NOTULEN LEDENVERGADERING 23 maart 2017
Geacht VOAN lid,
Bijgaand ontvangt u de notulen van de ledenvergadering van 23 maart 2017.
Aanwezig bestuur:

Wiebren Jongbloed, Jan Willem van Essen,
Daan Spijkerman, Sita Koning, Maria Huige en Sigrid de Vries

Afwezig bestuur MK: Romkje Groothedde
Afwezige leden MK: Haarmode Creatief, Knol Akkrum, Nijdam Fietsen, Jacob Veenema,
Sietze Eelsingh
Aanwezig:
Marten Aukema (ACA Computers), Wim Hiemstra (kalkvrijwonen.nl), Baukje JongbloedRoorda, Veroni (Boereiis), Harry en Christina Haitsma (HUBO), Ruud en Ineke (de
Kleankast/Kletskous), Wieb Zandberg, Koos en Anneke Kooistra (Kooistra), Henk en
Saapke, Henk jr Dam (Dam Beton), Jetske van ’t Blik (Blikgroep/Bliksem), Bert Rotteveel
(Tusken de Marren), Kor Hooghiemster, Fokko Nijenhuis (De Vakman), Rolf van der Veer
(Kromme Knilles), Klaas Hylkema, Dennis Gijsman (Van Vuuren), E Meeter (Frisian Queen),
Wouter de Groot (Gemeente Heerenveen), Douwe vd Meulen (Boot Akkrum), Stefan de
Boer, Katja Wiessenberg (Theo Pauw), Arno ter Hart ( Ter Hart Huiskoopadvies), Siemon G.
Faber (SGF-Advies), Tea Rodenburg (Op e rit), Tjitte Alkema (Alt-design), Sjoukje Feddes (Sj
Feddes Hyp Advies), Mirjam Bos en Jan Trip (Aangenaam Notarissen)

AGENDA

1. Koffie en welkom
2. Opening en vaststelling agenda
3. Notulen ledenvergadering 17 maart 2016
4. Ingekomen stukken/diverse mededelingen bestuur
5. Financieel verslag/verslag kascommissie/benoeming kascommissie/begroting 2017

6. Gepasseerde en aankomende evenementen

7. Presentatie Website

8. Rondvraag
PAUZE
9. Burgemeester van der Zwan namens de Gemeente Heerenveen
10. Sluiting

Notulen:
1. Voorzitter Wiebren Jongbloed heet iedereen welkom en geeft een aantal
nieuwe leden het woord om zich voor te stellen:
Wouter de Groot - Accountmanager EZ Gemeente Heerenveen
Dennis Gijsman - Van Vuuren
Tjitte Alkema
- Alt Design
Katja
- Theo Pauw Secundaire bouwstoffen
Siemon Faber
- SGF Advies
2. 3. Goedgekeurd
4. Afmeldingen
Herkiesbaar: Sita Koning, Daan Spijkerman en Sigrid de Vries, alle 3 herkozen
5. Financieel Verslag – Maria Huige – begroting 2017 is vastgesteld
Jetske van ‘t Blik en Veroni Veldstra geven namens kascommissie akkoord.
Jetske en Arno zullen de controle namens de kascommissie 2018 doen.
Uitleg dat geld van het HOF (Heerenveen Ondernemersfonds) deels zal
gebruikt voor o.a. camera-bewaking industrieterrein en evt. bewegwijzering.
Jetske licht een en ander toe namens de OKH die hier al veel verder mee is.
De mogelijkheid is er dat Akkrum mee kan liften.
Anne de Boer geeft namens het HOF nog even aan dat de 3 jaar bijna om zijn
en dat de Gemeente nu inventariseert of het HOF doorgaat ja of nee.
6. Overzicht van gepasseerde evenementen 2016 door Sigrid
Nieuwjaarsborrel, Ledenvergadering, 20 April Bedrijvenbezoek Boot Akkrum
en Bogramatic, 7 mei Reuzedei, 15 oktober Dam Beton excursie, 1 dec
workshopavond Alex Grobee (deurwaarder en Tea Rodenburg (Op e rit) en
12 jan 2017 Nieuwjaarsborrel bij de Cleef

Nieuwe evenementen 2017:
6 april excursie AA trappen Joure, aanmelden kan nog steeds! Vanaf 17.00
uur.
6 mei Akkrum Opent! 10.00 – 13.00 Officieel IFKK (Iepen Frysk
Kampioenskip Klompkesilen) 13.00 – 17.00 AVC Beachvolleybal,
Ondernemersbeurs, Kajuit en dekconcerten, activiteiten voor de jeugd
17.00 – 01.00 Food en drinks en muziek
21 mei Familiedag bij Pean
15 juli Fryske Dei (dit jaar eerder ivm 1e zaterdag augustus skutsjesilen Grou)
Idee: Juridische middag en avond met o.a. rondleiding gevangenis Marwei,
Aanwezigheid rechter, advocaat en Veenhuizen directeur. Dineren in de
Bak. We vragen de mogelijkheden na.
Najaar: workshopavond en bedrijvenbezoek
Rolf licht nog even de plannen toe van de herinrichting van de TsjerkebleekHeechein. Wordt vervolgd…..
7. Presentatie van de nieuwe website en logo.
De bedoeling is dat alle leden een foto’s en informatie gaan aanleveren voor
op de website zodat er een zogenaamd Smoelenboek ontstaat van alle leden.
Vraag van Ruud (de Kleankast) om een uniform formulier te maken en te
mailen waarop iedereen de gegevens van zijn/haar bedrijf kan invullen

8. Rondvraag: --

PAUZE

8. Burgemeester van der Zwan van de Gemeente Heerenveen over Akkrum-Nes
het pareltje na de herindeling. Wat is er in 3 jaar zoal gebeurd/gerealiseerd.
En wat gaat er gebeuren.
- Randweg is aangelegd en nieuwbouw Sinnebuorren is van start gegaan
- Coopersburg, de fontein spuit weer!
- Mastklimmen, de burgemeester heeft de 48e keer geopend door zelf naar boven
te klimmen, helaas nu gestopt maar Gemeente kijkt of de Sportopleiding
Heerenveen dit voort kan zetten in de toekomst.
- Tusken de Marren, bestemmingsplan snel aanpassen zodat er verder gebouwd kan
worden.
- Herinrichting Tsjerkebleek, Gemeente is daar ontvankelijk voor en is ondersteunend
- Watertoren, meegewerkt aan bestemmingsplan 2 hotelkamers gerealiseerd
- Horeca, illegaal serres gebouwd, legaliseren als dit binnen de wetgeving past
- Meinesleatbrêge, gerenoveerd en gemoderniseerd
- Bedrijvigheid er is nog 1 ha. in handen van de Gemeente. Er is weinig ruimte.
Provincie is het struikelblok. Momenteel wordt er gekeken in Heerenveen aan de
andere kant van de A7 en evt. naar Akkrum
- Er komen 6 waterwoningen op het voormalige gasterrein. Vraag Wieb Zandberg of
deze er echt gaan komen daar de Provincie 6 jaar geleden gezegd heeft dat dit nooit
gaat gebeuren. Burgemeester geeft aan dat dit nu serieus wel het plan is.

Vragen aan de burgemeester:
Marten (ACA computers): Weg tussen Akkrum – Aldeboarn is zo slecht verlicht
Dit geldt ook voor het fietspad tussen Akkrum en Haskerdijken. Gemeente gaat dit
nader bekijken en is op de hoogte.
Ruud (Kleankast): Wat heeft de Gemeente zelf geinvesteerd? Akkrum-Nes zou de
toeristische watersporthoofstad van Heerenveen moeten worden!
Bruggen doorlopend open, afschaffen bruggeld
Burgemeester geeft aan dat de Gemeente investeert in infrastructuur en
ondersteunend is naar ondernemers. Afschaffen bruggeld ligt gevoelig daar de
opbrengst op jaarbasis zo’n € 80.000,= is en dus een behoorlijk bedrag aan inkomsten
is voor de Gemeente. Toch wordt ook beloofd hier naar te kijken.
Wieb Zandberg: Maakt zich zorgen over de krimp. Zowel qua woningen als
bedrijfsgrond. Ontwikkelingsvisie maken samen met de Gemeente
Douwe vd Meulen geeft aan dat er nog uitgewerkte plannen liggen van lang geleden
dat als het Boarnstee (Nes) volgebouwd was dat men dan bouwplannen op de ijsbaan,
voetbalvelden richting Terherne had. Deze kunnen zo van stal gehaald worden.
Bert Rotteveel biedt de burgemeester het Promotieplan Akkrum aan.
Daarmee is het de bedoeling Akkrum-Nes beter op de kaart de zetten!
Dat meer toeristen meer euro’s gaan spenderen.
Bij deze notulen treft u dan ook dit Promotieplan aan.

10. Sluiting

