
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Dorpsbelangen Boksum en Begrafenisvereniging 
Dinsdag 1 september 20.00 uur It String 
 
Doordat de geplande ALV van 22 april j.l. i.v.m. de Coronamaatregelen geen doorgang kon vinden, 
was het bestuur genoodzaakt om deze uit te stellen tot 1 september. 
Belangstellenden hadden de gelegenheid gehad om zich vooraf op te geven bij secretaris Edzer. 
Aanwezig deze avond: Ynze Postma, Anneke de Jong, Kees Iepema, Jelke Rodenhuis, Tim de Vries, 
Jeannette Nagelhout, Tjipke Hofstra, Palle Bruggeman, Hennie Annema, Harm Huisman en Albert 
Land. 
Vanuit de politiek hadden Sytse Greidanus (CDA), Haye Hoekstra (Gemeentebelangen), Siep Tilma 
(FNP), wethouder Jan Dijkstra en Dorpencoördinator van de gemeente Waadhoeke Hiske de Schiffart 
zich aangemeld. Het bestuur is vertegenwoordigd door Henk Korthof, Jeanet van Dellen, Jan Wiebe 
Visser, Froukje Goudberg en René Tilma. Afbericht vanuit het bestuur van Piet Struiksma, Pieter 
Hallema en Edzer Kramer, waardoor René de notulen zal verzorgen. 
 
 1: Opening 
Voorzitter Henk opent om even over 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 2: Nagedachtenis  
We staan stil bij onze overleden (oud) dorpsgenoten 
Lieuwe Tamminga 
Detje Renema 
Esther Wijnstra. 
 
 3: Notulen ALV 2019 
Op de site www.boksum.frl vindt u de aangepaste statuten (gewijzigd onder auspiciën van de koepel 
van Friese Uitvaartverenigingen) van de Uitvaartvereniging Boksum alsmede haar huishoudelijke 
reglement. Jan Wiebe merkt op dat het niet de vastgestelde statuten betreft, maar een voorstel 
vanuit de Federatie. 
Verder worden de notulen goedgekeurd, waarvoor dank aan onze secretaris. 
 
 4: Financieel verslag 
Er ligt op iedere tafel een financieel overzicht van de Uitvaartvereniging en Dorpsbelangen ter inzage. 
Froukje geeft enige uitleg over “Boksum Blinkt…” en diverse kosten. 
De bankboekjes zijn nagenoeg gelijk gebleven met het voorgaande jaar. 
De kascommissie, bestaande uit Tjeerd Cuperus en Anneke Pasma-de Jong, hebben alle dubbeltjes 
omgekeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat alles tot op de cent klopt. 
Tjeerd is aftredend als kascommissielid en er zal een vervanger worden gezocht om dit volgend jaar 
samen met Anneke op te pakken. 
 
 5: Mededelingen vanuit het bestuur Dorpsbelangen 
Mienskipsfúns Boksum: Omdat Dorpsbelangen een prima financiële buffer heeft is het plan gerezen 
om ieder jaar maximaal €500,- beschikbaar te stellen voor leuke initiatieven vanuit de Boksumer 
bewoners/verenigingen. Ook “Vrienden van Otto Clant” hebben eenzelfde budget beschikbaar. 
Dorpsbelangen gaat de aanvragen beoordelen en gaat daarna evt. over tot uitkering. Het plan moet 
nog wat handen en voeten krijgen, maar het geschetste plan door Jan Wiebe, wordt door de 
aanwezigen enthousiast ontvangen. Kees Iepema geeft aan dat “Boksum Energiek” hierin ook kan 
meewerken voor duurzame initiatieven. 



 
Schoolterrein: Jeanet schetst het tijdspad, hoe het traject verlopen is qua plannen maken. 
De vraag die vanuit het dorp kwam was: Voor groen en grijs betaalbare woningen! 
Met dit gegeven werd de werkgroep op pad gestuurd. Er werden door de gemeente enkele 
randvoorwaarden gesteld en projectontwikkelaar Bruzan werd in de arm genomen. 
Gedurende het traject liepen de gewenste bebouwing en de uiteindelijke plannen steeds verder uit 
elkaar. Dit werd op de inloopavond duidelijk. De wens vanuit het dorp werd met de gepresenteerde 
schetsen niet (geheel) beantwoord. Met een verkoopprijs van €240.000,- vonden veel bezoekers de 
woningen te duur voor de beoogde doelgroep. 
Jelke Rodenhuis gaf aan dat de negatieve klank vanuit de omwonenden hem hadden geraakt. Als 
belangstellende voelde hij zich niet welkom. 
Haije Hoekstra vraagt zich af waar het scheef is gelopen. Jeanet heeft zich dat, als lid van de 
werkgroep, zelf ook meermaals afgevraagd. Er kan niet echt de vinger op gelegd worden. 
Jeanet prijst wel de plezierige en constructieve samenwerking met gemeente (Ruben Snuif) en 
Wonen NWF. Het gehele plan staat nu even op een laag pitje. Sytse Greidanus vindt dit een 
verstandig besluit. 
Hoekstra vindt het vreemd dat er geen rijtjeswoningen kunnen worden gebouwd, terwijl dit wel tot 
de mogelijkheden behoort volgens de Woonvisie. Hiske de Schiffart geeft aan dat de gemeente nu 
wel precies weet wat het dorp niet wil. Wethouder Dijkstra noemt het een ontwikkelproces, iets wat 
eigenlijk nooit in een keer slaagt. Wordt vervolgd!! 
 
Haventje: De gemeente wil graag in navolging van Deinum en Marssum het dagelijks beheer en de 
uitgifte van de aanlegplekken van de passantenhaven overdragen aan Dorpsbelangen. Er zijn plannen 
om havengeld te gaan innen, om zo verrommeling te voorkomen. Het geld kan gebruikt worden voor 
aankleding van het havengebied. Tim de Vries vraagt zich af of er dan ook geïnvesteerd kan worden 
in camera’s (misschien iets voor Mienskipsfuns of Boksum Energiek) .Er zijn al mensen die zich 
hebben aangemeld als lid van de te benoemen Havencommissie, te weten: Thomas Klinkhamer, 
Henk Korthof, Golda Korthof en Folmer van der Werf. Voor de overdracht is contact geweest met de 
gemeente, echter nu blijkt dat de grond in bezit is van de Provincie. 
 
Glasvezel: Buiten de kern wordt glasvezel aangelegd, binnen het dorp zijn er nog zo’n 30 
aanmeldingen nodig. Veel mensen zien er de noodzaak niet van in, echter met een toekomst van 
thuiswerken, Netflixen, muziek streamen is het toch iets om over na te denken. 
 
Penningmeester: Froukje geeft aan dat we met een aantal slechte betalers zitten. We gaan dan ook 
proberen om onze leden via automatische incasso te laten betalen.  
 
 6. Mededelingen vanuit het bestuur Uitvaartvereniging 
Vanuit het bestuur worden de volgende punten voorgesteld aan de vergadering: 
 
– de contributie voor 2021 te handhaven op € 12,50 
– de ledenkorting voor 2021 te handhaven op € 500,- 
– de statuten te wijzigen (zoals bijgevoegd bij de uitnodiging) en daarbij tegelijk de naam van 
de vereniging te wijzigen in Uitvaartvereniging Boksum. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met bovengenoemde voorstellen. 
 
 



 7. Rondvraag 
Kees Iepema:  

Prorail en de Provincie zijn aan het plannen maken om de onbewaakte 
spoorwegovergang van de Ald Leane in Deinum op te heffen en de route van het binnenpad 
om te leggen onder het spoor door bij de bestaande onderdoorgang van de Blessumerfeart. 
Vanuit historisch oogpunt vindt Kees dit zonde, het pad maakt immers onderdeel uit van een 
eeuwenoud kerkenpad. We gaan horen hoe de plannen worden en vragen ook even hoe DB 
Deinum hierin staat. 

Bermbeheer: Kees ziet in tegenstelling tot bij de gemeente Leeuwarden de bermen 
niet veel verbeteren. De bermen worden nog steeds geklepeld en dat leidt tot 
vruchtbaardere grond, dus meer gras ipv bloemen/kruiden. Wethouder Dijkstra vraagt om 
dan contact op te nemen met Groenbeheer, zij kunnen uitleggen wat de achterliggende 
gedachte is. Klepelen hoort hier echter niet bij. 
 
Palle Bruggeman:  

Grasveld tegenover hen wordt een bloemenperk is toegezegd door gemeente. Daar 
zal het geheel zeker van opknappen. 

Er mist een verkeersbordje bij de Buorren m.b.t. eenrichtingsverkeer. Palle hoort 
even bij de gemeente hoe en wat.. 

Het parkeren bij de speeltuin is veel mensen een doorn in het oog. Ondanks dat er 
paaltjes staan, worden er karren etc. tussengeschoven. Veel bedrijfsbussen, terwijl er in de 
bocht bij Muontsehiem genoeg parkeergelegenheid is. De veiligheid van overstekende 
kinderen bij de speeltuin wordt hierdoor ernstig gehinderd. Bewoner er op aanspreken!! 

Nylansdyk wordt nog vaak door auto’s gebruikt, terwijl het een fietspad is. Is moeilijk 
te handhaven omdat mensen elkaar bij controle via WhatsApp groepen gaan waarschuwen. 
Jeanet ziet als aanwonende, dat toch zo’n 85% minder auto’s passeren. Je hoort wat 
verschillende verhalen hierover, een fietsstraat (auto’s zijn dan te gast) had hier misschien 
een mooi compromis geweest. 
 
Anneke Pasma- de Jong:  

Wordt de speeltuin nog opgeknapt? De speeltuin staat op de planning in de periode 
2021-2023. Plannen vanuit het dorp over de invulling hiervan zijn meer dan welkom, laat 
Hiske de Schiffart weten. 
 
Tjipke Hofstra: 
 De dragers van de Uitvaartvereniging zijn ‘van een uitstervend ras’. De gemiddelde 
leeftijd tussen 70 en 80 jaar, maakt verjonging wel noodzakelijk. Binnenkort weer een 
overleg plannen tussen UVvereniging en dragers. 
 
Ynze Postma: 
 Ergert zich aan het aanbieden van Grofvuil. Het gebeurt dat het weken langs de 
straat staat. Mensen hierop aanspreken. 
 
 
 



 
Hennie Annema: 
 Vraagt zich af of er binnenkort ook weer een Schouw wordt gedaan. 
Dit gebeurt eens in de 3 jaar, dus volgend jaar is Boksum weer aan de beurt. De steeg tussen 
Diorremahiem en St. Margrietwei verdiend dan ook aandacht. Boomwortels zorgen dat het 
pad er slecht bij ligt. 
 Hennie is ook benieuwd naar de raadsleden die aanwezig zijn. Sytse Greidanus van 
het CDA en Haije Hoekstra van Gemeentebelangen stellen zich desgevraagd nog even voor. 
 
Wethouder Jan Dijkstra wil als afsluiter het dorp nog complimenteren met de prachtige 
terpaanvulling. Een moeizaam traject met uiteindelijk een prachtig resultaat. Ynze Postma 
moet hier helaas een aanvulling op geven. Na overleg met de landeigenaren is de 
hellinggraad van de terpaanvulling aangepast, omdat het niet goed toegankelijk zou zijn voor 
dieren en om het met landbouwmachines te bewerken. Een mooi compromis, wat helaas 
niet binnen de regelgeving paste en daardoor is afgekeurd door de verantwoordelijke 
ambtenaar. Wordt vervolgd! 
 
Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt de aanwezigen een consumptie aan 
van Dorpsbelangen Boksum. 
 
 

Boksum, september 2020. 
René Tilma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


