Notulen jaarvergadering 23 februari 2018
Afmeldingen:
Edwin Jans
Marian van der Bij
Nel Kuiper
Rob en Lida Andriol
Frederique Hiegentlich
Bernard en Suzan Lugtenberg
Sierd van Veen
Anita ten Klooster
Ymkje & Siebrand vd Sluis
August van Schaik
Heleen Roosendaal
Pietje
Geert
Opening
Om 20:15 opent Marjan de vergadering met een klap van de hamer, Welkom allemaal. Welkom
vertegenwoordigers politiek.
Ton Mulder Blijf Stellingwarfs. Denk aan mij op 22 maart
Mirjam Wouters en Dirk Jan Dundas? roen Links, benieuwd wat hier leeft.
Afke Kester CDA Kijk op de webstie als er vragen zijn.
We beginnen iets later want er missen 2 bestuursleden. (Hadden zich wel afgemeld maar dat waren we
vergeten)
Medelingen
- Presentielijst rond
- Bestuurs wijziging Dirk vd Putten stopt ivm moeilijk te combineren met werk
- Bestuurslid gevraagd Wie zich geroepen voelt, meld je aan. Hoeft niet nu, mag wel.
Spoeling wordt wat dunner, maar er zijn ook nieuwe mensen dus wie weet.
- Paasvuur Op 1 april. Snoeiafval kan inmiddels gebracht worden.
Vaststellen notulen 17 februari 2017
Zijn er vragen ? Ton Mulder merkt op dat zijn broer Anton staat vermeld als vertegenwoordiger van
Weststellingwerfs Belang. Goed genotuleerd hoor, maar is nu bij Blijf Stellingwarfs
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd
Verslag kascommissie
Martin heeft samen met Anita de financiën bekeken en geen opmerkingen. Goedgekeurd
Financieel jaarverslag
Goed paasvuur gehad dus financieel wel opgeklommen. Contributie komt er nog bij, wordt deze week
afgeschreven.
Jaarverslag 2017
Paulien leest voor. Jaarverslag is na te lezen op de website.
Meer gebruik maken van vrijwilligers
- Bij voorkeur vaste groepen die weten wat er moet gebeuren en dit uit zichzelf organiseren.
Voor vragen zijn bestuursleden altijd beschikbaar.
Zoals al aangegeven rusten vele taken op enkele schouders. Onze wens zou zijn een soort van
activiteitencommissie. Bestuur is er altijd (bij) voor . Terugkomend op vergunningseisen zoals beveiliging,
meldt Irma wij hebben eigen bedrijf, en kunnen vrijwillig helpen. Je hoeft alleen te bellen. Marian: Ik wist
niet dat je zo’n bedrijf had.
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Ton Mulder: Over de vergunningen Ik vind het raar Heb je gevraagd of het met alleen melden kan? Niet,
daarvoor hebben we teveel mensen. Gemeente zou minder regels moeten hebben en makkelijker. We
nemen het mee.
Pauze
Om 20:40 slaat Marian af voor de pauze. Om 21:00 gaan we verder.
Omgevingsperikelen:
Er spelen een paar zaken waar we aandacht aan willen besteden in deze vergadering.
- Vliegveld Lelystad Hein wordt gevraagd hier iets over te zeggen.
- Hein; ik woon sinds een jaar in Vinkega. 40 jaar in Amsterdam gewoond, weet wat vliegtuigoverlast is.
Heb het idee dat vliegveld Lelystad niet leeft, men denkt zal wel meevallen. Omgeving gaat verloren
door vliegcoridoor, nog niet genoemd aantasting leef omgeving, vogels, natuur. Indien nog niet gedaan,
ga eens het volgen. Vraag: Het is toch uitgesteld? Ga je er echt zoveel last van hebben. Lijkt me niet. Het
geluidsoverlast moet je niet onderschatten. Luchtvervuiling speelt een rol. Dirk Jan: recreatief en
toeristisch gebied, valt weg met geluidsoverlast, Ook omzet in de winkels, campings ed. “Zie ik nog niet
zo zitten” Hoe hoog vliegen ze hier: tussen 1500 – 1800m mtr. In Alkmaar komen ze al onder 100 mtr
over. Irma; Ik heb geen last, alleen een enkele F16.”Maar ze vliegen hier nog niet”. Oproep van Hein is
hou het in de gaten. Het wordt idd uitgesteld. Marian schrik van de verkeerde gegevens in de MER. Pier:
Het gaat er om dat de vliegtuigen niet langzaam dalen zoals de glijvlucht naar Schiphol. Het gaat erom
de corridoor is niet beschikbaar, ze moeten sneller dalen, plm 150 mijl op 120 mtr hoogte. De daling
kost 10% meer energie en het geluidsoverlast is hoger dan rond Schiphol. Je hebt maar 1x de
mogelijkheid om opening uit te stellen tot een normale glijvlucht mogelijk is.
Marian: Er is veel te vinden op internet hierover. Wat doet de gemeenteraad? In Langelille en omgeving
is een werkgroep opgezet “Laagvliegroute Nee” Vandaag nog weer persbericht eruit door Trompetter,
eigenlijk te laat. We houden het in de gaten, volgen wat er speelt. Hopen dat Lelystad straks onder
betere voorwaarden kan openen.
Mevr Kester, Overleggroepen waren erg beperkt. Een van de winstpunten is dat de provincie er nu ook
bij betrokken is. Herindeling luchtruim is nu het punt.
- Gaswinning
We hebben sinds jaar en dag al 2 winlocaties in Vinkega. Westvierdeparten en Vinkegavaartweg. Er is
een aanvullend besluit genomen verdere winning. Pier neemt het woord: Korte inleiding geven niet om
mening maar informatie geven. Korte inleiding met meningen en feiten.
15 feb politiek debat in Noordwolde. Politicus alle acties over gaswinning is meeliften op Groninger
sentiment. De cijfers kloppen van geen kant. Over feiten praten. Feiten dienen ertoe dat wij met elkaar
ons kunnen beraden hoe we erin staan. Kans op aardbevingen is verwaarloosbaar. TNO 2017 Wij
kunnen daar geen uitspraak over doen. We weten het niet. Emmen, Sleng heel veel kleine aardbevingen
is een klein gasveld. Onafhankelijk van andere gasvelden. Eesveen 42% kans op aardbevingen. Staat in
contact met Westvierdeparten.
Bodemdaling eerst 1 cm, 2014 4 cm door verbinding met Eesveen nu 4,2 cm . Feiten gaswinning Vinkega
wordt tussen 200 en 300 miljoen kub. Wat zegt dat? Gem gaswinning Groningen is 150 milj. Er wordt
gezegd hier geen situatie als in Groningen. Dit weten we niet. Vermilion heeft meer gewonnen dan in de
vergunning staat. Sinds oktober is gaswinning Westvierdeparten gestopt.
Marian: Zijn er vragen over? Ton Mulder: Het is moeilijke materie. Het is raar dat Vermilion er meer uit
heeft gehaald zonder dat iemand er iets van gezegd heeft.
Dat heeft mij erg verbaasd. Pier: cijfers van de gemeente kloppen van geen meter.
Bedankt Pier voor de toelichting, Kan men bij jou terecht als er vragen zijn?
Wordt veel over gediscussieerd maar we moeten door.
Logo voor Plaatselijk Belang
Velen hebben een logo waar ze aan te herkennen zijn, wij niet. Fedde: We hadden een Vinkje, maar dat
waas niet echt een logo. Marian: We willen jullie vragen een logo te schetsen. Dan kan deze gebruikt
worden op de uitingen van Plaatselijk Belang, misschien zelfs een vlag! We zijn benieuwd waar jullie mee
komen. Eind van dit jaar moeten er nieuwe munten komen (die we gebruiken bij het jaarfeest) . En dan
met ons logo erop zou geweldig zijn.
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Activiteiten 2018
- Wat willen jullie doen?
Bowlen 10
Midget Golf 2
Fietsen 11
Klootschieten 9
Discozwemmen 0
Bedrijvenbezoek 18 En waar: Vermilion Vliegveld Lelystad Manege paardrijden Thialf
- Welk idee voor de jeu de boulebaan
- ligt daar maar, inmiddels niet meer herkenbaar als jeu de boulebaan. Plaatselijk Belang heeft dit in
pacht van staatsbosbeheer. Ideeën? Zonnepanelen, banken opknappen , maaien en bijhouden Pier
wil als commissie onderhouden. Is genoteerd op de vrijwilligerslijst.
Begraafplaats Kerkje ofwel aanstaand ontmoetingscentrum
Hennie Bos neemt eerst het woord (penningmeester en beheer kerkhof): Bedankt voor de gelegenheid
35 donateurs Vinkega en oud inwoners; En particuliere giften.
Eerste bijzetting is geweest Fam Meentjes bijgezet in urnengraf
Oude grafstenen: Gerdo beheerder heeft veel grafstenen rechtgezet. Ook een aantal opnieuw geverfd.
Op eigen verzoek worden ze opgeknapt, dus niet door de stichting. Ook eeuwig durend graf is mogelijk.
Onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers, maaien, snoeien etc. Er worden vrijwilligers gevraagd om een
keer te maaien.
Jeanet van Veen over restauratie voormalig kerkje.
Vorig jaar gesproken over subsidies. Voor de eerste fase is in deze regio gezocht. Voor de grotere
investering buiten regio, in heel Nederland, fondsen gezocht. Slide laat alle bedrijven toekenningen zien.
Onderscheid in toekenningen restauratie, inrichting vast/los en toren.
Toezegging is voldoende voor restauratie en inrichting. Voor de toren is nog meer nodig. Op de banner aan
de vinkegavaartweg staat een tekst hierover. Er is +100.000,- voor nodig.
Restauratie is begonnen Iepen Mienskipfunds heeft er een vergadering gehouden. Alle projecten die ze
steunen, gaan ze langs. Houden daar een vergadering en zien op die manier hoe het geld gebruikt wordt en
wat er nodig is. Startsein restauratie op 11 december gegeven door de burgemeester.
Deuren baarhuisje, muurankers zijn hersteld. Dak consistorie is eraf gehaal dan gerestaureerd.
Het grote dak komt als het beter weer wordt.
Op 27 januari was de opening Leeuwarden cultuurhoofdstad. Als een van 250 dorpen aan meegedaan met
klokken luiden. In de kerk openingslied van Nynke Laverman meegezongen “Zet de tanden in de nieuwe
tijd” Toepasselijk om het kerkje als ontmoetingscentrum te gaan gebruiken. Toneel (vereniging oprichten in
Vinkega?), zang (Vinkega’s talentengroep?), workshops, cursussen. Van alles is mogelijk. Voor een reünie
op 16 mei zijn al >70 aanmeldingen! Vrijwilligers welkom om te helpen om deze reünie te laten slagen
(koffie, thee, lunch etc)
Voor de inrichting kan een podium gemaakt worden, instrumenten aangeschaft, en wat men zoal kan
bedenken. Straks hebben we een ruimte waar alles in georganiseerd kan worden.
Mocht iemand iets willen organiseren, kan men zicht melden bij het bestuur. Vraag: Kan trouwen ook?
Jazeker, is al een keer gedaan op 31 mei 2013.
Boekpresentatie Jelle Roorda
Er zijn flyers rondgebracht over het boek dat Jelle Roorda heeft geschreven. Pl belangen zijn benaderd voor
sponsoring. 2 maart is de officiële presentatie in Steggerda. Alle voorzitters krijgen een exemplaar.
Niet iedereen heeft de flyer ontvangen. Als men er in geïnteresseerd is laten we het boek rondgaan. Men
kan het boek ook zelf bestellen.
Rondvraag
Martin: Bermen. Er is een mail geweest van de gemeente. Plaatselijk Belang gaat ermee bezig. Afplaggen is
bekend. Zijn er nog meer zaken, geef het door aan ons. Wegen zijn te smal. Uitwijkstroken hebben we het
over gehad.
Sluiting
Marjan slaat om 22:0 uur af. Bedankt voor jullie komst.
3

