016 ca. 83 % lid, de verwachting is dat in 2017 90 % lid zal zijn 

van PB. 
Een tweetal subsidies zijn toegekend; van het Rabo coöperatiefonds, een bedrag van € 6666,-, en van 

het IMF een bedrag van € 4444,- tbv “Veilig bewegen voor jong en oud” voor de aanschaf van een 

duofiets en een zwemtrap. Daarnaast is € 100,- van het ONMBK ontvangen. 
Op de begroting is een klein tekort te zien, het stijgend aantal leden zal dit tekort compenseren 

Het financieel verslag over 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Het voorstel om tot aanschaf van een duurzamere kerstboom (een zgn vlaggenmast kerstverlichting) 

wordt door de aanwezigen ondersteund.  

 
Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond uit Mw. P. de Jong en dhr. A. Bakker. Dhr. Bakker brengt kort verslag uit. 
De kascommissie heeft de cijfers akkoord bevonden en concludeert dat er sprake is van goede 

boekhouding.  
 

Benoeming nieuwe kascommissie  

Mevrouw de Jong treedt af en is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt mevrouw de Jong voor haar 
activiteiten voor deze commissie en ontheft haar van deze taak. Dhr. Bakker stelt zich opnieuw 

verkiesbaar als lid van de kascommissie. Als nieuw lid wordt benoemd dhr. N. Kroes. 
 

Bestuursverkiezing 

Na deze jaarvergadering zullen 2 bestuursleden aftreden. De voorzitter spreekt de aftredende 
bestuurders afzonderlijk toe en bedankt Henco Jonker en Jeep Heida voor hun inbreng en inzet.  

De wethouder maakt eveneens gebruik van de gelegenheid om de aftredende bestuursleden te 
bedanken voor hun activiteiten in en voor het dorp.  

http://www.mildam.org/


Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Lukie Poppe en Jan Goos Kampen. De vergadering 

gaat akkoord met de benoeming van deze kandidaten. Aftredend en herkiesbaar is Wiebe Nijlunsing. 
De vergadering gaat ook akkoord met deze herverkiezing. 

 
De Brêge redactie in gesprek met de lezers 

Redactievoorzitter Jan Peter Jansen van Galen vraagt aan de aanwezigen wat goed gaat en wat nog 

beter zou kunnen in de Brêge. Er zal voortaan meer met thema’s gewerkt gaan worden en zal er meer 
verbinding zijn met de andere (social)media van het dorp. De huidige redactie is met 5 personen een 

vrij smalle basis welke uitgebreid dient te worden. Dit kan ook met bijvoorbeeld gastschrijvers.  
 

3. Helphamster 
Op “de Dorpentop” in november 2016 is het idee geboren voor een digitale ondersteuning, de 

Helphamster app, voor het in contact brengen van hulpvragers en hulpbieders van kleine klussen 

en/of diensten in Mildam & Katlijk te starten. Op 20 april zal er een informatie en installatie zijn. 
Eenieder is welkom! 

 
 

4.Mildam, de stand van zaken 

“Mildam: de stand van zaken” is een diapresentatie over Mildam 2016/2017 in vogelvlucht per 
themagroep vanuit de dorpsvisie.  

 
Veiligheid en verkeer:  

De werkgroep stelt voor om het gebied rondom Hof van Schoterland opnieuw in te richten zodat er 
meer een ontmoetingsfunctie wordt gecreëerd en de verkeersveiligheid wordt verhoogd. In hoeverre 

een andere/nieuwe functie van Hof van Schoterland kan worden gecreëerd en de samenwerking 

tussen verschillende partijen kan worden vergroot. Tot slot initiatieven op het gebied van aanleg van 
glasvezel inventariseren en evalueren. De werkgroep vraagt hulp bij de uitwerking van deze 

voorstellen. (een uitgebreide verse is te lezen op www.mildam.org) 
 

Straatverlichting in Mildam is vervangen m.u.v. de Schoterlandseweg. Nabij Hof van Schoterland staat 

een proefopstelling van een straatlantaarn voor de Schoterlandseweg. 
 

 
Ouderen: 

Er is van het RABO Coöperatiefonds en het IMF een subsidie toegekend voor “Veilig bewegen voor 

jong en oud” voor een duofiets en een zwemtrap.  Voor 1 mei zal de kano opstapplaats gerealiseerd 
zijn. 

Voor de verbinding van jong met ouder zijn er gastlessen op de Tjongerschool gegeven o.a.. Clinics 
jeu de boules en kunst/ambachtslessen. 

 
Jeugd en sport:  

In het contact met de jeugd kan er geconcludeerd worden dat er weinig behoefte is aan extra 

activiteiten voor de jeugd. Er zijn plannen om de schoolverlatende jeugd te spreken over hun 
behoeftes en wensen. 

Binnen de verschillende sportverenigingen is afgelopen jaar een voorzitters overleg opgestart met als 
doel om elkaar als verenigingen te versterken en activiteiten op elkaar af te stemmen. 

 

Groener Mildam: 
De focus van Groener Mildam ligt met name op het creëren van een bloemenweide en het maken van 

eventuele plannen van het speelveld aan de Van Aylvalaan.  
Het opzetten van een snoeigroep, het organiseren van Mildam Oogst en Mildam Zaait en het 

onderhoud van het wandelnetwerk zijn tevens door Groener Mildam opgepakt. Wie wil zich 
bezighouden met zonne-energie? 

 

 
 

 
 



Contact met bewoners:  

 
Afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten vanuit PB georganiseerd zoals o.a. een vrijmarkt tijdens 

Koningsdag, gezamenlijke dodenherdenking met PB Katlijk, nieuwjaarsreceptie en NL Doet.  
 

Gas; Met de gezamenlijke buurt pb’s en Vermilion is er regelmatig overlegd tav de gaswinning van 

laatstgenoemde. Er wordt een nieuwe compressor (van 5 mtr hoog) gebouwd net buiten Mildam en 
de grens van de gemeente Heerenveen. Meer informatie hierover is op de website te vinden. 

 
Daarnaast zijn er diverse interviews geweest zoals voor de Sa! Ook is de gemeenteraad en B & W van 

gemeente Heerenveen op werkbezoek geweest. 
 

Er wordt voortdurend gewerkt aan de communicatie tussen PB en de inwoners van Mildam d.m.v. de 

website www.mildam.org en de Facebookpagina. Tot slot is er de whats app groep Buurtpreventie. 
 

Vervolgens krijgt wethouder Siebenga het woord. Hij spreekt de complimenten uit naar PB Mildam en 
haar inwoners. De energie spat ervan af. Een prachtig voorbeeld van “de eigen kracht” zoals bedoeld 

in de visie van gemeente Heerenveen. 

 
 

5. Pauze 
 

6. Gastspreker; Oud-journalist/filmmaker Johan van der Zee krijgt het woord. Johan van der Zee is 
bekend als ‘de bronzen stem’ van het tv-programma Van Gewest tot Gewest. 

Hij selecteerde uit al zijn Friese materiaal met kennis van lokale zaken nostalgische sfeerbeelden uit 

onze regio zoals van de Ecokathedraal en een gesprek met Abe Lenstra 
 

7.Rondvraag 
Graag Johan van der Zee nogmaals op bezoek (is inmiddels bij de bejaardensoos geweest). 

 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


