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Verslag jaarlijkse ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen 

Ee, gehouden op vrijdag 18 Maart 2016 in dorpshuis de Jister 
 

Voorzitter Hans Kroodsma kon ruim 60 leden welkom heten, waaronder raadsleden Jan 

de Boer (PvdA), Inne Biker (FNP) en Martinus Hiemstra (CDA). Een speciaal welkom was 

er voor de ouders met hun pasgeboren kind. In Ee zijn de afgelopen maanden maar liefst 

13 baby’s geboren. 10 van de dertien jongste dorpsbewoners waren aanwezig. De baby’s 

kregen allemaal een mooie knuffel en ze werden met z’n allen vast gelegd op de gevoelige 

plaat. In rykdom foar it hiele doarp, aldus voorzitter Hans Kroodsma. 

 

De agenda werd besproken en vastgesteld. Daarna werden de notulen van de vorige 

vergadering in behandeling genomen en goedgekeurd. Vervolgens was het woord aan de 

secretaris, die een aantal punten van het jaarverslag 2015 uitlichtte. Het volgende 

punt was het financieel verslag van 2015. Penningmeester Sjoukje Boersma gaf de 

toelichting. Uit dit verslag bleek o.a. dat 2015 weer een positief saldo liet zien en dat de 

kosten van het Iester Nijs wat hoger waren i.v.m. meerdere en dikkere oplages. Op de 

balans was een opvallend hoog bedrag te zien (44.000 euro). Dit is een subsidiebedrag 

van de DOM die door het Dorpsbelang is ontvangen, In 2016 zal deze subsidie worden 

geïnvesteerd in het Vlasmuseum en het Flaaksplein . Vervolgens werd het financieel 

verslag van de feestcommissie door Melle Pieter Prins aan de orde gesteld. Er waren 

geen vragen, daarom kon ook dit verslag worden goedgekeurd.  

 

Meindert Woudwijk nam namens de kascommissie het woord en gaf aan dat de penning-

meester van het dorpsbelang en de feestcommissie goed werk hebben verricht en dat 

beide boekhoudingen er goed uitzagen. Samen met Teake Hoeksma had hij de beide 

boekhoudingen gecontroleerd. De voorzitter bedankte de commissie, waarna er voor 

Teake Hoeksma een ander commissielid mocht worden benoemd. Gradus de Jong zal de-

ze taak op zich nemen. 

 

Daarna werden de kampioenen van het jaar, Esther en Amarens Postmus samen met hun 

vader Klaas Postmus,  in het zonnetje gezet. Ze werden gefeliciteerd met het behalen 

van de eerste prijs op het Fries kampioenschap dressuur. Esther is met 2 pony’s Fries 

Kampioen geworden en Amarens met één pony. Een geweldige prestatie. Daarna volgde 

een korte pauze.   
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Het volgende punt op de agenda was het punt mededelingen. Hans Kroodsma liep door 

middel van een PowerPoint presentatie maar liefst 11 punten met de vergadering door. 

1. Drakenbootrace 18 juni in Kollum. Ook dit jaar zal een team uit Ee hieraan deel-

nemen 

2. Ecodon: Alle bewoners uit Ee werden aangeraden om over te stappen naar energie 

maatschappij Ecodon. Voordelen zijn de lage tarieven en een bijdrage voor het 

dorp Ee. Voor elke klant ontvangt ons dorp een bedrag van 75 euro per jaar.. 

Meer informatie is te vinden op de website van Ecodon of bij contactpersoon 

Meindert Woudwijk. 

3. Norwell Outdoor Fitness: De plannen voor het aanleggen van een openlucht fit-

ness park voor jong en oud werd door de vergadering aangemoedigd. De plannen 

zullen binnenkort uitgewerkt worden. 

4. Waddentour: De opening is op zaterdag 9 april 2016 om 12:00 uur. 

5. NLDoet 11/12 maart 2016: 4 vrijwilligers van de NAM hebben in het kader van de 

landelijke vrijwilligers dag onze lantaarnpalen in de dorpskern schoongemaakt. 

6. AED: Deze hangt bij de sportkantine. Binnenkort organiseren we een opfriscur-

sus waarbij iedereen van harte is uitgenodigd. 

7. Thús wonen: Nieuwe directeur/nieuw beleid. Meer groot onderhoud (Bernard-

strjitte en Dr. Ruinenstrjitte), minder verkoop, meer sloop (1 blok in de Skepe-

rij), bezit verduurzamen en maatwerk per dorp. Er is echter één probleem: Men-

sen met een (totaal) jaarinkomen hoger dan 35.000 euro komen niet in aanmer-

king voor een huurhuis van Thús wonen. Dit is vanuit Den Haag opgelegd. 

8. Werkbezoek B&W: Afgelopen woensdag is op verzoek van het dorpsbelang B&W 

in Ee geweest. Punten die naar voren zijn gekomen: 

1. Hoe komt de Oud papierprijs tot stand: de Gemeente garandeert een minimale 

prijs van 60 euro per ton en een maximaal bedrag van 80 euro per ton. Op dit 

moment ligt de prijs op 70 euro per ton.  

2. Kern beschermd dorpsgezicht. De gemeente geeft aan dat er geen vergunning 

zal worden afgegeven voor gebruik van kunststof bij verbouwingen aan woningen 

in het beschermd dorpsgezicht. 

3. Bezuinigingen kapitaalgoederen. De gemeente moet 1 miljoen euro bezuinigen. 

Er wordt een oproep gedaan om zaken zoals speeltuinonderhoud, maaiwerkzaam-

heden met elkaar op te pakken. 

4. Contact en afspraken met Staatsbosbeheer verbeteren met alle dorpsbelan-

gen en de Gemeente van Dongeradeel.   

9. Overleg alle dorpsbelangen Dongeradeel (7 maart). De meeste dorpsbelangen wa-

ren aanwezig. Het doel was/is om samen met elkaar in gesprek te gaan en van el-

kaar te leren. Het was een goede bijeenkomst en we hebben afgesproken, dat we 

1 keer per jaar bij elkaar komen. 
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10. Herinrichting N358. Binnenkort komt het projectteam met verschillende ideeën 

en modellen. Op 19 april zal er voor alle inwoners van Ee weer een inloopavond 

worden georganiseerd. Er is een goede samenwerking met de Gemeente. 

11. Stand van zaken bedrijventerrein: De provincie en de Gemeente hebben de plan-

nen goedgekeurd. Er kunnen nu eventuele bezwaren ingediend worden.  

  

Vervolgens was het de beurt aan Melle Pieter Prins die namens de feestcommissie de 

plannen m.b.t. het dorpsfeest 2016 presenteerde. Het programma ziet er als volgt uit: 

 
Woensdagavond: Opening met drumband en mascottewedstrijd voor de kinderen. Jurering van de buurten. 

Donderdagmiddag: Koersbal voor iedereen 

Donderdagavond: Bonte avond 

Vrijdagochtend: Spelochtend voor de kinderen en kinderdisco 

Vrijdagmiddag: Foute bingo voor iedereen 

Vrijdagavond: Optocht 18:30 uur 

Vrijdagavond: Band: Jet Set 

Zaterdagochtend: 9:30 uur optocht, prijsuitreiking buurtversiering/wagens en matinee 

Zaterdagmiddag: Buurtmeerkamp 

Zaterdagavond: Band: Boulevard 

Zondagmiddag: Kerkdienst in de tent 

 

Vervolgens stelde Melle Pieter de feestcommissie aan de vergadering voor. Na het 

dorpsfeest is een groot deel van de feestcommissie aftredend. Enthousiaste mensen 

kunnen zich aanmelden bij de feestcommissie. 

 

De 4 mei commissie kwam toen aan het woord. Ale Hansma keek met ons terug op het 

jaar 2015 en vertelde over de plannen van 2016; een herdenking bij het graf van dr. Rui-

nen. Het Thema dit jaar is “Vrijheid omarmd”. 

 

Vervolgens kwam Harm Sijtsma aan het woord. Hij is de nieuwe voorzitter van het 

Jeugdhonk. Er zijn 5 nieuwe bestuursleden gekomen (Harm Sijtsma, Tjitske Talma, Ja-

rina Veendorp, Tieneke de Boer en Alie de Bruin) en er zullen weer allerlei activiteiten 

georganiseerd worden.  

 

Na dit verhaal was het woord aan Evert Douma. Hij deed een verslag van het Vlasmuse-

um. Met weinig bezoekers toch een positief resultaat gehaald. Dit mede door de activi-

teiten in Leens en Orvelte en een sponsoring van de NUON. 

 

René Zweering nam het woord uit naam van dorpshuis de Jister. Ook zij konden terug-

kijken op een goed jaar met vele activiteiten. Van de binnengekomen schenkingen en le-

ningen kon een deel van de hypotheek worden afgelost, zodat de maandlasten nu minder 

zijn. Toekomstplannen: d.m.v. subsidiegelden (o.a. van de DOM) een mobiele geluidsin-

stallatie aanschaffen, nieuwe tafels en een nieuwe verwarmingsketel. 



 

 

 
4 

 

 

 

 

Het verslag namens de Stichting Welzijn Dongeradeel werd gedaan door Jan Reitsma. 

De SWD of zoals Jan het noemde de SWEe telt op dit moment 35 leden en kan terug-

kijken op een mooi sjoel- en koersbaljaar.  

 

Jelmer Kok van de DOM commissie mocht vervolgens zijn presentatie starten. Hij ver-

telde over de Waddentour, de financiële middelen, de verdeling van de kansenpot en hun 

plannen. Er is inmiddels een bedrag van 89.000 euro gereserveerd voor de volgende 

plannen: 

 Vlasmuseum in the picture 

 Plantsoen wordt Flaaksplein 

 Nieuwe bebording 

 Marketing campagne voor ons dorp 

Tenslotte mochten we kijken naar een prachtig filmpje over de DOM en haar activitei-

ten gemaakt door Klasina v/d Werf 

 

Tenslotte werd de biografie van dhr. J. Broersma (gemaakt door dhr. Reinder Postma) 

gepromoot. Belangstellenden konden na afloop van de vergadering vragen stellen aan dhr. 

Broersma en evt. het boek bestellen.  

 

Hierna volgde het punt: Bestuurswisseling. Hans Kroodsma was aftredend en herkies-

baar voor één jaar. Jeannet Sipma was aftredend en niet herkiesbaar. Beide werden in 

het zonnetje gezet en bedankt voor het werk en inzet dat zij de afgelopen jaren hebben 

gestoken in het dorpsbelang. Vervolgens werd het nieuwe bestuurslid Dirkje Nynke 

Tibma naar voren gehaald. Zij stelde zichzelf aan de vergadering voor.  

 

Tenslotte volgde het punt rondvraag. Een aantal zaken die aan de orde kwamen: 

* Gevaarlijke kruising Uniastrjitte (opties: spiegel of minirotonde). Dit wordt meegeno-

men in het project N358  

* Ringrijden op Tibma: 23 juli 2016 met live muziek (Titia Venema) 

* Complimenten aan Jan Jelle Braaksma voor het onderhouden van het Flaaksbos (Klaas 

de Jong) 

* 27 Augustus: Trekkersbehendigheidswedstrijd in Ee 

* Plannen voor het maken van een dorpsfilm (Auke Ferwerda) 

* Vervolg vuurwerkshow: voorstel dat ondernemers een hoger bedrag betalen voor de 

gezamenlijke nieuwjaarsadvertentie, zodat er een basisbedrag in de kas zit om het 

vuurwerk te financieren (Wieger Sikkema) 

 

Hierna sloot Hans Kroodsma de vergadering. Hij bedankte een ieder voor zijn of haar 

aanwezigheid en inbreng. Iedereen werd van harte uitgenodigd om nog even na te praten 

onder het genot van een hapje en drankje. 


