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Verslag Bestuursvergadering         

Datum: woensdag 24 april 2019 

Tijd: 8.30 – 10.00 uur   Plaats: Solo 

Afwezig: Jerry 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

Agenda wordt vastgesteld.     

2.  Verslag vergadering van 24 april 2019 

Opmerkingen tekstueel en op inhoud:   

- Punt 3: Fam. Van Riemsdijk was niet aanwezig bij het overleg van het bezoek 
van enkele leden van de Gemeenteraad. (Alle fracties waren overigens 
vertegenwoordigd). 

- Dendrochronologisch onderzoeksresultaten op site vermelden. Jerry.  

 

3. Mededelingen en in- en uitgaande post   

Mededelingen: 

- Yme neemt contact op met Jouke van der Ende omtrent eventueel geplande 
activiteit(en) in de kerk van Hijum.  

- Yme heeft vanmorgen, samen met een vertegenwoordiger van 
Plaatselijkbelang, een overleg met Wethouder De Haan.  

- Yme overleg gehad met mevrouw van “de Kern” over het nieuwe kozijn in de 
voorgevel. Deze is nu niet meer authentiek. Zij zal dit met haar man bespreken.  

- Schildersbedrijf Roosma heeft aangegeven dat hij bij de restauratie van de 
wijzerplaat van de toren van Hijum, veel meer uren nodig heeft gehad dan was 
begroot. Vergadering noemt dat ondernemingsrisico. Yme neemt nog contact 
met hem op. 

- Jouke doet melding van het informeel overleg over Open Monumentendag. 
Leeuwarden gaat zich richten op de monumentale en karakteristieke panden 
in het voormalige Littenseradiel. Jouke gemeld dat wij onze torens openstellen 
en dat we mogelijk aandacht gaan schenken aan de NFLS loods. Onze wens is, 
om zoals in voorgaande jaren, op te trekken met de Fam. Van Riemsdijk.   
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- Hankel. Keuringsrapporten naar Yme.     Actie: Jouke  

- MIP. Op verzoek van de Gemeenteraad gaat de Gemeente beginnen met de 
inventarisatie van karakteristieke panden en dorpsgezichten in de buiten- 
dorpen, te beginnen in het voormalige Littenseradiel. Daarna zal Boarnsterhim 
volgen. Lwdd komt het laatst aan de beurt, dit omdat we al een aantal dorpen 
in beeld hebben gebracht.   

- Kor Oosterhuis: Uitnodiging 26/4 om 11 uur Stadhuis over Molen de Hoop (zie 
mail 13/3).  

- Zoals op 27 april is gebleken was deze uitnodiging onderdeel 
van een complot om Joost in de Prinsessenzaal van het 
Stadhuis te krijgen, voor zijn welverdiende Koninklijke 
onderscheiding.  

 

4.  Website SML (webmaster) 

Jerry heeft nog geen contact gehad met Dekker en ook het Beleidsplan en Jaarplan 
staan nog niet vermeld op de site. Yme neemt hierover contact op met Jerry.  

5. Vorderingen restauratie en overige werkzaamheden torens:  
Algemeen: Schildersbedrijf Roosma gaat in week 18 beginnen. Hij stuurt de 
planning nog op. 

Feinsum: Roosma schilderen van de toegangsdeur zowel de binnen- als 
buitenkant. Kolthof: timmerwerk klaar. Luik nog voorzien van koper en van 
haken. Luik is geplaatst aan de binnenkant moet naar buiten verplaatst worden. 
Toren is schoongemaakt. 

Hijum: Roosma schilderen van de toegangsdeur zowel de binnen- als buitenkant 
en  pleisterwerk schilderen. Wijzerplaat:  Roosma samen met Vellema plaatsen. 
Uurwerk : inmiddels gerestaureerd (Vellema) en is ondertussen geplaatst. Pim 
van der Giesen heeft het uurwerk gecontroleerd en goed gekeurd. Vellema sluit 
aandrijfstangen wijzers aan. Torenhaan: plaatsen door Vellema.  Toren is 
gereinigd. Foto’s maken tijdens aanbrengen wijzerplaten en torenhaan, actie: 
Yme.  

Jelsum: Roosma schilderen raam. Toren is gereinigd. 

Stiens: Roosma schilderen deur binnen- en buitenkant. T.a.v. het reinigen van de 
toren moet contact op worden genomen met het schoonmaakbedrijf. Actie: Yme 

Op de eerst volgende vergadering onderhoudsplan van 2019 op de Agenda. Jouke 
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Yme mailt Jouke het rapport van Van Giessen voor het archief. Actie: Yme 

6. Financiën  

Joost heeft het financieel overzicht toegelicht. Zie mail van 21 april jl. 

7. Communicatieplan  

Theo, Joost en Yme hebben het concept op 8/4 doorgenomen. Theo heeft n.a.v. 
hiervan nog enkele puntjes aangepast. Plan wordt vastgesteld en vermeld op de 
site.  

8. Samenwerking Documentatie Stichting 

Yme gaat Geert van der Leest instrueren over het beoordelen van karakteristieke 
panden. Stiens is aan de beurt voor de beoordeling. Theo gaat door met zijn 
werkzaamheden hieromtrent. Yme neemt contact op met de Stichting.   

9. Bomenkrans perikelen 

Er heeft op 18/4 overleg plaatsgevonden met enkele leden van de Gemeenteraad, 
Tilma (kerkrentmeester), Yme (SML) en Wiebe Nieuwsma van Plaatselijk Belang. 
Tilma en Yme hebben gepleit voor het behoud van de bomenkrans als 
beeldbepalend object voor Stiens en wijde omgeving. Iedereen was het eens dat 
de bomenkrans behouden moet worden. De reactie van de Raad eind vorig jaar 
was te kort door de bocht en de uitstraling en het belang van de bomen zijn 
duidelijk onderschat. (Op dinsdag 7 mei zal overleg met de wethouder op het 
stadhuis plaatsvinden). 

De bomenkrans alleen komt niet in aanmerking voor een monumentstatus. Om 
deze reden heeft de vergadering besloten om de gehele omgeving van 
bomenkrans in samenhang met het kerkhof, draaikruizen, toren/kerk aan te 
melden bij het RCE. Er is inmiddels een formulier ingevuld en gemaild naar RCE. 
Contactpersoon is mevr. Marcella Dolfin. Yme neemt eind april contact met haar 
op. Kerkrentmeester gaat “inspreken” tijdens Raadsvergadering.  

Bomenkrans kan overigens wel aangemeld worden bij de bomenstichting.  
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11. ACTIELIJST 

Laatst gewijzigd op: 24 april 2019 

Volgnr. Activiteit Wie Datum 
opvoer 

Datum 
gereed 

1 Restauratie 
torenuurwerk Hijum en 
overleg met 
stakeholders kerk 

Feestelijke opening 

Yme 

 

 

Yme/Jouke 

01012018 01062019 

2 Onderhoud torens op 
basis inspectie- 
rapporten. Mon. wacht 

Yme/Jouke 01012018 Lopend proces 

3 Opstellen beleidsplan 
2018 – 2024.Afronden 

Theo 01012018 13032019 

4 Koepeloverleg met 
Gemeente Lwd 

Jouke 0101218 30012019 

5a 

 

5b 

Inventarisatie 
monumentale- en 
karakteristieke  panden. 

Beschrijving dorps-
gewijs 

Geert/Yme 

 

 

Theo/Yme 

01012018 

 

 

22082018 

31122019 

 

 

31122019 

7 Inhoud Website. Op 
zoek naar een terzake 
kundige 

Plaatsen op website 

Bestuur 

 

Jerry 

01012018 Continue 
proces 

9 NFLS-loods. 
Ontwikkelingen blijven 
volgen. Informeren bij 
Klaas Postma Proplan.  

Rob/allen 

Jerry 

01012018 

01012018 
 

Lopend 

11042018 

11 Molen de Hoop, 
juridisch eigendom 

Yme 01012018 Lopend 

13 Opstellen Jaarverslag 
2018 

Jouke/Yme/Joost 20122018 13032019 
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14 Organisatie 
Monumentendag 

Jouke 01032019 07092019 

15 Bomenkrans/verlichting 
torens (i.s.m. 
Protestante Gemeente) 

Yme 01012019 01072019 

16 ANBI (aangeven bij 
verzending Jaarplan) 

Joost 24042019 01042020 

 

12. Rondvraag 

- Bestuursuitje zal worden gehouden in september. Jouke neemt contact op met 
Jaap de Groot van de Stadswandeling organisatie.  

- Jouke mailt definitieve Communicatieplan.  

13. Datum volgende vergadering is 12 juni 2019 

14. Sluiting 

 

 

 

 

 


