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Verslag  Bestuursvergadering       
  

Datum: woensdag 28 augustus 2019 

Afwezig: Jerry en Theo   

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Yme heet iedereen welkom. Het “zomerreces” is weer teneinde. Vakantie 
ervaringen worden gedeeld. Agenda wordt vastgesteld. 

2.  Verslag vergadering van 12 juni 2019  

Tekstueel en inhoudelijk, geen opmerkingen.  

3. Mededelingen en in- en uitgaande post   

Mededelingen 

- Rob doet verslag van de voortgang van de renovatie van de loods. Loods is een 
Gemeentelijk monument en valt niet onder het beheer van SML. Zoals dat 
meer geldt voor Monumenten in ons “werkgebied”, houden we de vinger aan 
de pols. Renovatie is gericht op de buitenmuren en dakconstructie. Loods 
wordt kaal opgeleverd. Belangstellenden die gebruik willen maken van de 
ruimte, moet deze zelf inrichten. Proplan is eigenaar. Rob maakt afspraak met 
Proplan, Leo van der Laan, Wolff constructeur en SML. Zie verslag 12 juni jl.  

- Op 11/9 om 19.00 uur is er een overleg met collega`s Lwd en voormalig 
Littenseradeel over Open Monumentendag. Yme en Jouke gaan er naar toe. 
Plaats:  Mantgum, mfc. 

- Joost: Prestatie verklaring (mail 11/7) ontbreekt de bijlage. Navraag doen. 
Actie: Jouke 

- Verzoek van Maarten de Vries (mail 1806) voor in de website verwijzing naar 
openingstijden van de winkels in Stiens. Voorstel is om hier een pagina voor 
op te nemen. De vergadering vindt dit geen goed idee. Maarten mailen. Jouke 

4. Monumentendag 

- Affiche en persbericht zijn i.o.m. Trudy van Riemsdijk opgemaakt. SML zorgt 
voor het versturen van persbericht en het ophangen van de affiches. Actie: 
Yme/Jouke 
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- Bezetting: Jelsum Joost, Stiens Gerrit, Feinsum Pollema cs (Yme neemt contact 
met haar op), Hijum Yme. De torens zijn bemand van 14- 16 uur. Diegenen die 
de lezing willen bijwonen moeten hen zelf aanmelden (www.stinze-
stiens.nl/agenda)    

- Tip Rob: Volgend jaar initiatief nemen voor het instellen van een Commissie 
Open Monumentendag samen met Dekema State, Martena State, Stinze Stiens 
en SML. (Op actielijst geplaatst) 

5. Restauratie torenuurwerk Hijum. 

Restauratie is afgerond. Hal is bepleisterd. Schilderwerk afgerond. Schilder heeft 
torenuurwerk laten schoonmaken. Valkisten geplaatst. Nog kist plaatsen over de 
raderen van het uurwerk naar de wijzerplaat. Klok loopt goed.  

Bestemming Kerk: Een voorwaarde om te gaan voor renovatie van het uurwerk 
was, dat ook de kerk opgeknapt en regelmatig gebruikt moet worden. SAFT is 
eigenaar van de kerk. De renovatie van de kerk is nog niet opgestart. Op initiatief 
van SML is er gebrainstormd over het gebruik van de Kerk. Fam. Van Riemsdijk 
zou hierin ook wel willen participeren. Er zijn plannen om een toilet/keukentje te 
plaatsen in de toren. SML zou hier in betrokken moeten worden, wij zijn tenslotte 
de eigenaar. 

6. Torens Feinsum, Stiens en Jelsum 

- Feinsum: het uurwerk loopt eindelijk goed. Na intensief onderzoek bleek de 
oorzaak te liggen aan heel iets simpels namelijk, het niet borgen van de 
stelschroef…… de borgschroef was niet aangedraaid. Door Vellema jr. opgelost. 
Er moet een nieuwe knop geplaatst worden op de vlaggenmast. Actie: Yme 

- Stiens: Toren schoonmaken voor 1409. Yme geeft Sybesma hiervoor opdracht.  

- Jelsum: In augustus kregen we door dat de klok stil stond. Vellema opdracht 
gegeven dit te herstellen, aangegeven dit in combinatie te doen met de 
jaarlijkse controle.  

7. Financieel overzicht 

Joost geeft uitleg over de financiën. We staan er goed voor. Zie overzicht mail 
21082019.  

8. Bomenkrans Stiens 

We hebben het toegezegde rapport van de second opinion nog niet ontvangen. 
Yme neemt hierover contact op met Lubbert Tilma. Wel is er een uitnodiging van 
een zogenaamd “open podium” op 4 september van 21.30- 22.30 uur in de 
Raadzaal van onze Gemeente. Dit is een initiatief van de Gemeenteraad. Yme gaat 
hier samen met Tilma en Nieuwsma naar toe.  

PS. Inmiddels heeft RCE laten weten dat voor de combinatie kerk en toren, hekwerk 
en BOMENKRANS, tot Rijksmonument te willen verheffen.  
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9. Onderhoudswerkzaamheden 

Yme gaat i.o.m. Post van BB Kolthof.  (zie mail van 12062019)  

PS. Intussen overleg geweest en op dinsdag 3 september volgt er een “rondje” langs 
de torens.  

10. Bestuursuitje op 27 september. 

We komen om 16.45 uur bijeen voor het Gemeente kantoor op het Oldehove 
kerkplein. Het handigst is om de auto in de parkeerkelder te plaatsen. De 
stadswandeling duurt een uurtje, daarna een etentje bij ???????? 

11. ACTIELIJST 

Laatst gewijzigd op: 28082019 

Volg
nr. 

Activiteit Wie Datum 
opvoer 

Datum gereed 

1 Restauratie torenuurwerk 
Hijum en overleg met 
stakeholders kerk 

Feestelijke opening 

Yme 

 

 

Yme/Jouke 

01012018 

 

 

April 2019 

15072019 

 

 

Monumentendag? 

2 Onderhoud torens op basis 
inspectie- rapporten Mon. 
wacht 

Yme/Jouke 01012018 Lopend proces 

5a 

 

 

5b 

Inventarisatie 
monumentale- en 
karakteristieke  panden. 

Beschrijving dorpsgewijs 

Geert/Yme 

 

 

Theo/Yme 

01012018 

 

 

22082018 

31122019 

 

 

31122019 

7 Inhoud Website.  

Plaatsen op website 

Bestuur 

Jerry 

01012018 Continue proces 

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

Rob/allen 

Jerry 

01012018 

 

Lopend 

11042018 
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11 Molen de Hoop, juridisch 
eigendom 

Yme/Joost 01012018 Lopend 

14 Organisatie 
Monumentendag. Bestellen 
vlaggen Leo. 

Instellen Commissie OMD         

Jouke 

Jouke 

Jouke 

01012019 

 

28082019 

14092019 

 

01012019 

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

Yme 01012019 01072019 

16     

 

1. Rondvraag 

Geen 

2. Volgende vergadering 

Datum: 16 oktober 

Tijd: 15 uur 

  

 


