
PLAATSELIJK BELANG URETERP 
 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Bij deze nodigen wij een ieder uit voor de jaarlijkse openbare 
jaarvergadering van Plaatselijk Belang Ureterp. 

 
 

Wanneer:  dinsdag 25 maart  
Tijd:  20.00 uur 
Waar:  Leave 17  
Aanwezig: alle bestuursleden PB en 22 leden. 
 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen: Jolanda opent om 20.00 de vergadering en heet een 
ieder welkom 

 
2. Ingekomen stukken: geen 

 
3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 19 maart 2013: Vraag J.Falkena: is dit 

verslag ook naar de gebiedscommissie N381 gestuurd. Nee, maar ons zorgen zijn 
wel in de diverse bijeenkomsten met de N381 gemeld. Jolanda geeft uitleg hoe het 
nu loopt met de N381.  

 
4. Jaarverslag 2013: geen vragen 

 
 

5. Financieel verslag: Anneke geeft uitleg. Vraag uit de zaal: kan het geld dat op 
spaarrente staat ook gedeeltelijk anders worden belegd. Zodat het meer oplevert. 

 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie: De 

kascommissie geeft de penningmeester goedkeuring.  
 
Nieuw lid kascommissie: mevr. K. Slump de Wine 12. J. Falkena wordt bedankt. 
 

7. Bestuur 
Aftredend en herkiesbaar: alle huidige bestuursleden. 
Alle bestuursleden worden herkozen. 
Nieuw bestuurslid G. Pal. Hij zal eerst een aantal maanden meedraaien en daarna 
evt. officieel bestuurslid.  
 

8. Rondvraag:  
V.d. Werf: Bruggetje Boerestreek. Hans geeft uitleg hoe het hier mee staat. De 
gebiedscoördinator levert via de gemeente de planken en dan wordt dit vervangen. 
Bomen aan de Griene Leane zijn niet groen. Dit ligt bij de gebiedscoördinator 
 
Berga: Zijn jullie ingelicht over de bouw van de nieuwe woningen aan de 
Weibuorren. Nee, wij hebben een brief naar de gemeente erover gestuurd.  
Waarom wordt de grond aan de Skoalleane niet bouwrijp gemaakt voor nieuwe 
bewoners. Wij willen graag weten voor wie dit moet.  
Het geld wat voor de Butewei bestemd was is naar de Feart gegaan. Kunnen wij 
misschien nog geld uit de pot krijgen om de Butewei aan te passen. Nee. Jolanda 



geeft uitleg over hoe alles is verlopen en dat er nooit geld is geweest voor dit doel. 
 
Boomsma: Griene Leane: Waarom is in de bocht geen trottoir. Omdat hier destijds 
een appartementencomplex gepland stond. 
Merskenreed: waar zijn de bankjes. Nemen we mee naar de gebiedscommissie. 
 
Postma:Kwaliteit van de wegen in onze plaats die nieuw zijn aangelegd. Volgens de 
gemeente ligt dit aan de machine die gebruikt is met de aanleg van bv. De 
Weibuorren. Ook in stukken asfalt bij de Lip om Wyk zitten na 2½ jaar al weer gaten 
in. 
 
Pal.: Snelheid op de Golle ligt veel te hoog. Dit is een woonerf. PB is hier mee bezig, 
net als met de snelheid op andere wegen in ons dorp.  
 
 
 

9. Pauze: 21:00 
 

Na de pauze: 
 

Dorpsbudget 
• Wat is een dorpsbudget? 
• Wat kunt u met het dorpsbudget? 

 
• Toelichting door Plaatselijke Belang Jonkerslân S. Hempenius 

In Jonkerslân is vorig jaar een pilot gehouden, zij willen u graag 
vertellen hoe zij zijn omgegaan met het budget.  
 
Er zijn geen vragen voor dhr. Hempenius. 
Hoe gaan we dit in Ureterp doen? Melden bij PB en dan evt. zelf uitvoeren. 
Wel toezicht houden op uitvoering door PB.  
Er moet ieder jaar verslag worden gegeven aan de gemeente. 
Er moet voor ons dorp nog een methode bedacht worden hoe dit allemaal 
uitgevoerd moet worden. 
Ook verenigingen kunnen aanvragen indienen, als het maar voor het hele 
dorp is . 
Wij zetten deze informatie en spelregels in de tipgever van Mei.  
 
 

 
10. Sluiting: Jolanda sluit om 21:40 de vergadering. 


