
Welkom 

Jaarvergadering 2013

Plaatselijk Belang



Agenda

1. Opening door voorzitter

2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering

3. Notulen vorige jaarvergadering gelegenheid tot 
het stellen van vragen

4. Jaarverslag 2012

5. Financieel verslag 2012 G. Hoeksma-Groenland
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe
kascommissie.



Agenda

7.   Bestuursverkiezing
8.   Rondvraag
9.   Vergadering van de ijsbaanvereniging
10. Pauze
11. Man vrouw ploeg van jaar
12. Presentatie
13. Pauze
14. Presentatie
15. Sluiting



Punten vorige jaarvergadering

• Kruispunt Spar 

• Trekkerluw

• DAB invulling

• Fiets en wandelroute langs kanaal

• Recreatieplannen bij Thom Krol

(toelichting door Henk Meidema)



Punten vorige jaarvergadering

• Aanpak onoverzichtelijk 
Kruispunt t.o. de Spar

– mei dit jaar.



Punten vorige jaarvergadering

• Trekkerluw maken brug

– Er zal een rotonde 
aangelegd worden ter 
ontsluiting Schuilenburg. 
Waardoor ook de brug 
trekkerluw zal worden.

– Uiterlijk eind 2014 
gereed.



Punten vorige jaarvergadering

• Invulling DAB Locatie

– Particulier

– Bij sloop “groen” op te 
leveren

– Woonbestemming



Punten vorige jaarvergadering

• Fiets en Wandelroute 
langs kanaal Recreatie

– Toelichting door:
• Sake v/d Meer



Punten vorige jaarvergadering

• Recreatieplannen bij Thom Krol
– Toelichting door:

• Henk Miedema

• Positief advies uitgebracht 
rondom het project Hamster 
Mieden
door de plattelansprojecten. 

• Subsidie wordt verstrekt. 
Gemeente moet hier nog wel een 
financiële toestemming voor 
verlenen.



Jaarverslag 2012

1e kievitsei 2012 gevonden door: 
Siebe Hiemstra



Jaarverslag 2012

• Himmeldei bassisschooljeugd

• Koninginnedag 2012 (versierde fietsen
kinderen, Fietstocht 65 deelnemers, spelletjes
basisschool tafelzeepvoetbal)

• 4 mei dodenherdenking oud strijders laatste
keer in functie van hun bataljon. Dacapo en 
medewerking van Martien Nijboer en de 
drumband uit Kootstertille.



Jaarverslag 2012
• Vlaggemast

– Schenking van de 
gemeente Achtkarspelen

– Geplaatst bij 
dorpsmonument Tillewei

• Vlaggen
– Nederlandse vlag
– Dorpsvlag

• Tjirk Hoekstra
– Vrijwilliger
– Vlaggenprotocol 
– Dorpsvlag bij

evenementen



Jaarverslag 2012
Dorpsvlag Drogeham



Betekenis dorpsvlag Drogeham

• De punt in het wapen symboliseert de betekenis van de 
dorpsnaam. Een droge landtong (zand) tussen het water; ham (of 
hem) betekent ook een door een dijk ingesloten stuk land. 

• De klok verwijst naar het Buweklooster, dat in de 13de eeuw nabij 
Drogeham werd gesticht en waaraan alleen nog een klokkenstoel 
herinnerd.

• De aanziende koeienkop is een verwijzing naar de 
"Droegehamster", de benaming voor een niet al te vette koe.

• In de gouden punt is de groene boom een verwijzing naar de 
brink, die eertijds in het centrum van het dorp lag en welke plek 
nog steeds "Ikebuorren" (Eikenbuurt) heet. 

• De flesjes tenslotte vormen geen verwijzing naar dorstige 
inwoners, doch vormen samen met de kroon enkele van de 
attributen van Walburga; de heilige waaraan de middeleeuwse 
kerk is gewijd.



Jaarverslag 2012
Openbare verlichting

Doelstelling € 50.000,00 besparing op 
openbare verlichting. 

Het gaat om een proef van een ½ jaar. 
Per dorp is er een straat aangewezen door 
de gemeente om voldoende 
vergelijksmateriaal te hebben.

• Vergaand dimmen binnen de 
bebouwde kom
– Uiteindelijk levert deze methode het minst 

op.

• Om en om uit schakelen binnen de 
bebouwde kom

• Uitschakelen van verlichting in het 
buitengebied

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=openbare+verlichting&source=images&cd=&cad=rja&docid=wY19JOWLBcZd5M&tbnid=92vHiKuUwM1auM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bijlpr.nl/persbericht/onderhoud-openbare-verlichting-zeeland-in-handen-van-citytec&ei=Sqo4UbyVEOed0AWHz4GwCQ&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNHVOXRWqXTu9aATWCKWuQVH0b8f1A&ust=1362754480700971


Pilot openbare verlichting Drogeham

De Buorren/ De Sannen
Dimmen van de 
verlichting met 50% en 
om en om uit.

Buiten bebouwde kom
Uitzetten (om de 500 
meter oriënterende 
mast laten branden 
t.b.v. schooljeugd)



Jaarverslag 2012 
DIFDD besteding

• Historisch boek over de 
geschiedenis van drogeham voor 
elke huishouden.

• Wordt gemaakt met de oude 
ansichtkaarten van Klaas de Jong. 

http://www.waldnet.nl/wn/fotonieuws/7870/Doch_it_foar_dyn_doarp_in_Drogeham.html


Jaarverslag 2012 
Woningbouw

• Bestemming van 
woningbouw is 
gewijzigd van 
‘Blomkelan’ naar de 
Sannen.



Jaarverslag 2012
Plattegrondzuilen

• Plattegrondzuilen 
zijn overgedragen 
aan PB



Jaarverslag 2012
Vuilnisbakken

Jaarlijks een presentje en een kleine vergoeding voor de 
kosten van vuilniszakken/Bezem, Veger & blik.

Rondweg: Fam Veenstra Tillewei: Fam Hoekstra

Krommelle: Fam Boksma Boskloane: Fam Smid



Punten jaarverslag 2012

• Groenwerkzaamheden pilot 4 medewerkers

• Buitengebied wordt nog eenmaal gemaaid
indien op verzoek vaker. Minke Spoelstra

• Speeltuinen moeten door ouders in de gaten
worden gehouden. Als er iets vervangen dient
te worden kan de gemeente gebeld worden.



Financieel overzicht PB 2012
Inkomsten

Saldo Verenigings Pakket € 890,02

Saldo Spaarrekening € 11.000,00

Rente € 256,55

Ledengeld € 2.265,00

Bi jdrage Fietstocht 30 april € 60,00

Leefbaarheidsfonds € 4.105,00

€ 18.576,57

Uitgaven

Vergaderkosten incl. jaarvergadering € 715,80

Adm. En Bankkosten € 102,88

Diverse  Onkosten € 903,89

Dodenherdenking € 472,30

Koninginnefeest € 579,50

Leefbaarheidsfonds € 2.450,00

Sint.Nic.Feest € 450,00

Onkosten Jaarwisseling € 117,46

Onkosten AED € 157,94

Verl ichting kerktoren € 265,00

€ 6.214,77

Saldo € 12.361,80

Saldo verenigings pakket 31-12-2012 € 1.106,75

Saldo spaarrekening 31-12-2012 € 11.255,05

€ 12.361,80



Welkom 

Jaarvergadering 2013

Ijsbaan vereniging “De Eendracht”



Financieel verslag ijsbaan
“De Eendracht”

Saldo €  2797, 71 Kamer van koophandel €     24, 08 

Ledengeld €  1462, 50 spar (vergaderkosten en inkoop ijsbaan) €   293, 72 

Schoolschaatsen €       66, 00 Fakkel (jaarvergadering) €      91, 50 

Rente spaarrekening €         8, 06 Hartholt, Poiesz €      22, 20 

Verkoop Ijsbaan €    358, 50 Bankkosten €      58, 44 

de Boer (rep. Machine) €    364, 62 

Kwitantieboekjes €        9, 60 

Bakkerij v.d. Bijl €      73, 00 

Reaal verzekeringen €    396, 50 

DAB €      24, 00 

Agrarisch centrum ''de Leyen'' €      16, 24 

€ 1373, 90 

Betaalrekening € 2.593,33 

Spaarrekening € 515,18

Kas € 210,36 

€ 4.692,77 € 4.692,77


