Vereniging Dorpsbelangen Boksum
Opgericht 6 maart 1907

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelangen Boksum en
Uitvaartvereniging Boksum op 8 juni 2021.
Yn ferbân mei it firus is der een max oan it tal minsken dat talitten wurdt yn it doarpshûs.
Minsken koene har oanmelde fia dorpsbelangenboksum@gmail.com, der binne ungefear 35
minsken oanwêzich.
1.

Iepening
De foarsiter iepent de fergadering om 20 oere. Gelokkich kinnen we wer
fysiek fergaderje mar we meie net langer as oan 22 oere ta yn It String bliûwe.

2.

Minuut stilte voor de overledenen in 2020/2021
We steane stil bij de dea fan
Loek Hartmans
Anne Ferwerda-Postma
Joop Vledder
De boade Klaas Jan Faber

3.

Notulen alg. ledenfergadering 1 september 2020, te finen op www.boksum.frl
Der binne gjin opmerkings oer dit ferslach, tank René Tilma.

4.

Financieel verslag DBB en UVB.
Tjeerd & Anneke ha de kontrôle fleden wike dien. Alles kloppet as in bus. Der
binne fierder gjin fragen.
Anneke wurdt nochtris frege en Jan Wiebe docht takom jier mei.

5.

Medielings bestjoer Doarpsbelangen Boksum.
Bestjoer: ôfgeand: Jan Wiebe en Piet, nij Peter (adsp. bestjoerslid). Jacob Jan
wol ek wol een pear moanne meidraaie en as dat befalt….
De ôftreden bestjoersleden wurde tige betanke foar it wurk wat se dien
hawwe, se krije blommen fan Jeanet.
Henk vervolgt met de highlights van het afgelopen jaar. Er is een online
Dorpen- en wijkenconferentie geweest, kopke waarmte, we waren betrokken
bij de (eventuele) aanleg van de glasvezelkabel. Dit is helaas van de baan
omdat er te weinig belangstelling voor is. Extra jammer omdat de aanleg
feitelijk gratis was.

6.

Untjowing Otto Clant terrein
Johan de Vries (lid werkgroep OC-terrein) vertelt over waar we nu staan.
Sommige leden vinden het planningsproces te langzaam gaan. Henk legt uit
welke vorderingen er wel gemaakt zijn.
Johan laat een paar ‘houtskoolschetsen’ zien.
Er was een plan van de projectontwikkelaar waar drie twee-onder- 1 kap
woningen, gezinswoningen zoals die overal staan gepresenteerd werden. Dit
was ons doel niet, wij willen voor starters en voor ouderen bouwen.
Johan laat een variant zien waarbij er 6 vrijstaande woningen komen, en nog
een andere, meer gemeenschappelijk, van 3 x 2^1 kap met een flinke tuin. De
laatste schets toont 3x2^1 kap, geschakeld, alles aan een kant van het terrein.
Belangrijk bij alle schetsen is dat het uitgangspunt steeds is dat er een groene
zone door het dorp loopt, het bouwterrein kijkt uit op de kerk, de plaats van
de Iepema’s en de kop-hals-romp-boerderij van de fam. Van der Voort.
Duidelijk is dat we aan de bouwvoorschriften moeten voldoen. De woningen
worden compact, tussen de 50 en de 70 m2 woonoppervlak, en eventueel
modulair uit te breiden. De hoogte zou max. 7 meter worden, het zou nog wat
lager mogen. De omliggende bebouwing is hoger. Getracht wordt zo de
kleinschalige, dorpse sfeer te behouden
Een andere mogelijkheid is om van 1 van de 2^1 kap 4 woningen te maken,
starterswoningen, met een woonoppervlakte van ong. 45 m2. Deze woningen
kunnen door de eigenaar (dat zou de projectontwikkelaar zijn) aan Boksumers
verhuurd worden. Een particuliere verhuurder kan wel selecteren, een
woningstichting niet. Deze kleine woningen kunnen bijvoorbeeld 10 jaar
gegarandeerd verhuurd worden, daarna zouden ze dan wellicht op de markt
gebracht kunnen worden. Dit kan gerealiseerd worden door een contract met
DB Boksum, gemeente en projectontwikkelaar.
De woningstichting Wonen Noord West Friesland wil, los van het plan op het
Otto Clant terrein, ook twee huurwoningen neerzetten. Waar die zullen
komen is nog niet besproken.
Sommige leden van het dorpsbelang dringen aan op een niet-te-lang traject,
nu zijn die woningen nodig. Er is echter nog geen tijdspad afgesproken.
Ook wordt er vanuit het publiek op gewezen dat er, behalve woningbouw, ook
andere leuke dingen mogelijk zijn op dit terrein. Het oude schoolgebouw is
niet in te zetten voor nieuwbouw gelet op de gedateerdheid van het gebouw
en de beoogde ontwikkeling van het terrein.

.
7.

Wenfisy

Richard Heslinga leit út wer de wurkgroep Wenfisy mei dwaande is. Jan
Wiebe, René, Hennie en Richard sitte yn dizze groep. Der kinne noch minsken
bij, jongeren soe fijn wêze.
Op dit stuit wenje der 415 minsken yn Boksum. Der binnen +/- 170 wenten, 37
hier en 137 keap. Fragen dy’t de wurkgroep stelt binne bijgl. of der rûmte is
foar ynwreiding. De miening fan de leden wurdt peilt troch per tafel in loftfoto
te besjen en dêr op oan te jaan wer yn- of útwreiding passe soe. Ideeën
genôch: oan de Hegedyk tusken Jan Tinus en (no noch) Gjalt, efter Margryts
pleats, op it sportfjild (en dat dan ferpleatse nei de prof. wei), op it kampke
fan Cuperus oan de Tiltsjedyk, of efter it sportfjild op Okkema’s lân.
Dit binne plannen foar de lange termyn, want earst sille der al tusken de 8 en
de 10 wenten boud wurde, sjoch hjir boppe.
8.

Mededelingen bestuur Uitvaartvereniging Boksum
De ledenkorting blijft staan op euro 500,-, de contributie blijft gelijk maar de
aanwezige leden geven een mandaat: als het moet kan de ledenbijdrage
aangepast worden.

9.

Rounfraach
*Werom moat der wer in doapsfisy makke wurde? Earder is ek al besocht om
dit foarinoar te krijen, dat is doe lizzen bleaun. Faaks kin it no wol ôfmakke,
aktualisearre wurde.
*De auto’s ride noch altiid oer de Nijlânsdyk, folle mear as dat der fergunning
foar is. It is no in fytspaad én een landbouwhoofdroute. De trekkers en
weinen wurde hieltiid grutter, it is foar jonge en âlde minsken botte gefaarlik.
Wat seit wethâlder Dykstra (Waadhoeke) derfan? Soe de formule Auto-te-gast
helpe? Of is in apart/los fytspaad de baas? Dat lêste is in djoere oplossing.

10.

De foarsitter slút der fergadering neidat hij elkenien bedankt hat foar it
kommen.

Nei it skoft: Q’s & A’s over Aardwarmte met Ivan Nijenhuis en Gert Schurer
(Warmte van Leeuwarden). Oan de Boksumerdyk op de hichte fan de Dairy
Campus is men yn maaie úteinset met de bou fan in boarlokaasje. Hat alles te
krijen mei de energíetransitie’. Waarm wetter fan grutte djipte sil fia een
buisestelsel nei bijgl. It MCL lied wurde en dêr foar ferwaarming soargje. It
winningsgebied giet krekt oer de gemeentegrins hinne en komt yn de buurt
fan Boksum. It grounwetter soe gjin gefaar rinne.
De heren Nijenhuis en Schurer wurde betanke troch de foarsitter.
Foar mear ynformaasje sjoch ekHome - Alles over Aardwarmte
en Hydreco Geomec - Aardwarmte ontwikkelaar en producent

