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Notulen jaarvergadering 15 november 2019 
Vereniging Dorpsbelangen Kleine Huisjes 

 

 
- 1 De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.  

     21 leden zijn aanwezig, twee leden hebben zich afgemeld. 

 

- 2 De notulen van de jaarvergadering 2018 worden goedgekeurd en zijn dus  

     Vastgesteld. 

 

- 3 De agenda voor de jaarvergadering 2019 wordt vastgesteld. 

 

- 4 Het jaarverslag van 2019 wordt goedgekeurd. 

 

- 5 Verslag Kascommissie, Yvonne Halsema en Ed Vastenouw 

     De kascommissie heeft de kas en de bijhorende stukken onderzocht en  

     Goedgekeurd. 

     2019 was wel een duur jaar voor de vereniging, voornamelijk door de kosten die  

     gemaakt zijn voor de reünie.  

 

- 6 Verkiezing kascommissie 2020 

     Zowel Yvonne en Ed zijn herkiesbaar voor een tweede termijn maar dat lijkt 

     de vergadering niet handig.  

     Ed stopt en Yvonne Halsema en Karin van Wijngaarden vormen de 

     kascommissie voor 2020. 

 

- 7 Bestuur: 

     Piet Stuive is aftredend en niet herkiesbaar. Piet wordt bedankt voor zijn  

     geweldige inzet. Gelukkig blijft hij beschikbaar voor hand en spandiensten en   

     blijft ook de Zaal Stuive voor het dorp beschikbaar.  

 

    Adrie Korhorn stelt zich kandidaat en hij wordt met algemene stemmen  

    benoemd tot bestuurslid. 

 

    Anna Buist heeft al aangegeven dat dit haar laatste jaar als bestuurslid wordt.  

    Conform de statuten is er nu ook nog plaats voor een bestuurslid. Mocht er 

    iemand zijn die bestuurslid wil worden neem dan contact met ons op dan kan  

    je alvast een jaar mee draaien.  

    Meld je dan aan via de mail: kleinehuisjes@hotmail.com. 

 

 -8 Verkeersveiligheid: 

De verkeersveiligheid blijft een punt van grote zorg. We zijn nu officieel een 30 kilometer zone 

maar in de praktijk merken we daar weinig van. De politie heeft aangegeven dat zij niet van 

plan zijn om te handhaven. De politie verwijst naar de Gemeente die de weg zodanig moet 

inrichten dat er maar 30 kilometer per uur gereden kan worden. Op basis van die uitspraak 

heeft het bestuur een brief geschreven naar de Gemeente. Tot op heden echter nog geen 

antwoord en deze week gaat brief twee de deur uit. We willen eerst dat traject doorlopen.  

Zodra we een stap verder komen dan schuiven de twee overgebleven leden van de 

verkeerscommissie ( Bert en Lies ) aan bij het bestuur.  

De vraag is wel op welke manier het beste de weg ingericht moet worden om 30 kilometer af 

te dwingen. Suggesties graag mailen naar het bestuur: kleinehuisjes@hotmail.com.  

Te denken valt aan het versmallen van de verkeersplateaus waarbij het verkeer uit het dorp 

voorrang heeft voor inkomend verkeer. Wellicht een paar extra drempels. In Dorkwerd heeft 

die aanpak wel succes. Wie weet zijn er nog andere opties……laat het ons dan weten.   
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- 9 Suggesties activiteiten 2020 

De leden zijn tevreden over het jaarlijkse aanbod aan activiteiten. Als extra suggesties voor 

2020 worden genoemd; 

 Het organiseren van een wandelroute door het dorp waar je bij verschillende 

dorpgenoten in hun huis kunt proeven van heerlijkheden uit eigen keuken. Of dat in het 

ene huis een voorgerecht is, ergens anders een amuse, dan een hoofdgerecht 

enzovoort. Wie weet een leuk idee vooraf aan de avond activiteiten van het dorpsfeest.  

 Het organiseren van een schuurverkoop waarbij de bewoners die mee willen doen 

gezamenlijk een advertentie betalen in bv. De Ommelander. 

 Het organiseren van een kegelcompetitie in Zoutkamp 

 Het organiseren van een cocktail, bubbeltjeswijn proeverij december 2020 zodat 

iedereen voldoende inspiratie krijgt voor de feestdagen. 

 

- 10 Voortgang overkapping Lutje Toentje 

Nadat we een vergunning hadden gekregen bleek toch dat er vanuit de Gemeente aanvullende 

eisen kwamen. Er moest nog een constructieberekening komt. Gelukkig neemt de Gemeente 

die extra kosten op zich. Er is inmiddels ook een offerte en de verwachting is dat we voor het 

eind van dit jaar de zaak vergunningstechnisch rond hebben. Plan is dan om in maart – april 

2020 te beginnen met de bouw.  

Uiteraard volgt er na de afronding van de bouw een feestelijke opening. 

 

- 11 Vervolg Enquête 

In de jaarvergadering van 2018 hebben we al een ruime toelichting gegeven op de uitkomsten 

van de enquête. Er waren een aantal punten waar we nader aandacht aan besteed hebben. In 

deze vergadering nog een korte terugblik op de enquête.  

 Inwoners van Kleine Huisjes zijn tevreden over hun woonomgeving en het gemiddelde 

cijfer hiervoor is een 8. 

 We gaan nog aan de gang met de herkenbaarheid van het dorp. De realisatie van de 

overkapping zal hier een bijdrage aan zijn en daardoor creëren we ook een 

ontmoetingsplek. We gaan ook onderzoeken of er in 2020 subsidie te krijgen is voor 

informatieborden voor de drie entrees van ons dorp. De subsidie pot voor 2019 was 

helaas leeg. 

 Speeltoestellen zijn er voldoende. Helaas is van een wip de steun afgebroken maar die 

zullen we laten repareren. 

 De communicatie van het bestuur naar de leden is verbeterd en wij gaan door op de 

ingeslagen weg. 

 De activiteiten die het bestuur organiseert worden ook als positief ervaren, gemiddeld 

doen er tussen de 20 a 30 dorpsgenoten mee. Het jaarlijkse dorpsfeest mag zich 

verheugen in een groter aantal deelnemers.  

 

-12 Lutje Kraantje 

Jan Gerdez is als enige overgebleven als redactielid en dat is echt te weinig om een Lutje 

Kraantje te maken. Alle aanwezigen vinden het belangrijk dat er een Lutje Kraantje verschijnt. 

Hanna meldt zich tijdens de vergadering aan als redactielid, en waarschijnlijk wil Gea Korhorn 

ook mee gaan doen. Dat is geweldig want op deze manier is er weer voldoende redactiekracht 

om door te gaan met het Kraantje. Jan neemt contact op met Gea en Hanna om een eerste 

afspraak te plannen. Heb je ook zin om mee te doen dan kan dat altijd, meld je dan aan via 

ons mailadres: kleinehuisjes@hotmail.com of rechtstreeks bij Jan Gerdez. 

 

 -13 Onderhoud Lutje Toentje 

Het onderhoud wordt door ons, c.q. het dorp,  gedaan maar in de praktijk zien we dat steeds 

dezelfde dorpsgenoten hier actief zijn. Er liggen ook nog wat aandachtspunten want het 

schoffelen van de rode steentjes is nauwelijks te doen en ook de verhoging van ons beeld is 

lastiger te onderhouden. Begin 2020 gaan we toch aan de gang met de overkapping en dan 

moeten we gelijk gaan kijken hoe we het Lutje Toentje verder gaan inrichten en mooi, maar 

ook onderhoudsvriendelijk, maken. Jan Gerdez, Adrie en Piet zullen zich hiermee bezig gaan 

houden. Suggesties graag melden bij het bestuur via ons mailadres. 
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 -14 Boscommissie 

Er is een boscommissie in het leven geroepen en zij hebben samen met de boswachter, waar 

nodig  bomen gemerkt en afspraken gemaakt. De boscommissie heeft hier al verslag van 

gedaan aan alle dorpsgenoten. Het is nu wachten totdat de werkzaamheden van start kunnen 

gaan. Zodra dit zal gebeuren dan wordt iedereen hierover geïnformeerd.  

 

 

 -15 Gastvrouwen 

Onze gastvrouwen Manon en Corrie bezoeken onder andere nieuwe bewoners, zieken, 

dorpsbewoners die eens in het zonnetje gezet moeten worden. Ook in 2019 hebben zij weer de 

nodige dorpsbewoners bezocht, waarvoor onze grote dank. Ook in 2020 blijven Manon en 

Corrie aan de slag als gastvrouwen. 

  

- 16 Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

 

 Het voetpad van Kleine Huisjes naar Molenrij voldoet niet aan de verwachtingen. De 

materiaalkeuze van het wegdek zou er voor zorgen dat het onkruid moeilijk kan 

overwoekeren. In de praktijk blijkt dat volgens ons toch niet zo goed uit te pakken. Het 

pad is nu al smaller dan dat het was. Bij de aanleg heeft de aannemer de bestaande 

afwateringgoot en rioolputten dicht gegooid met grond. Hierdoor is het stuk naast de 

verkeersdrempel bij hevige regenval niet begaanbaar. Hier hebben we al melding van 

gemaakt. Het bestuur zal dit wederom bij de Gemeente aankaarten. 

 Er is een fietsenrek geplaatst naast de bushalte. Meestal staan er maar twee, soms drie 

fietsen en deze worden meestal niet in de rekken gezet. Wellicht dat een soort metalen 

hek c.q. beugel effectiever zou zijn maar voor die paar fietsen, ondernemen we verder 

geen actie. 

 We hebben een metalen afvalbak aangevraagd bij de Gemeente voor bij de speeltuin. 

 De reünie was een groot succes, als enige kritische kanttekening moet wel gezegd 

worden dat de catering door Willibrord tegenviel. Het zag er allemaal leuk uit, maar niet 

deskundig personeel achter de verschillende kraampjes zorgde voor lange wachtrijen. 

Dit is besproken met Arjan en Christel. Dit is niet de eerste keer dat de catering bij een 

dorpsfeest tegenviel en het bestuur heeft besloten om voor volgend jaar op zoek te 

gaan naar een andere cateraar. 

 Om onze kas wat beter gevuld te houden heeft het bestuur besloten dat de prijzen voor 

bier en wijn verhoogd wordt naar 1.50 

 De eigendommen van de dorpsvereniging zoals glazen, stoelen verlichting staan 

allemaal bij Piet Stuive. Heb je nog iets staan wat van de vereniging is dan kun je dat 

bij Piet brengen. De tent staat opgeslagen bij Frans en Carin. 

 

Wonen in een gemeenschap betekent altijd rekening houden met elkaar.  Deze avond komt 

nog aan de orde dat de hobby van de ene bewoner overlast veroorzaakt aan omwonenden. 

Een heel lastig problemen voor alle partijen. Als bestuur zijn wij voor algemene zaken die het 

hele dorp aangaan. Wij willen, kunnen en mogen dus geen partij kiezen bij individueel zaken 

die spelen tussen dorpsgenoten onderling. Hooguit kunnen we adviserende functie hebben.  

 

Als er meerdere bewoners dezelfde overlast ervaren is het goed om gezamenlijk op te trekken 

en uiteraard in gesprek te gaan met de overlastveroorzaker(s). In sommige situaties kan de 

Gemeente een rol spelen of de politie. Ook is het goed om te onderzoeken welke instanties je 

kunnen adviseren bijvoorbeeld over wet en regelgeving, milieu, dierenwelzijn.  

 

 

Kleine Huisjes, 20 november 2019 

 

Herman Postma 

secretaris 


