NOTULEN van de jaarvergadering van Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen
Tolbert, gehouden op 25 maart 2019 om 19.30 uur in het Dorpshuis te Tolbert
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezige bestuursleden:
Dhr. Bonne de Boer
Dhr. Fokke Dijkstra
Dhr. Ynze Faber
Dhr. Geert Gjaltema
Mw. Sytske Everink
Mw. Anja Linker
Mw. Barbara Postema

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid (notulist jaarvergadering)
bestuurslid
bestuurslid

Afwezig met kennisgeving:
Dhr. Henk Jonkman
Mw. Jacquelien de Boer
Mw. Sandra de Wit
Dhr. Simon Boetje
Dhr. Jan Jansen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
vervolgens stelt hij het bestuur voor en vraagt de aanwezigen zijn/haar mobieltje uit te
zetten. Tevens deelt hij mee dat de koffie/thee/cake/koek voor rekening van Oldebert is.
Daarnaast krijg een ieder één consumptiemuntje.
2. Ingekomen stukken
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn, anders dan de afmeldingen zoals
hierboven aangegeven.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen/ledenwerving
De voorzitter meldt dat de gemeente Westerkwartier nadenkt over een dorpsbudget. Dit
zou dan een jaarlijkse ‘schenking’ betreffen voor zaken die in het dorp spelen. Definitief
is een en ander nog niet vastgesteld.
Op 15 mei 2019 komt B&W van de gemeente Westerkwartier kennismaken met de
inwoners/verenigingen van Tolbert. Dit bezoek vindt ’s avonds plaats en duurt maximaal
1½ uur. De voorzitter gaat er vanuit dat Oldebert en andere verenigingen alsdan een korte
presentatie kunnen geven. Er wordt echter nog nagedacht over de invulling van de avond.
De ledenwerving blijft een punt van aandacht. Oldebert is er echter voor alle inwoners van
Tolbert, lid of geen lid.
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5. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden zijn de voorzitter, Bonne de Boer en Geert Gjaltema
aftredend. Beiden hebben zich echter herkiesbaar gesteld. De vergadering stemt met hun
herverkiezing in.
6. Notulen jaarvergadering 2018
Er zijn twee namen verkeerd opgenomen in de notulen:
Sicco Cazemier dient te zijn Sikko Cazemier
Ynze Bakker dient Ynze Faber te zijn.
Voor het overige worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
7. Jaarverslag secretaris 2018
De secretaris neemt het jaarverslag door. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen.
8. Jaarverslag penningmeester 2018 en begroting 2019
De penningmeester geeft aan dat het op de website van Oldebert gepubliceerde jaarverslag
niet de juiste is. Op de site is abusievelijk het verslag van februari 2019 geplaatst in plaats
van die van 31-12-2018. De correcte versie wordt nog op de site geplaatst. Vervolgens
neemt de penningmeester het verslag en de begroting kort door. Beide stukken worden
door de vergadering goedgekeurd.
9. Verslag kascommissie
De heer Van Lelyveld geeft aan dat de kascommissie de stukken uitgebreid heeft
gecontroleerd en heeft geconstateerd dat er geen foutjes voorkomen. Alles is perfect in
orde. Zij hebben inmiddels ook een ‘akte’ getekend waaruit dit valt af te leiden. Deze
‘akte’ wordt aan de aanwezigen getoond. De leden van de kascommissie en de overige
aanwezigen verlenen décharge aan de penningmeester, en daarmee aan het bestuur.
10. Benoeming leden van de kascommissie
De heer Jur Engels blijft lid van de kascommissie’ de heer Ferdinand van Lelyveld treedt
af. Als nieuw lid van de kascommissie meldt zich mevrouw Lineke van Baarsen. De heer
Simon Riepma meldt zich aan als reservelid van de kascommissie.
11. Laatste ontwikkelingen Tolbert
a) nieuwbouw Poiesz
De verwachting is dat binnenkort met de sloopwerkzaamheden een aanvang wordt
gemaakt. Van de betreffende bewoners die dienen te vertrekken is op één na iedereen
vertrokken. Tien van hen hebben (tijdelijk?) een woonbestemming buiten Tolbert
gevonden.
b) ijsbaan
Het is nog steeds de bedoeling de ijsbaan te verplaatsen naar achter de CazemierBoerderij.
De ijsbaanvereniging is hierover nog steeds in gesprek met de gemeente, etc.. De
voorzitter geeft aan dat Oldebert de ontwikkelingen volgt en ondersteunt, maar zich
er verder niet mee bemoeit. Wold & Waard heeft aangegeven dat mocht het voor haar
financieel rendabel zijn, er minimaal 10 woningen gebouwd dienen te worden
en er 2-3 vrije kavels uitgegeven dienen te komen. De infrastructuur zal dan gewijzigd
moeten worden. De woningen mogen alleen op het eerste deel van de ijsbaan worden
gebouwd; niet achter het houten hok en links daarvan. Dat gebied ligt te dicht tegen
het industrieterrein aan.
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c) netwerk Tolbert
De voorzitter geeft aan dat dit netwerk tot doel heeft verenigingen dichter bij elkaar te
brengen ten aanzien van bestuur, vrijwilligers en samenwerking. De speerpunten van dit
op te richten netwerk komen na de vergadering aan de orde. Men heeft al wel flinke
stappen gezet in het oprichten van de Energie Coöperatie Tolbert. Deze komt er zeker.
d) Fredewalda
Op 6 april vindt de Fredewaldadag plaats. Deze staat in het teken van haar 25-jarig
bestaan en van de beroemde Tolberter onderwijzer/schrijver Wytze Keuning. Een ieder is
van harte welkom op deze dag. Nadere informatie is te vinden op de website van
Fredewalda.
e) Manege
De heer L. Mulder gaat een nieuw paardensportcentrum bouwen. De vergunning daartoe
is verleend. Dit wordt het grootste centrum in ieder geval van Noord-Nederland. De
bouw-/sloopwerkzaamheden vangen aan in april a.s.. Alle informatie omtrent deze
nieuwbouw is opgehangen in de manege (terras).
12. Rondvraag
De voorzitter merkt nog op dat de heer L. Mulder ook heeft aangegeven met betrekking
tot de energiecoöperatie dat hij op zijn daken zonnepanelen gaat aanbrengen; deels voor
eigen gebruik/deels voor deelnemers aan de energiecoöperatie. Tevens zal ook een
verzoek aan Poiesz worden gericht of zij zonnepanelen op het dak van de nieuwe winkel
plaatsen en of de niet-gebruikte opgewekte energie ten gunste kan komen van het dorp
Tolbert.
Tevens merkt de voorzitter op dat de kaas-/en visboer hun standplaatsvergunning
kwijtraken per 1 september 2019 (beslissing oude gemeente Leek). Oldebert maakt zich
sterk voor het verkrijgen van een gedoogplek tijdens de bouwwerkzaamheden. Na de
bouwwerkzaamheden krijgen de kramen weer een vergunning. Met name voor de visboer
is een gedoogplek tijdens de bouwwerkzaamheden van groot belang omdat hij anders niet
genoeg inkomsten kan verwerven.
De penningmeester bedankt de heer F. van Lelyveld voor zijn tweejarige inzet voor de
kascommissie.
De heer G. Gjaltema (bestuurslid) meldt dat hij in het kader van het 100-jarig bestaan van
Oldebert in 2021 voornemens is een boek te schrijven. Hij kan veel informatie
waarschijnlijk wel achterhalen in het archief op het gemeentehuis. Echter, als iemand van
de aanwezigen (wellicht een oud-bestuurslid) informatie heeft die van belang kan zijn
voor dit boek, dan houdt hij zich graag aanbevolen. De heer F. van Lelyveld merkt op dat
dit verzoek ook op de website van Oldebert geplaatst kan worden. De heer S. Cazemier
merkt op dat tijdens de Fredewaldadag ook aandacht hiervoor kan worden gevraagd.
de heer M. Weerd vraagt of er nog een bijeenkomst wordt georganiseerd met de Poiesz
om kennis te kunnen nemen van de voortgang. De voorzitter geeft aan dat Oldebert het
voortouw neemt en voornemens is Poiesz hier naar te vragen.
De heer F. van Lelyveld vraagt naar de ontsluiting van de manege. Dit is met name van
belang voor bewoners in het centrum van Tolbert. Liever minder dan meer overlast.
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Oldebert zal hierover in contact treden met de heer L. Mulder/de gemeente.
De heer S. Cazemier merkt op dat wellicht ingezet kan worden op eenrichtingsverkeer
richting Divoza (“aan de voorkant erin, aan de achterkant er weer uit”(of andersom)). De
voorzitter geeft aan dat Oldebert dit zeker bij de gemeente zal aankaarten.
De heer F. van Lelyveld vraagt zich af of er ook herhalingsborden kunnen komen voor de
30 km zone. Afgesproken wordt dat Oldebert bij de vereniging Veilig Verkeer Nederland
stickers zal opvragen die dan op lantaarnpalen en/of afvalcontainers kunnen worden
geplakt.
De heer J. Engels vraagt zich af of het pleintje voor de Poiesz niet naar Wytze Keuning
zou kunnen worden vernoemd (Het Wytze Keuningplein). Oldebert zegt toe dit bij de
gemeente aan te kaarten.
De heer A. Weggelaar merkt op dat het fietsen langs de Tolbertervaart bijna niet meer
mogelijk is door de vele kuilen, etc., die op het zandpad aanwezig zijn. Vooral het eerste
stuk tot aan de nieuwbouw van De Zijlen is hopeloos. Ook dit punt zal Oldebert onder de
aandacht van de gemeente brengen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur en nodigt alle aanwezigen nog even te
blijven zitten voor een informeel overleg inzake Netwerk Tolbert.
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