Contribu•e 5€ per jaar. Wordt in mei geïnd of automa•sch afgeschreven.
Bij wie de contribu•e van 2014 nog open staat wordt deze tegelijker•jd geïnd.

16 maart 2015, Café ’t Alde Weinstjil, 20 uur

Bantega zit niet s•l. In de jaarvergadering informeren drie
projectgroepen u over actuele ontwikkelingen in en rond
het dorp.

Agenda

Dorpsvisie

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vragen aan de wethouder – 1 jaar DFM
Verslag ALV 2014 – vaststellen – thuis lezen
Jaarverslag 2014– vaststellen – thuis lezen
Jaarrekening 2014 – verslag kascommissie – vaststellen
Nieuw lid kascommissie kiezen
Begro•ng 2015
Bestuursverkiezing
a!redend Johan de Haan - niet herkiesbaar
Tussen•jds verslag werkgroep dorpsvisie

Pauze
10.
11.
12.
13.

Presenta•e lokale energiecoöpera•e
Presenta•e glasvezel - ini•a•ef
Rondvraag
Slui•ng

Nog geen lid van Plaatselijk Belang?
Kom vrijblijvend op de ledenvergadering kennismaken.

Nu ook op Facebook - JOP PBB Bantega
Het lanceren van onze facebook pagina was een groot succes. We zochten vrijwilligers voor het schilderen van het JOP. Zondagavond gingen we
online. Maandagochtend hadden we 50 facebookvrienden en 2 schilders.
Binnenkort wordt de speeltuin vernieuwd. Om u tussen•jds te informeren gebruiken we facebook. Hou ons facebook in de gaten.

Begin januari is het laatste woningbouwkavel bebouwd. De vorige dorpsvisie is uit 1998. De werkgroep
Dorpsontwikkeling is in okotber onder voorzi•erschap
van Kevin Bakker aan de slag gegaan. Zij brengen een
tussen•jds verslag uit van het proces en hoe ze het
dorp erbij betrekken.
Onderzoekspla!orm Lokale Energiecoöpera•e
Er zijn in Friesland al 25 lokale energiecoöpera•es
bezig. Het voordeel is: we halen de winst die bij commerciële energiebedrijven naar de aandeelhouders
vloeit terug naar de gemeenschap en creëren op deze
wijze en soort dorpsfonds.
Gezamenlijk met de andere Plaatselijk Belangen van
voormalig Lemsterland hee! een Onderzoekspla"orm
Lokale Energiecoöpera•e het onderwerp verkend en
posi•ef advies uitgebracht. Namens PBB hebben Ursi
Frehner en Geert Schokker meegewerkt.
Zij informeren de ledenvergadering waarom een lokale energiecoöpera•e zo interessant is.
Glasvezelini•a•ef
In Oosterzee is een ini•a•efgroep al enige •jd bezig
met een lokaal glasvezelnetwerk. De Provincie stelt
hoge prioriteit voor zulke lokale netwerken. Voor
commerciele aanbieders zijn de pla•elandskernen
niet interessant. Zo is de Brekkenpolder is eind 2014
met steun van de Provincie gestart met de realisa•e
van een eigen glasvezelnetwerk.
Jongeren kijken niet meer TV maar kijken op de
computer. Dat is de toekomst. Met glasvezel zijn we
toekomstproof. Telefoon, TV en Internet gaan daarmee met de snelheid van het licht. En sneller dan licht
is er niets.
Waarom zou ik...? Denk even aan wat er veranderd is
sinds uw jeugd. Van draaischij!elefoon tot Skype, van
zwartwit TV tot YouTube.
Leo Plaat en Guus Verhoef uit Oosterzee lichten het
project toe.

Jaarverslag Plaatselijk Belang Bantega 2014
Een nieuwe gemeente – een nieuw bestuur
2014 stond in het licht van verandering en vernieuwing.
Sinds 1 januari 2014 bestaat Lemsterland niet meer en zijn we
samen met Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân de gemeente de
Friese Meren. Het gemeentehuis zit nu in Joure.
Bij de laatste algemene ledenvergadering (ALV) namen maar liefst
3 bestuursleden afscheid. Jantje van der Veen, Roelof Vaartjes
en Setske ter Wee zijn opgevolgd door. Ursi Frehner (secretaris) Klaas Veltman (penningmeester) en Theo de Boer onze
technische man. Zi•end bestuurslid Anneke de Vries nam het
voorzi•erschap over. Het bestuur vergadert maandelijks m.u.v. de
zomervakan•e. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende
zaken behandeld. Daarnaast is het bestuur van PBB overal vertegenwoordigd waar en wanneer dat voor PBB relevant is; van de
wethouder, de gezamenlijke verenigingen van Bantega tot aan
het inhalen van Sjinkie Knegt…
Contact met de gemeente
Regelma•g ontvangt het bestuur de nieuwsbrief van de dorpencoördinatoren van gemeente De Friese Meren. Ypie Kroes is de
dorpencoördinator voor voormalig Lemsterland. Onder haar regie
is er 4 keer per jaar een voorzi•ersoverleg van de gezamenlijke
plaatselijk belangen in haar rayon. Onder de nieuwe gemeente
verandert ook de ﬁnanciering. PBB ontving in 2014 een bedrag
van 1900€ van de gemeente. Daarnaast is er een kernenbudget
waar we voor grotere zaken een bijdrage kunnen vragen.
Speeltuin
Dat hebben we gedaan voor de vernieuwing en groot onderhoud
van de speeltuin en het speelveld. Van zijde van de ouderraad
van de school was de wens ook een speeltoestel voor de allerjongsten te realiseren. Verder zijn bankjes, voetbaldoelen en de
basket nodig aan groot onderhoud toe.
Na maanden voorbereiding kregen we in november bericht dat
de ﬁnanciering rond is. De gemeente hee" ons enorm gesteund
in de aanvraag van subsidies. Van de begro•ng van dik 9000€
krijgen we 2.170 van de gemeente en 2.265 van de provincie. Lyaemer Wonen en de ouderraad steunen het project met 1500 en
500. De rest is voor PBB en eigen werkzaamheden. De uitvoering
is in maart gepland, zodra het weer het toelaat.
JOP-JongerenOntmoe!ngsPlek
Het JOP was nodig aan een ver#eurt toe. Het bestuur hee" bij de
Na•onale Burendag daarvoor subsidie aangevraagd. Helaas is dat
niet toegekend. We hebben het op eigen rekening doorgezet.
Via de Zuid-Friesland – die sinds Januari 2015 opgeheven is – en
posters hebben we de leden opgegroepen om mee te helpen. Het
voorbereiden en het schilderen neemt meerdere dagen in beslag.
Op 27 september zijn we met hulp van •en vrijwilligers gestart.
De deﬁbrillator – AED
Enkele jaren geleden kregen alle dorpen en voetbalverenigingen
een hartdeﬁbrillator van Het Rode Kruis. De gemeente Lemsterland zorgde voor het jaarlijkse onderhoud en de bijscholing
van de vrijwilligers. De nieuwe gemeente DFM hee" dit budget

geschrapt. In 2014 konden we voor de laatste keer budget krijgen
voor onderhoud en bijscholing. Het onderhoud is in november
uitgevoerd. De bijscholingsavond is gepland.
Het bestuur hee" veel gediscussieerd of het beheer van de AED
wel een taak is voor PBB en een bezwaarschri" gestuurd naar
de gemeente. Medische hulpverlening is geen kerntaak van PBB.
Gezamenlijk met de andere PB’s hebben we ook ingesproken bij
de gemeenteraad en gesproken met de wethouder. Helaas is er
bij de gemeente niets bereikt.
Als iedere seconde telt kan - zeker in een perifeer gebied als
Bantega - de snelle eerste-hulp-verlening met de AED het verschil
tussen leven een dood betekenen.
Dorpsvisie
In de ledenvergadering van 2014 zijn ook vier vrijwilligers voor
de werkgroep Dorpsontwikkeling benoemd. Kevin Bakker-voorzi•er, Jelle Wesselius, Jantje van der Veen, Gerard de Haan. De
werkgroep is na de zomer aan de slag gegaan. De vraag van de
dorpencoördinator om mee te doen aan de buurtmeter is bij de
werkgroep neergelegd. (Meer info op de ledenvergadering)
Lokale Energiecoöpera!e
Van Ursi Frehner is het voorstel om te onderzoeken of een lokale
energiecoöpera•e interessant is voor ons dorp. Er zijn al 25
lokale energiecoöpera•es onder begeleiding van Ùs Koöperaasje in Friesland bezig. Het voordeel is: we halen de winst die bij
commerciële energiebedrijven naar de aandeelhouders vloeit
terug naar de gemeenschap en creëren op deze wijze en soort
dorpsfonds. Gezamenlijk met de andere Plaatselijk Belangen van
voormalig Lemsterland hee" een Onderzoekspla$orm Lokale
Energiecoöpera•e het onderwerp verkend en posi•ef advies
uitgebracht. Namens PBB hebben Ursi Frehner en Geert Schokker
meegewerkt. De besturen moeten zich nog over het advies en
het vervolg uitspreken.
Onderzoek bergingsloca!es voor kernafval
11 juli 2014 werd Bantega opgeschrikt door het hoofdar•kel op
de voorpagina Leeuwarder Courant. De oeroude kleilaag onder
Bantega is bij het ministerie van Economische Zaken in beeld
voor eeuwigdurende opslag van kernafval. Het is één van de vier
loca•es in Friesland naast een lijst loca•es in Brabant, Limburg
en de Veluwe. De Provinciale staten en verschillende gemeentes
hebben snel gereageerd dat van hun zijde geen medewerking te
verwachten staat. Het bestuur hee" ook de gemeente DFM om
een stellingname gevraagd. In november hee" het college het
bestuur via de dorpencoördinator laten weten tegenstander te
zijn van ondergrondse kernopslag en onderzoek daartoe.
Ter geruststelling hier de antwoorden van de minister op
kamervragen:
•
Aan de hand van deze bureaustudie kan niet gesteld
worden of bepaalde gebieden al dan niet geschikt zijn voor eindberging.
•
Radioac•ef afval wordt ten minste 100 jaar bij de COVRA
opgeslagen. Pas hierna is eindberging in de diepe ondergrond
voorzien.

Kerstboom

Carbidschieten

In december is hee• PBB met zijn vrijwilligers weer gezorgd voor
de grote kerstboom in het hart van het dorp – en de •jdige afvoer
ervan voor de jaarwisseling.

In overleg met de gemeente en Maatschap van Tweel is er weer
een loca•e aangewezen waar het •jdens de jaarwisseling is
toegestaan om carbid te schieten. Dat is onder toeziend oog van
Theo de Boer goed verlopen.

Notulen ALV - 14 april 2014 ivm. ruimtegebrek hier een ingekorte versie - De volledige versie vindt u op www.bantega.net/hoofdmenu_Bantega.html
Gastsprekers: Ypie Kroes (dorpencoördinator), Johannes v.d. Pal
(afgevaardigde B&W), Hein de Haan (Lyaemer Wonen)

Wethouder: De kiezers zijn geraadpleegd. Een naamswijziging
is nie•g ten op zich!e van hetgeen er is bereikt.

De voorzi!er noemt in haar openingswoord de toppresta•es van
Sjinki Knegt (wereld kampioen en Olympisch medaille shor!rack).
Ook was er een mooie prijs voor de Toneel vereniging en de
zangvereniging Sjongersnocht.

Notulen ALV 2013
Er zijn geen vragen en/of aanvullingen. De notulen worden door
de algemene ledenvergadering goedgekeurd en door de voorzitter ondertekend.

Vragenronde met dorpencoördinator & Wethouder
In februari 2014 is door de gemeenteraad een nota vastgesteld:
dorpen-, Stads- en wijkenbeleid, ‘Méér dan stenen’. Ypie Kroes is
dorpencoördinator en Johannes van der Pal is contactwethouder voor Bantega. In het kader van de nieuwe Wmo-wet (wet
maatschappelijke ondersteuning) gaan er de komende jaren veel
zaken veranderen op gebied van de zorg. De overheid treedt terug, de ‘Mienskip’ moet het bevorderen van de lee"aarheid gaan
oppakken. Het is de bedoeling dat dorpsbewoners meer naar
elkaar gaan omzien. Eigen kracht wordt ges•muleerd. Er komen
sociale wijkteams, wijkverplegers en Wmo consulenten.
Plaatselijke Belangen krijgen een eigen budget, dat besteed moet
worden aan lee"aarheid. Voor het bevorderen van de lee"aarheid is voor Bantega een budget van € 1.900 beschikbaar. Daarnaast stelt de gemeente een budget projectengeld beschikbaar,
voor de invulling grotere projecten. Ypie Kroes adviseert om met
goede ideeën naar het bestuur van Plaatselijk Belang te gaan,
zodat zij een aanvraag met onderbouwing in het kader van de
lee"aarheid bij de gemeente kunnen neerleggen.

Jaarverslag secretaris
Er zijn geen vragen en/of aanvullingen naar aanleiding van het
jaarverslag 2013

De wijkagent Geert v.d. Laan (afwezig met kennisgeving) vraagt
aandacht voor de ‘1000 ogen campagne’, waarmee inbraken in
de gemeente moeten worden teruggedrongen. De bewoners zijn
de ogen en oren en kunnen alle signalen van ongewoon gedrag
direct melden via 112.
Wethouder Van der Pal informeert over Jachtkamp fase 2. Het
plan krijgt een steeds vastere vorm. Het plan wordt eerst beoordeeld op kwaliteit en haalbaarheid. Pas dan kan een bestemmingswijziging worden aangevraagd.
Er wordt bezuinigd op groenvoorzieningen, struiken worden
vervangen door gras. Wanneer het gaat over het inzamelen van
afval, komt er één beleid binnen de nieuwe gemeente.
Komt er een tekening van Jachtkamp 2 ter inzage?
Wethouder: komt op internet, www.friesemeren.nl onder
bestemmingsplannen.
Komt er in de winter een busverbinding in Bantega?
Wethouder: Dit is iets voor de provincie. De hoofdverbinding
is op orde, op de kleinere dorpen ligt het las•ger.
Hoe gaat de gemeente om met de groenvoorziening in Bantega?
Wethouder: We hebben een bezuinigingsopdracht gekregen.
Gras is makkelijker in onderhoud. Er wordt ook aan bewoners
gevraagd om te maaien.
De nieuwe gemeentenaam “De Friese Meren” wordt ondanks het
referendum gewijzigd. Waarom dan nog stemmen?

Jaarverslag penningmeester
Contribu•e wordt zoveel mogelijk automa•sch geïncasseerd. Er
is nieuwe kerstverlich•ng aangescha•. Verzoek van de algemene
ledenvergadering om het jaarverslag van de penningmeester op
papier uit te delen.
Kascommissie
De kascommissie Jolanda Kelderhuis en Chris ter Heide doen
verslag en stellen goedkeuring van de jaarrekening voor. Dat
wordt door de leden overgenomen. Tot de nieuwe kascommissie
worden benoemd: Chris ter Heide en Yvonne de Jong.
Bestuursverkiezing
De ledenvergadering (25 kiesgerech•gden) kiest drie nieuwe
bestuursleden. De algemene ledenvergadering kiest Klaas Veltman, Ursi Fehner en Theo de Boer. De vice-voorzi!er Anneke de
Vries bedankt de a•redende bestuursleden Jantsje van der Veen,
Roelof Vaartjes en Setske ter Wee voor hun inzet.
Rondvraag
Kevin Bakker: Wie is er verantwoordelijk voor het schoonmaken
van het JOP.
Voorzi!er: Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. PBB
is bezig om een plan uit te werken om het JOP op te knappen.
Jouke Kroes: Is er contact met andere Plaatselijke Belangen? Is er
een overleg met de gezamenlijke verenigingen?
Voorzi!er: De gemeente werkt aan overleg van PB’s. De
verenigingen overleggen jaarlijks samen.
Het verhuur van apparatuur van PBB is te duur.
Voorzi!er: Het nieuwe bestuur kijkt hier naar.
Willem Boscha: Blij• de groenstortplaatsen bestaan?
Wethouder: Dat is nog niet bekend. Wel constateren we
steeds vaker dat er andere rommel inzit. Dat mag beslist niet!
Verzoek aan alle inwoners, let hierop.
Slui!ng
In haar slotwoord vraagt ze naar vrijwilligers die daar ook in mee
willen denken in een werkgroep voor het ontwikkelen van een
nieuwe dorpsvisie van Bantega. Kevin Bakker, Gerard de Haan,
Jantsje van der Veen en Jelle Wesselius melden zich aan als deelnemer voor de werkgroep “dorpsvisie Bantega”.
De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.

Bantega NIJS’jes
AED weetjes
Wat is een AED? Is een hartdeﬁbrillator, die harts"lstand het hart met stroomstoten weer op gang kan krijgen.
Wist u dat:
de deﬁbrillator in Bantega bij de ingang van dorpshuis “de Pomp” hangt.
voordat de ambulance is gearriveerd, is 58 procent van de mensen die een
harts"lstand krijgen al aangesloten op een automa"sche externe deﬁbrillator
(AED). Daarmee is de kans om het te overleven 300% gegroeid.
• dankzij de deﬁbrillator de kans om een hartaanval te overleven 50% is.
• Een moderne deﬁbrillator (AED= Automa"sche Externe Deﬁbrillator) zelf het
onderscheid maakt. Er wordt geen schok afgegeven bij een normaal kloppend
hart.
• fouten maken niet kan. Het apparaat meet en analyseert en wijst zich zelf.
En het func"oneert niet als je iets fout doet.
• volgens de wet iedereen het apparaat mag gebruiken om een leven te redden.
• Iemand die een reanima"ecursus hee# gevolgd hee# al geleerd hoe het
apparaat werkt en sneller kan handelen dan iemand die eerst de instruc"es
moet lezen. Daarom hebben we in Bantega een lijst vrijwilligers die 2-jaarlijks
worden bijgeschoold.

•
•

Reanima•e nodig?
Bel een van de lokale vrijwilligers! Vergeet niet ook 112 te bellen!
Theo de Boer
Wilbert Boersma
Peter Westera

Bantega
Middenweg
Echten
Bantega

Yvonne de Jong

Bantega

Jikke Kroes
Gerda van Stralen

Bantega
Bantega

Tetsje van der Zee

Bantega

Charlo•e van Zijl

Bantega

Jolanda Kolkman

Bandsloot

06-50 68 85 39
06-21 16 93 93
05 14-54 15 52
06-22 19 98 00
05 14-55 14 12
06-38 19 62 59
05 14-55 12 18
05 14-55 14 28
06-29 20 41 38
05 14-55 14 71
06-22 06 87 88
05 14-55 13 99
06-46 15 19 57
05 14-55 12 78
05 14-55 14 06

Oude Paden Nieuw Wegen - Wandelnetwerk Fryslân
Wist u dat:
• 6 organisa"es oude paden en wegen geïnventariseerd hebben.
• ook rond Bantega een aantal oude paden in kaart gebracht
zijn.
• Wandelnetwerk Fryslân bezig is om een aantal oude paden
te heropenen.
• een aantal wandelroutes al gesignaleerd is met plaatjes van
Wandelnetwerk Fryslân
• het project binnenkort wordt opgeleverd.
Werkkaart inventarisa•e van oude paden

