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1. Opening 

20:10 Marian opent de vergadering met een klap van de hamer. 
Marian heeft de eer gekregen om officieel de hamer over te dragen aan de nieuwe voorzitter, 
Raimon Hassing. Applaus en bedankt Marjan. En veel succes Raimon. 
 
Aanwezige raadsleden Aafke van Kesteren CDA, Jack Jongbloed Dorpenwethouder, Richard Bos 
VVD, Tom Mulder, Blijf Stellingwerfs. Andre Vonk, Lijst Merleen Postma (Krachtig en sociaal 
Weststellingwerf.) 
 

2. Mededelingen 
Presentielijst rond. 
12 April paasvuur, 29 feb snoeiafval brengen 
AED 2019 niet gebruikt. 
 

3. Vaststellen notulen 8 februari 2019 
Geen vragen, goedgekeurd. 
 

4. Samenstelling bestuur 
Welkom Bertha en Caren. 
Caren is de nieuwe penningmeester. 
Voorzitter zegt, nog een triest bericht, Paulien wil stoppen. Als er iemand is die de functie van 
secretaris over wil nemen, graag melden bij het bestuur, of via mail plaatselijk-belang@vinkega.info 
 

5. Jaarverslag 2019 
Voorgelezen door Paulien. (Te lezen op de website, vinkega.info) 
 

6. Financieel Jaarverslag en Verslag kascommissie 
Toelichting jaarverslag, van de gemeente krijgen we jaarlijks €1500,-, (in ieder geval 3 jaar) vrijelijk 
te besteden voor het dorp. 

Toelichting gegeven door kascommissie. Goedgekeurd. Het was een zware avond maar goedgekeurd. 😊 
 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 
Voor Marian de Boer was het de eerste keer, zij mag volgend jaar weer. Voor Bernard was het de 
2de keer, dus een nieuwe gevraagd: Bernard van het Klooster meldt zich aan. 
 

8. Jeu de Boulebaan  
Het 10 jarig contract eindigde 31 december 2019. Na contact met Staatsbosbeheer over 
voortzetting ervan, kwam tot onze verbazing een nieuw contract voor 1 jaar en tegen €75,-, 
administratiekosten.  De omwonenden verzorgen nu het onderhoud. Als wij het niet doen 
verwachten we ook niet dat Staatsbosbeheer het onderhoud over neemt, dan verwilderd de boel. 
Naar onze mening zijn er 3 scenario’s:  
1 Ermee stoppen, zitten we daar op te wachten? 
2 Gebruiken zonder betalen? Dan krijg je ook geen steun van gemeente, en Minskip 

(subsidie) om op te knappen, dus huren en opknappen, met ondersteuning gemeente, 
Minskip en wie weet waar nog meer subsidie te verkrijgen is. Wellicht mogelijk met 
gesloten beurs voor Plaatselijk Belang. In ieder is bestuur bereid het extra geld van het 
dorpenfonds aan te wenden. Doen wij het niet, heeft niemand er baat bij is onze mening.  

3           Helemaal veranderen, trainingsbaan, speeltoestellen. 
 Loopt in de papieren. 
 
Vraag: Is de €75,- onderhandelbaar? Volgens Geert niet, maar de onderhandelingen lopen nog.  

 
PAUZE 
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-  Stemmen Jeu de Boulebaan 
3 stemmen tegen, meerderheid is voor optie 2, betalen en opknappen. 

 
Toegevoegde noot notulist: Dan moeten we er ook wel werk van maken. 
 

9. Voormalig kerkje 
Woord aan Jeanet van Veen, voorzitter. 
Korte terugblik, 2018 restauratie klaar. 
2019 paar maanden werk verantwoording restauratie aan subsidie gevers. 
Begin gemaakt met interieur, Jos Schrama in consistorie bezig met keuken maken. De basis is 
klaar. Hout voor keuken is besteld. Keuken wordt zelf gemaakt. Start in maart. Tongewelf wordt 
ook hersteld en geverfd. 
Dilemma, de toren. Subsidies aangevraagd, gelukt in sept plm. €30000,- tekort. De media 
opgezocht, giften uit voort gekomen, net niet genoeg. 
En plots kregen we mail van Niek. Kant en klare toren tegengekomen in Velserbroek. Torenspits 
stond op een terrein van fa. Kemper. Deze toren werd bewaard voor een nog onbekend doel. 
Toren is bekeken en lijkt te passen. Nu deze beschikbaar kwam, moest uitgezocht worden of deze 
te gebruiken is. Welstandscommissie oa. aangesproken. Na het gesprek geen positief advies. 
Tekeningen laten maken en na het 2de gesprek nog geen positief advies. 
In alle gesprekken kwam vanuit alle commissies werd wel positief erover gesproken maar het 
beleid moest gevolgd worden. 
Hûs en Hiem uitgenodigd op locatie en gevraagd hun zienswijze aan te geven tot aan de spits van 
de toren. Hergebruik spits bij college neergelegd. Situatie is nu of nooit.  Discussie was 
reconstructie of geen spits. Kleine aanpassingen aan de tekeningen gedaan. 8 Januari met 
herziene tekeningen weer naar welstandscommissie. Onderste deel positief advies. Vanuit college 
goedkeuring hergebruik toren. Een paar kleine aanpassingen moeten nog uitgewerkt worden. 
Goede nieuws is dus dat we verder kunnen!!Veel dank aan gemeente, Hûs en Hiem, 
welstandscommissie. Veel subsidietoezeggen uit kunnen stellen naar juni/juli. Dus dit is ook veilig 
gesteld. 
Nu nog vervoeren!! Dit speelt nu. Niek regelt beeldmateriaal wanneer het vervoerd gaat worden. 
Onderhoud begraafplaats: Als er nog mensen zijn die willen helpen, graag. Begin mei staat een 
huwelijk gepland. 
Zijn er mensen die een groepje willen maken “rouw en trouw”? 
Begeleiding, klaarmaken kerk bij huwelijk of bijzetting. 
Vraag: Zit er een klok in de kerktoren? Nee, de Vinkegase klok is er nog, die komt erin. Om kosten 
te sparen, zullen er nog wel hand- en spandiensten gevraagd worden. 

 
10.  Activiteiten 2020 

- Paasvuur 12 April (kindermiddag ervoor) 
- Kolonietour 15 maart (uitnodiging en opgavelijst ligt klaar 
- Fietstocht juni 
- Feestweekend (wanneer is dat: z16 augustus) 
- Bowlen 
- Carbidschieten 

 

11. Rondvraag 
6 september Old Timerdag 
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Koloniën van Weldadigheid 

 

Jack Jongbloed krijgt het woord: Koloniën van Weldadigheid mogelijk werelderfgoedstatus 

in 2020  

 
Wat zijn de Koloniën van Weldadigheid?  
Generaal Johannes van den Bosch stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 in Frederiksoord. 
Binnen enkele jaren ontstonden er 7 koloniën in Nederland en België waar mensen uit arme streken 
werden opgevangen en leerden een beter bestaan op te bouwen. De proefkolonie in Frederiksoord was 
groot en besloeg o.a. een stukje van Weststellingwerf, namelijk de West- en Oostvierdeparten. Ruim een 
miljoen Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. 
Het aangepaste nominatiedossier voor de inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO is klaar. Het dossier is op 20 januari in België overgedragen aan 
de  Vlaamse minister Mattias Diependaele en de Nederlandse minister Ingrid van Engelshoven. Dit 
gebeurde in de Vlaamse Weldadigheidskolonie Wortel. Wethouder Jack Jongebloed was namens 
Weststellingwerf en de provincie Friesland bij de overdracht aanwezig. Mattias Diependaele dient het 
dossier nu mede name 
ns de Nederlandse minister in voor internationale besluitvorming door UNESCO in juli 2020 in China. 

Wat is er aangepast in het nominatiedossier? 
In 2018 vond het Werelderfgoedcomité in Bahrein dat de Koloniën van Weldadigheid het mogelijk waard 
zijn om werelderfgoed te worden. Nederland en België werden uitgenodigd om het dossier aan te passen 
en opnieuw voor te leggen. Dat gebeurt nu. Het aangepaste dossier is nog sterker dan het al was. Het is 
grondiger onderbouwd met bewijslast. Er is meer focus op die plekken waar uit zowel de beginperiode als 
de late 19e eeuw zoveel mogelijk landschapselementen en gebouwen zijn overgebleven. Daarom worden 
nu vier van de zeven Koloniën voorgedragen: Frederiksoord, Wilhelminaoord (waaronder de Oost- en 
Westvierdeparten) en Veenhuizen in Nederland en Wortel in Vlaanderen. Alle oorspronkelijke zeven 
Koloniën van Weldadigheid blijven wel samenwerken in het uitdragen van hun geschiedenis van 
armoedebestrijding. 
 

Eerste Unesco-Werelderfgoed in Weststellingwerf, derde in Friesland. 
Indien de Koloniën van Weldadigheid in juli de zo gewenste status van Unesco-werelderfgoed krijgen 
betekent dit een geweldige primeur voor onze gemeente. Voor de provincie Friesland zou dit het derde 
Unesco-Werelderfgoed binnen haar provinciegrenzen zijn; de Waddenzee en het Woudagemaal bij 
Lemmer hebben deze status inmiddels. Op dit moment kent Nederland in totaal 10 Unesco-
werelderfgoederen. 

 

 

12. Sluiting 

Raimon sluit de vergadering 21:25. 

 


