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Verslag jaarlijkse ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen 

Ee, gehouden op vrijdag 21 Maart 2014 in dorpshuis de Jister 
 
Voorzitter Hans Kroodsma kon ruim 65 leden welkom heten, waaronder raadsleden Lolke 
Folkertsma (FNP), Rein Ferwerda (Christen Unie) en Martinus Hiemstra (CDA). 
 
Na een agendawijziging werden de notulen van de vorige vergadering in behandeling 
genomen en goedgekeurd. Vervolgens was het woord aan de secretaris, die een aantal 
punten uit het jaarverslag uitlichtte. Het volgende punt was het financieel verslag van 
2013. Penningmeester Sjoukje Boersma gaf de toelichting. Uit dit verslag bleek o.a. dat 
2013 een positief resultaat liet zien. Het is een bijzonder jaar geweest vanwege de 
ontwikkeling van veel nieuwe activiteiten, waar hierdoor een hele andere liquiditeits-
stroom ontstond. Een nieuwe website, een vernieuwd Iester Nijs en natuurlijk het 
Flaakspad. Maar ook andere gezamenlijke activiteiten die zijn opgepakt in 2013 zoals 
o.a. een Nieuwjaars advertentie en de kerstverlichting.  Vanuit diverse inkomstenbron-
nen is er ruim € 43.500 binnengekomen en daardoor ontstond er geen tekort om de ge-
noemde uitgaven te doen. 
 
Daarna werd de kampioene van het jaar,  Iris Hoekstra in het zonnetje gezet. Ze werd 
gefeliciteerd met het behalen van de eerste prijs op het NK Twirlen/marjorette. Deze 
prestatie was op camera gezet, zodat we hier met elkaar naar konden kijken.  
 
Vervolgens was het de beurt aan de feestcommissie. Sietse Wijbenga gaf een toelich-
ting op het financieel verslag van de feestcommissie. Er waren geen vragen, daarom kon 
ook dit verslag worden goedgekeurd. Vervolgens kwam de voorzitter van de feestcom-
missie Melle Pieter Prins aan het woord. Hij vertelde over het programma van 2014. Op 
vrijdag 27 juni wil de feestcommissie een buurtvolleybaltoernooi organiseren en op za-
terdag 28 juni een allegorische fietstocht. Dit jaar komt er geen feesttent, omdat  V.v. 
Oostergo op 15 en 16 augustus hun 50 jaar bestaan gaat vieren. Dit wordt gevierd in een 
feesttent, waar iedereen, leden of niet-leden van harte bij uitgenodigd is. Er is daarom 
besloten om eens te proberen een klein dorpsfeest te organiseren in de Jister. 
 
Atze Holwerda nam namens de kascommissie het woord en gaf aan dat het er bij de 
penningmeester van het dorpsbelang en de feestcommissie goed uitzag. Samen met 
Rigtje Borger had hij de beide boekhoudingen gecontroleerd. De voorzitter bedankte de 
commissie, waarna er voor Atze Holwerda een ander commissielid moest worden be-
noemd. Teake Hoeksma zal deze taak op zich nemen. 
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Het volgende punt op de agenda was het punt mededelingen. Hans Kroodsma liet door 
middel van een PowerPoint presentatie maar liefst 12 punten zien. 

1. In plaats van 29 Maart is er 22 Maart Oud papier. Een verschuiving i.v.m. Ko-
ningsdag. 

2. De Sinterklaascommissie heeft aangegeven te willen stoppen. Vele jaren hebben 
ze ervoor gezorgd, dat de kinderen van een prachtig Sinterklaasfeest konden ge-
nieten. Ze werden bedankt voor hun inzet. 

3. Op 31 Maart 2014 organiseren we weer samen met onze basisschool een Him-
meldei. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te helpen. Start vanaf 13.30 
uur op schoolplein. 

4. Groen afval/grasbakken: Er zijn weer grasbakken door de Gemeente in ons dorp 
geplaatst. Op de Koarte Bún en aan de achterzijde van dorpshuis de Jister. Sa-
men moeten we ervoor zorgen, dat de bakken gebruikt worden waarvoor ze zijn 
bedoeld, namelijk gras. Indien we ons hier niet aan houden, heeft de Gemeente 
aangegeven, dat de bakken weer worden verwijderd. Ook het storten van 
(groen)afval op het parkeerterrein van het sportveldencomplex is verboden. La-
ten we hier met elkaar verantwoording voor dragen! 

5. Presentatie maaischema Speeltuin  
6. Bezoek college aan ons dorp. We hebben o.a. gesproken over het uitbreiden van 

het industrieterrein aan de Tibsterwei. Transportbedrijf M.J. Borger, V/d Hoek 
en Mechan Noord willen hier graag uitbreiden. Het college is zeer positief over 
deze ideeën. Het ligt nu bij de Provincie. Ook zijn de wegen rondom Ee bespro-
ken. We hebben aangegeven, dat de Skieppereed in een zeer slechte staat ver-
keert. 

7. Inloopspreekuur. Doordat we als dorpsbelang in deze tijd op meerdere manieren 
te bereiken zijn en de opkomst van het inloopspreekuur minimaal was hebben we 
besloten om het inloopspreekuur af te schaffen. 

8. Herstrating Stienfeksterwei. Bij de plaatsnaamaanduiding van de Stienfekster-
wei zal nog een verkeersdrempel worden geplaatst. 

9. AED bordjes. In het dorp zijn aanwijsbordjes naar de AED bij het sportvelden-
complex geplaatst. Dit in samenwerking met een aantal verenigingen. Onze AED is 
inmiddels aangemeld bij de AED locator. Particulieren die een AED kunnen bedie-
nen kunnen zich aanmelden op www.hartslag.nl. 

10. Binnenkort willen we van start gaan met een boscommissie om het bos bij het 
Flaakspaad op te knappen. Er zijn al een aantal vrijwilligers bereid gevonden.  

11. Samenwerking ondernemers. Door 2 avonden bij elkaar te hebben gezeten heb-
ben we met elkaar het volgende bereikt. Een gezamenlijke Nieuwjaars adverten-
tie, een vernieuwde website, een prachtige kerstboom op het plantsoen en een 
vuurwerkshow. De vuurwerkshow is zeker voor herhaling vatbaar, maar we willen   
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voorstellen, om dit in de toekomst te bekostigen met alle inwoners van Ee. De 
vergadering reageert hier positief op. 

12. Werkzaamheden NAM. Media april zal er onderhoud worden gepleegd. In mei zal 
de nieuwe boorput in productie worden genomen. Mogelijk is er dan een vlam te 
zien. Eind juni gaat de NAM bij Engwierum een tweede boorput slaan. Dit zal 2 
maanden duren. Voor nadere informatie is er op donderdag 27 Maart een infor-
matiebijeenkomst in het Dykshûs in Engwierum van 18:00 tot 20:00 uur. 

 
Na deze mededelingen was het woord aan Evert Douma. Hij deed een verslag van het 
Vlasmuseum. Het financiële verslag werd besproken. 
 
De nieuwe voorzitter René Zweering nam het woord uit naam van dorpshuis de Jister. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: René Zweering (voorzitter), Bernhard Hansma (pen-
ningmeester), Antje Sijtsma (secretaris), Aukje Torensma en Cornelis de Boer. De toe-
komst zien ze positief tegemoet. Ze willen werken aan goede contacten met de activi-
teitencommissie, feestcommissie en dorpsbelang. De georganiseerde activiteiten zijn 
tot nu toe goed bezocht, aldus de voorzitter. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met 
de Rabobank over een mogelijke betaalautomaat in dorpshuis de Jister.  
 
En toen was het pauze. 
 
Het verslag namens de Stichting Welzijn Dongeradeel kon helaas niet doorgaan. Halbe 
v/d Kooi was ziek, maar we mochten melden, dat het allemaal prima liep binnen de SWD. 
 
Jelmer Kok van de DOM commissie mocht na de pauze zijn presentatie starten. In een 
duidelijke PowerPoint presentatie vertelde hij over de successen van het afgelopen jaar, 
mogelijkheden van aantrekkelijke leningen en de Waddenfondsaanvraag. Deze aanvraag 
is een subsidieaanvraag waarbij ons dorp Ee nog nadrukkelijker als Flaaksdoarp op de 
kaart word gezet. Speerpunten bij deze aanvraag zijn: 1. Het Vlasmuseum in de picture 
zetten, zowel het interieur als het exterieur. 2. Het vermarkten van Flaaksdoarp Ie. 3. 
Het plantsoen maken tot een Flaaksplein met o.a. bestrating, bankjes, informatiepunt en 
een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Vanuit de zaal kwamen nog een aantal vragen 
over de particuliere projecten. Waarom alleen in de dorpskern. De lijnen hiervoor zijn 
uitgezet door de Gemeente en Provincie. Ze willen de krimp tegengaan en denken dat te 
bereiken door de beschermde dorpsgezichten aan te pakken. Ook was er een vraag over 
het verbouwen van Vlas. Er zijn plannen om o.a. een stukje vlas te verbouwen in het 
Flaaksbos.  
 
Hierna volgde het punt: Bestuurswisseling. Meindert Woudwijk was aftredend en niet 
herkiesbaar. Voorzitter Hans Kroodsma bedankte hem voor al zijn werk en inzet die hij 
de afgelopen jaren heeft gestoken in het dorpsbelang in combinatie met zijn werk, HBO  
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studie en gezin. Grote complimenten hiervoor. Vervolgens werd het nieuwe bestuurslid 
Sjoerd Zijlstra naar voren geroepen. Hij stelde zichzelf aan de vergadering voor.  
 
Daarna was meteen het woord weer aan Meindert Woudwijk. Hij vetelde over de Eco-
don, energie coöperatie Dongeradeel. Een lokale energie coöperatie, die de stroom en 
gas wil inkopen en verkopen aan inwoners en bedrijven in Dongeradeel. Ze willen zelf 
groene energie produceren. Dit alles zonder winst oogmerk. De winst willen ze benutten 
voor lokale projecten. Het wachten is nog op de vergunningen van de NLD. Waarschijn-
lijk kunnen ze in april tarieven presenteren.  
 
De laatste presentatie was voor de openingscommissie van het Flaakspaad. Jack Hoek-
stra nam het woord en stelde de commissie aan ons voor. Deze bestaat uit: Janita Post-
ma, Minke Rottiné, Klaske de Haan en Jack Hoekstra. Daarna maakte hij het programma 
bekend voor zaterdag 10 mei 2014. 

08:30:  Een dorpsontbijt voor alle inwoners van Ee  
10:00 uur: Opening Flaakspaad 
10:30 uur: Opendag Ee m.m.v. bedrijven en verenigingen 
Inmiddels zijn er al ruim 30 aanmeldingen. Er zullen verschillende routes 
worden uitgezet. Ze willen de dorpskern graag autovrij. Parkeren kan op 
het terrein van v/d Hoek. 
17:00 uur: Sluiting in dorpshuis de Jister 
 

Hierna kwam het punt Ee 2025 aan bod. We gingen in groepjes uiteen en m.b.v. een 
praatblad gingen we met elkaar in gesprek onder het genot van een drankje. De kernvra-
gen waren: welke voorzieningen zijn er in Ee nog in 2025 en wat is daarbij de bijdrage 
van het dorpsbelang en de bijdrage van de inwoners in Ee. De gesprekken verliepen erg 
goed in de gemêleerde groepen.  
 
Tenslotte volgde het punt rondvraag. Een aantal zaken die aan de orde kwamen: 
* Zijn we wel kritisch genoeg richting de NAM? Hoe staat het dorpsbelang hier tegen-
over? Het dorpsbelang is positief, maar ook zeker kritisch. Het aangeboden dorpsont-
bijt door de NAM op de dag van de opening is voor ons een afronding van het project 
Flaakspaad. De nadelen zijn er, laten we dan ook maar gebruik maken van de voordelen. 
*Het ‘hekkel’ afval op de Koarte Bún is dit jaar wel erg lang blijven liggen. Het dorpsbe-
lang kaart dit aan bij de Gemeente 
* 19 Juli is er weer ringrijden op Tibma.  
 
 
 
 
 



 

 

 
5 

 
 
 
 
Hierna sloot Hans Kroodsma de vergadering. Hij bedankte Helmer Hansma voor het ma-
ken van de presentatie en het bedienen van de beamer. Ook bedankte hij de bediening 
van dorpshuis de Jister. Hij benadrukte dat we blij zijn met zo’n grote opkomst in ver-
schillende leeftijden. 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. 
 
 
 
 
 
 
 


