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NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG MILDAM 
Maandag 9 april 2018 

 
Aantal aanwezigen 
60 personen 
 
Aanwezig vanuit het bestuur PB Mildam 
De heer W. Nijlunsing, mevrouw I. Miedema, de heer J. van der Veur, mevrouw L. Poppe en mevrouw 
A. Rusch. 
Bestuursleden mevrouw M. Bouwstra en de heer J.G. Kampen zijn met kennisgeving afwezig. 
 
Gasten  
Vertegenwoordiging van gemeente Heerenveen, wijkbeheer, Caleidoscoop, Stichting It Âlde Tsjerkje, 
de heren S. Siebenga (wethouder), M. Jense (wijkmanager), P. van Harten (wijkagent Politie 
Heerenveen) en H. Kromkamp (wijkbeheer).  
Er zijn afmeldingen ontvangen van diverse politieke partijen wegens fractievergaderingen en van de 
heer P. Dral. 
 
In de voorstelronde krijgt wijkagent Peter van Harten het woord. Hij vertelt dat in 2017 in het 
systeem 73 meldingen zijn geregistreerd, waarvan 3x een gestolen fiets, 2x inbraak, 1x poging tot 
inbraak, 4x ruzie, 10x een aanrijding en 10x verdachte situaties. Hij raadt aan om de meldingen te 
blijven benoemen via de buurtapp of politie. 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
 
Om 20.00 uur opent de voorzitter, Wiebe Nijlunsing, de 113e ledenvergadering en hij heet een ieder 
van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
2. Verenigingszaken  

 
Verslag jaarvergadering 2017 
De voorzitter stelt het verslag van de jaarvergadering van 11 april 2017 aan de orde.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
Verslag penningmeester  
De penningmeester licht het financieel overzicht 2017 en de Begroting 2018 toe. Meer inwoners van 
Mildam zijn in 2017 lid geworden van Plaatselijk Belang, de contributiegelden zijn gestegen. De 
financiële administratie van de Brêge is overgegaan naar de penningmeester van Plaatselijk Belang. 
Uitgaven zijn gedaan voor de kunstkerstboom; de Soos krijgt ieder jaar € 200. Subsidies worden 
zoveel mogelijk buiten de balans gehouden, omdat er een begin- en einddatum aan een project zit. 
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De Brêge heeft een positief saldo door een positieve bijdrage bij de overdracht. Omdat de Brêge een 
jaar lang in kleur wordt gedrukt, zullen de kosten over 2018 hoger uitvallen. In 2018 zal een besluit 
worden genomen of de Brêge in kleur of zwart-wit blijft verschijnen. 
Op de begroting is een plus te zien, vanwege een hogere bijdrage van de kinderdisco (ieder jaar op 
de begroting en gedeeld door Mildam en Katlijk). De tweede plus komt door een hogere bijdrage van 
de gemeente. 
Het financieel verslag over 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat uit de heren A. Bakker en N. Kroes. De heer Bakker brengt kort verslag uit. 
De kascommissie heeft de cijfers akkoord bevonden en concludeert dat er sprake is van een goede 
boekhouding. Complimenten voor de penningmeester. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie  
De heer A. Bakker is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt de heer Bakker voor zijn 
inzet voor deze commissie en ontheft hem van zijn taak. De heer N. Kroes stelt zich opnieuw 
verkiesbaar als lid van de kascommissie. Als nieuw lid wordt benoemd de heer J. Koopman. 

 
Bestuursverkiezing 
Na deze jaarvergadering zullen drie bestuursleden aftreden. Jan Goos Kampen en Minke Bouwstra 
zijn om persoonlijke redenen eerder gestopt met hun werkzaamheden. Lukie Poppe spreekt de 
aftredende Ietje Miedema toe en bedankt haar voor haar inbreng en inzet. De wethouder maakt 
eveneens van de gelegenheid gebruik om Ietje Miedema te bedanken voor haar activiteiten in en 
voor het dorp.  
Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Adri Sluis, Sander Kraak en Yvonne de Jong. De 
vergadering gaat akkoord met de benoeming van deze drie kandidaten.  
 
 
3. Mildam, de stand van zaken 
 
‘Mildam: de stand van zaken’ is een diapresentatie over Mildam 2017/2018 in vogelvlucht per 
themagroep vanuit de dorpsvisie. Een overzicht: 
 
De Brêge-redactie 
Redactie en PB-lid Alie Rusch vraagt de aanwezigen hoe de Brêge in kleur bevalt en welke thema’s 
men wil tegenkomen. De zaal reageert positief op de kleurenversie, maar heeft geen suggesties voor 
thema’s. De huidige redactie vormt met zes personen een vrij smalle basis, die wel uitgebreid zou 
kunnen worden. Dit kan ook met bijvoorbeeld gastschrijvers. Niemand meldt zich als (gast)schrijver.  
 
Verlichtingsplan 
Herman Miedema doet verslag van zijn bevindingen: 
In het buitengebied komt steeds minder verlichting voor, dit tot verbazing van diverse bewoners. Er 
wordt gemeld dat er op de Canadezenlaan aan één kant verlichting staat en niet aan de kant van het 
voetpad. Dit levert gevaarlijke situaties op. Ook op de Yntzelaan is de verlichting zeer sober volgens 
Jan Oord. 
Peter Poppe stelt de gemeente voor om lampen met sensoren aan te schaffen, die reageren als er 
een fietser, auto of loper aan komt. Bauke Visser nodigt de PB-bestuursleden uit om om 22.00 uur 
eens van Heerenveen naar Mildam te fietsen. Vanaf Tjaarda tot Mildam is er te weinig verlichting en 
is het er te stil, zodat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan met herten. Het is wachten op een 
ongeluk! 
Nabij het Hof van Schoterland staat een proefopstelling van een straatlantaarn als voorbeeld voor 
plaatsing langs de Schoterlandseweg. 
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Dorpsfeest 
Durk Woudstra geeft het complete programma van het dorpsfeest van donderdag 14 juni tot en met 
zondagmiddag 17 juni a.s. Met trots vertelt hij over de primeur van het Tobbedansen. De 
feestcommissie roept het hele dorp op om die dagen de vlag uit te steken en vlaggenslingers op te 
hangen, zodat iedereen kan zien dat er feest is in het dorp. 
 
Duofiets 
De duofiets, aangeschaft dankzij subsidies, is inmiddels weer op de weg en kan dit jaar gratis worden 
gebruikt. Fietscoördinator Lieuwe Eiling en fietsvrijwilligers staan klaar om de fiets zo vaak mogelijk 
in te zetten. 
 
Mildam Blijvend op de kaart 
In het kader van LF2018 is dit bijzondere project opgezet onder leiding van Alie Rusch. Historische 
plekken worden gepresenteerd op panelen en er is een wandelkaart die daarlangs en door de natuur 
loopt. De openingshandeling, onthulling van het brugpaneel, zal op 14 april a.s. om 12.00 uur door 
Lutz Jacobi worden verricht. 
 
Groener Mildam 
Groener Mildam heeft ook dit jaar mooie projecten gedaan: 

- Het binnenhalen van subsidie voor het bloemenlint, door IMF, gemeente Heerenveen en MINE en 
Jansma’s Hof 

- Mildam Oogst en Mildam Zaait 

- Zes gesponsorde geboortebomen geplant in samenwerking met Stichting Fryske Frucht 

- Vogelkasten gemaakt en geplaatst door kinderen op de junior NL Doet 

- Schouw met de wijkbeheerder van de gemeente  

- Overleg met de gemeente en bewoners over groot onderhoud van groenstroken, etc. 

- Opstart mogelijk van zonnepanelen in samenwerking met Sietze van Dijk 

- En de reguliere klussen (snoeien, etc.) in het dorp. 
 

Vermilion 
Het glasblog wordt nog altijd verzorgd door Wiebe Nijlunsing. Er is sinds 1 januari 2017 geen contact 
meer met Vermilion geweest, sinds het vacant raken van de functie van contactpersoon. De 
gemeente is ook tegen gaswinning, zeker nu Vermilion winning vanaf de kant van Rottum van plan is. 
Wiebe praat graag met iedereen die klachten over Vermilion heeft en zal die in het gasoverleg aan de 
kaak stellen. 
 
Buurtapp 
De buurtapp heeft 101 aangesloten deelnemers. De berichtgeving verloopt goed en zorgvuldig. 
Aanmeldingen kunnen via pbmildam@hotmail.com. 
 
PLUSMienskip 
Wiebe geeft uitleg over het project PLUSMienskip. De start van het project is op Koningsdag 27 april 
om 13.00 uur met een fietstocht langs de andere deelnemende dorpen, Bontebok en Katlijk. Er 
wordt ‘s morgens een ‘vlaggenplus’ gemaakt en ‘s middags een plus bij de ecokathedraal. 
 
Contact met bewoners 
Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten door PB georganiseerd, zoals Vrijmarkt op Koningsdag, 
gezamenlijke dodenherdenking met PB Katlijk, nieuwjaarsreceptie en NL Doet. Daarnaast zijn er 
diverse interviews geweest in de pers. De gemeenteraad en later ook B&W van Heerenveen zijn op 
werkbezoek geweest en bijgepraat over alle activiteiten en plannen van het PB. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
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Er wordt voortdurend gewerkt aan communicatie tussen PB en de inwoners van Mildam via onder 
andere de website www.mildam.org en Facebook.  
 
Vervolgens krijgt wethouder Siebenga het woord. Hij complimenteert PB Mildam en haar inwoners: 
‘de energie spat ervan af’ en een prachtig voorbeeld van  ‘eigen kracht’ zoals bedoeld in de visie van 
de gemeente. Dit is het laatste optreden van de wethouder in deze kring; hij gaat binnenkort met 
pensioen. 
 
Infrastructuur 
Marc Jense geeft een toelichting over de opknapwerkzaamheden aan de Schoterlandseweg. Deze 
zullen rond de bouwvak 2018 aanvangen. Ook de secundaire weg bij het kerkje wordt opgeknapt. 
De Aylvalaan, Canadezenlaan en Verzetslaan staan op het programma voor 2019. Eind 2018 belegt 
de gemeente een startbijeenkomst voor samenspraak met de bewoners. In week 20 wordt het fiets- 
en wandelpad langs de Molenlaan opgeknapt met een hardere toplaag. 
 
Vervolgens wordt een korte uitleg gegeven over het gedeelte na de pauze. Het PB-bestuur heeft 
weliswaar veel resultaten bereikt, maar dat kost ook heel veel tijd. Daarom worden vrijwilligers 
aangezocht voor kortdurende klussen. Dit gebeurt aan de hand van kluskaarten. 
 
4. Pauze 
 
5. Kluskaarten 
 
Iedere bewoner kan vrijwillig een taak op zich nemen aan de hand van een kluskaart. De aanwezigen 
konden informatie vragen aan de desbetreffende PB-contactpersoon per kluskaart en zich opgeven 
voor een of meer klussen. Dit heeft de volgende aantallen opgeleverd: 
- AED-Coördinatie  : 3 vrijwilligers 
- Flyer-vrijwilliger  : 6 vrijwilligers 
- Ondersteuning Zonnepanelen : 1 vrijwilliger 
- Ondersteuning Koningsdag : 1 vrijwilliger 
- Ondersteuning Kinderdisco : 1 vrijwilliger 
- Gasvolger   : 3 vrijwilligers 
- Snoei-Held   : 10 vrijwilligers 
- Bloemen-Linter  : 7 vrijwilligers 
Er wordt op de website en op Facebook nog aandacht gevraagd voor de niet-bezette klussen. 
 
 
6. Rondvraag 
 
-  Oproep om geen containers aan de weg te zetten in het donker op de avond voor leging in 

verband met het risico op ongevallen en blessures van (avondlijke) voorbijgangers. 
-  Bankje Meester Woudstra is aan onderhoud toe. De gemeente gaat dit oppakken.  
-  Op 9 april zijn bomen geruimd bij It Âlde Tsjerkje. Dit is mogelijk op particuliere grond dan wel in 

opdracht van het kerkbestuur gedaan en niet door de gemeente. Niemand kan dit bevestigen. 
-  De sloot graag aanpakken bij de Yntzelaan. Door de kap staan er nu vaak auto’s in de berm die 

daardoor verzakkingen vertoont. Hendrik Kromkamp belooft een duiker te laten aanleggen. 
 
 
7. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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