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NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG MILDAM
Dinsdag 16 april 2019
Aantal aanwezigen
Circa 60 personen.
Aanwezig vanuit bestuur PB Mildam
Wiebe Nijlunsing (voorzitter), Adri Sluis (secretaris), Jeroen van der Veur (penningmeester),
Alie Rusch en Sander Kraak. Yvonne de Jong en Lukie Poppe zijn met kennisgeving afwezig.
Gasten
Vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang Katlijk, gemeente Heerenveen, Caleidoscoop, Meitinkers,
Stichting It Âlde Tsjerkje, Jaap van Veen (wethouder) en Marc Jense (wijkmanager).
Er is bericht van verhindering ontvangen van Riekele Hoekstra en Marjan Wijngaard (beiden
buurtcoördinator), Peter van Harten (wijkagent) en van GB Heerenveen.

1. Opening en vaststellen van de agenda
Om 19.30 uur opent de voorzitter, Wiebe Nijlunsing, de 114e ledenvergadering en hij heet een ieder
van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verenigingszaken
Notulen Jaarvergadering 2018
De voorzitter stelt de notulen van de Jaarvergadering van 9 april 2018 aan de orde. Deze worden
ongewijzigd vastgesteld.
Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
De penningmeester licht het financieel overzicht 2018 en de Begroting 2019 toe. Een lagere
contributie: twee leden minder dan vorig jaar. Er zijn meer Mildamster vlaggen verkocht (vanwege
het project Plusmienskip?). Subsidies: een verkeerde boeking van € 794,70. Er is in 2018 geen
Kinderdisco georganiseerd; het bestuur is met PB Katlijk in overleg om dat dit jaar wel weer te doen.
De post Dorpsvisie is lager, omdat we minder aan dat onderwerp toe zijn gekomen. Minder kosten
voor de AED dan verwacht; dit jaar zullen die iets hoger zijn in verband met het vervangen van de
batterij. Wintermarkt: geen bijdrage in 2018, die valt in 2019 dubbel.
Er zijn nog subsidiegelden over. Voor Mildam blijvend op de Kaart, waarvoor veel subsidies zijn
binnengekomen, is minder uitgegeven dan gedacht. Het bestuur zoekt daar nog een passende
bestemming voor via uitbreiding van het project. Ook van het project Plusmienskip is een
substantieel bedrag over, waarvoor samen met Katlijk en Bontebok een gezamenlijke bestemming
wordt gezocht. De subsidie van € 500 van de Stichting de Tijd wordt in dank teruggegeven.
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Naar aanleiding van een vraag over de Subsidie Bloemenlint onder Inkomsten (€ 2.400) en bij
Subsidies (€ 3.100) deelt de penningmeester mee dat in 2017 ook al een deel van de subsidie is
ontvangen, dus in totaal € 5.800.
Het financieel verslag over 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Voorstel verhoging contributie van € 10 naar € 12 per jaar vanaf 2020
Het negatieve saldo is iets verder opgelopen, doordat het tekort groter is dan vorig jaar begroot; dit
als gevolg van hogere kopieerkosten, opmaak en kleurenuitgave. Het extra tekort is aangevuld uit
eigen middelen, maar het is niet verstandig om dat structureel te blijven doen. Daarom wordt
voorgesteld de contributie vanaf 2020 met twee euro te verhogen, van € 10 naar € 12, om de
begroting van de dorpskrant sluitend te maken.
Roelie Keulen (buco) merkt op dat € 12 innen een lastige klus is; veel mensen hebben geen contant
geld in huis en een bedrag van twaalf euro rekent moeilijker. Eddie Bouwstra heeft tijdens de inning
gemerkt dat steeds meer mensen de contributie willen overmaken.
De penningmeester noemt de overwegingen om de inning van de contributie via de buurtcoördinatoren te laten lopen. De voorzitter concludeert dat over de manier van contributie-inning
twee opmerkingen zijn gemaakt, maar dat de verhoging van de contributie zelf, van tien naar twaalf
euro vanaf 2020, geen bezwaar oplevert. Dan is dat aldus besloten. Het bestuur zal zich beraden over
de wijze van innen.
Begroting 2019
Overig/donaties: Het ONMKB, dat 50 jaar bestaat, heeft een donatie gedaan van € 250.
De begroting 2019 geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen en wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat uit Nanne Kroes en Jan Koopman. Nanne Kroes brengt verslag uit over de
bevindingen van de commissie. De kascommissie heeft de cijfers akkoord bevonden en concludeert
dat er sprake is van een goede en overzichtelijke boekhouding. Hiermee wordt de penningmeester
decharge verleend voor het boekjaar 2018.
Benoeming nieuwe kascommissie
Nanne Kroes is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet voor deze
commissie en ontheft hem van zijn taak. Jan Koopman, die zich opnieuw verkiesbaar stelt als lid van
de kascommissie, wordt herbenoemd en als nieuw lid wordt benoemd Gerdine van Ingen.
Bestuursverkiezing
De voorzitter belicht het aftreden van vier bestuursleden, te weten Yvonne de Jong, Lukie Poppe,
Sander Kraak en Alie Rusch, vanwege verschillende redenen: persoonlijke omstandigheden, een druk
jaar en de aard van het bestuurswerk. Sander Kraak geeft de voorkeur aan een geruisloos afscheid.
De voorzitter staat uitgebreid stil bij de grote inzet van Alie Rusch en spreekt hiervoor namens het
bestuur zijn waardering uit, onderstreept met bloemen en een cadeaubon. Ook de wethouder maakt
van de gelegenheid gebruik om Alie Rusch te bedanken voor haar activiteiten in en voor het dorp.
Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Claudia Nijdam, Herman Miedema en Sies Siebenga.
Nadat de kandidaten zich hebben voorgesteld, gaat de vergadering akkoord met hun benoeming.
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3. Mildam, de stand van zaken
Aan de hand van de presentatie ‘Mildam: de stand van zaken’ gaat de voorzitter in op een veelheid
van onderwerpen.
WhatsApp-groep Buurtpreventie
Wiebe Nijlunsing: We zoeken iemand die Lukie Poppe, beheerder van deze App-groep, kan bijstaan
en vervangen. Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur melden.
Straatverlichting
Herman Miedema: In overleg met de gemeente wordt één lantaarnpaal aan de Wissel in de
herinrichting Mildam Noord meegenomen, wordt op de Karn op korte termijn een lantaarnpaal
bijgeplaatst en ook één aan de Schoterlandseweg bij de toegang naar de Molenlaan. Navraag bij
provincie Fryslân heeft geleerd dat de brugverlichting al op een minimum is ingesteld en moet blijven
branden.
Zomerfeest Mildam Katlijk 2019
Durk Woudstra: Het dorpsfeest wordt gehouden van donderdag 20 juni tot en met zondag 23 juni.
Het programma begint met een fietstocht en eindigt met gekostumeerd volleybal. Het succesvolle
‘Tobbedûnsje’ wordt ook dit jaar weer georganiseerd.
De Brêge
Jan Peter van Galen toont het verschil tussen een oude (zwart-wit) versie en de kleurenversie van de
Brêge. De huidige redactie is met zes personen minimaal bezet en verdient uitbreiding. De
eerstvolgende Brêge heeft als thema reizen & vakantie; kopij graag vóór 15 mei inleveren. En, er mag
best wat meer feedback worden gegeven.
Groener Mildam
In verband met de afwezigheid van Yvonne Meesters, licht Wiebe Nijlunsing de vele onderwerpen
toe die Groener Mildam afgelopen jaar heeft georganiseerd. Bloemenlint (heeft mooi gebloeid en is
smakelijk bevonden door de vele damherten), overleg Puntersbosje op 12 juli, Mildam Zaait op
Koningsdag 27 april, Mildam Oogst + PlusMienskip op 15 september, vijf geboortebomen geplant en
toegezongen op 13 januari jl. en NL Doet op 16 maart jl.
Vermilion
Wiebe Nijlunsing gaat in op de samenwerking met andere PB’s, de projecten Langezwaag 3 & 4 en
Nieuwehorne 1 & 2. Wat opvalt is dat de gemeente Heerenveen en haar raad zich steeds assertiever
opstellen. Vermilion heeft zonder overleg een zogenoemde ‘nulmeting’ aan oudere gebouwen in
Langezwaag laten uitvoeren. Naar aanleiding van het lawaai van de compressor nabij Mildam zijn
twee geluidsrapporten in omloop.
PlusMienskip
Er worden filmpjes vertoond van de vlaggenplus op 27 april 2018, en van de harpmuziek op de Zijnplek en de ballonvaart op 15 september 2018.
Enquête Duurzame energie
Jeroen van der Veur noemt de leden van de werkgroep en deelt mee welke stappen de werkgroep
heeft gezet om informatie in te winnen. Om te weten wat er in het dorp leeft, is besloten een
enquête onder eigen inwoners te houden. 42 reacties op een verspreiding van 310, een resultaat van
13,5%, is laag te noemen. De werkgroep heeft de reacties nog niet geanalyseerd, maar een eerste,
voorzichtige conclusie is dat duurzame energie in Mildam geen ‘hot item’ is.
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Iets meer dan de helft van respondenten maakt gebruik van groene stroom en kent het energielabel
op hun woning, ongeveer 30% weet dat niet. Zo’n 40% heeft al eigen zonnepanelen.
Wat leeft er? Zonne-energie en van gas af wordt door bijna driekwart als belangrijk genoemd. Bij
mogelijkheden om persoonlijk te verduurzamen worden eigen investeringen en isoleren genoemd,
maar ook collectief via een coöperatie. Gewenste duurzame energievormen: vooral zonnepanelen,
aardwarmte en energiewinning uit afval/riool. Twee-derde van de respondenten geeft aan bereid te
zijn om actief mee te helpen aan verduurzaming van Mildam.
Enquête Zwemplek Tjonger
Wiebe Nijlunsing: De enquête is ingevuld door 53 personen. De meerderheid daarvan is voor het
realiseren van een zwemplek, maar zal er zelf niet vaak gebruik van maken. Het idee was een
ondiepe natuurzwemplek als aanvulling op de plek bij de zwemtrap (en bij de brug waar zwemmen
niet is toegestaan). Er zijn vijf plekken onderzocht, waarvan in het verkenningsproces met
(voormalige) eigenaren, gemeente, Wetterskip Fryslân en provincie drie niet beschikbaar of
ongeschikt bleken. Opties zijn nog plekken 4 en 5 aan de oostkant van de brug (aan de smalle kade of
in de bocht). Voor het bestuur met grondeigenaren in conclaaf gaat, wordt aan de aanwezigen
gevraagd of zij het idee van een zwemplek, ongeacht de locatie, de moeite waard vinden.
Henk Hidding voegt toe dat men met de opties 4 en 5 te maken heeft met grond van particulieren,
waar waarschijnlijk meer kosten mee gemoeid zullen zijn dan in het begin, toen de provincie
overlegpartner was.
Reacties uit de zaal:
- Niet zoveel drukte maken voor 10 of 15 kinderen die er zwemmen.
- Een zwemplek bij de dorpskern trekt anderen aan.
- We zijn niet op de hoogte gesteld dat er iets gaande was. Jullie hadden het beter van tevoren
met de bewoners kunnen afstemmen.
- De werkwijze is slecht; eerst bewoners vragen, dan pas plannen maken. Wiebe zegt dat als
daarvoor excuses op zijn plaats zijn, hij het boetekleed aantrekt.
- Er is geen strandje nodig. De plek bij het zwemtrapje is prima, daar wordt goed gebruik van
gemaakt.
De conclusie van de gedachtewisseling van vanavond is dat er niet veel animo is om met het initiatief
door te gaan; het plan wordt een aantal jaren geparkeerd.
Communicatie en PR
De website Mildam.org en Facebook bevatten achtergrondinformatie en nieuws. Kijk daar naar en
lever informatie aan, is de oproep.
Peter Dral zegt dat de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar niet te vinden zijn op de website.
Ze staan er wel op, maar zijn minder zichtbaar omdat ze met de agenda voor de jaarvergadering mee
naar beneden schuiven.
Vacatures
Op de website Mildam.org staan vacatures bij diverse werkgroepen en activiteiten; er is dringend
behoefte aan ondersteuning.
Reconstructie Mildam Noord
Op 2 april heeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd die in groten getale is bezocht.
Aandachtspunten bij de herinrichting zijn: regenwater vasthouden, verkeer remmen, functiemenging, meer groen en hergebruik van materialen.
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Wethouder Jaap van Veen krijgt het woord.
Mildam Noord: We zijn zeer tevreden over de opkomst tijdens de bewonersavond, over de
werkgroepen en de kaders die meegegeven zijn.
Glasvezel: de zogenoemde witte gebieden (buitengebied – 30mb) gaan mogelijk voorzien worden
van glasvezel, als 60% van de 1.200 bewoners daarvoor kiest, aldus Kabelnoord.
Omgevingsvisie: de bijeenkomst van 14 maart jl. krijgt een vervolg op 14 mei a.s., waarin de
resultanten van de eerste avond worden geanalyseerd. Eerste conclusie is dat bewoners in dit gebied
tevreden zijn, behoefte hebben aan rust en groen, fietspaden, speelplaatsen, e.d.
Evert Vel merkt op dat de oproep voor de discussieavond van 14 maart te laat is gecommuniceerd.
Energie/regionale energiestrategie. Gemeente Heerenveen doet het aanbod om deel te nemen aan
de energiemixmethode, in welk kader vier dorpen in de gemeente betrokken mogen worden.
Deelname houdt in dat de energiebehoefte in kaart wordt gebracht en wordt bekeken hoe die
behoefte in te vullen.
Diftar-plus: Mocht er in Mildam behoefte zijn aan aanvullende informatie over Diftar-plus, dan is het
mogelijk om een afvalcoach uitleg te laten geven. Het resultaat van Diftar-plus tot nu toe is dat de
hoeveelheid restafval met 30% is gedaald. Omrin biedt aan om inwoners een kijkje in de keuken van
afvalscheiding te geven. Belangstellenden kunnen dat bij het Plaatselijke Belang kenbaar maken (via
website of e-mail).
Vervolgens wordt een korte uitleg gegeven over het gedeelte na de pauze.
4. Pauze
5. Mildam: van Visie naar Actie
De aanwezigen, die over drie groepen zijn verdeeld, bespreken de onderwerpen:
Website/Facebook, onder leiding van Alie Rusch en Claudia Nijdam.
Omgeving, onder leiding van Herman Miedema.
Sociaal/cultureel, onder leiding van Jannik Louwes, Caleidoscoop.
De uitkomsten van de groepsgesprekken worden in eerste instantie door het bestuur geëvalueerd.
6. Rondvraag
Grietje Kooistra zegt dat het gedeelte aan de Schoterlandseweg mooi is ingezaaid en vraagt of er iets
gedaan kan worden aan de oversteek voor fietsers. Wiebe zegt dat dit wordt meegenomen in de
gesprekken met Hendrik Kromkamp.
Anke Beerda heeft via via de beschikking over een onderzoek naar bereikbaarheid van voorzieningen
en fietsgebruik, en het verzoek om dat, via Plaatselijke Belang, verder bekend te maken. Wiebe
vraagt om het onderzoek naar PB door te sturen en zegt toe dat het bestuur zal bekijken of het
interessant genoeg is voor verdere verspreiding.
7. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.
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