
Verslag jaarvergadering 
Vereniging Dorpsbelang Lioessens 

Datum:  30-03-2017  

Tijd:   19.45 uur 

Plaats:  Gearkomst 

Aanwezig: Besturen dorpsbelang en Oranjevereniging, afvaardiging 

werkgroepen ’t Nije Doarp en vele dorpsbewoners. 

 

1. Opening 

Voorzitter Tom van Dijk heet allen van harte welkom. Hij geeft aan dat de 

politieke partijen dit jaar niet aanwezig kunnen zijn vanwege hun 

raadsvergadering op de donderdagavond. 

2. Notulen jaarvergadering 18-3-2016 

De notulen worden voorgelezen door Marije van der Meer en goedgekeurd. 

3. Jaarpunten 2016 
 Bos: 

Staatsbosbeheer heeft begin 2016 fors gesnoeid achter de Siniastrjitte. Dit gaat 

ook nog een vervolg krijgen. Er is onduidelijkheid over de inzet van vrijwilligers 

voor onderhoud en snoeien in het bos. Op dit moment mag er niets gedaan 

worden omdat elders in het land een aantal ongelukken zijn gebeurd tijdens 

snoeiwerkzaamheden.  

 



Tijdens de ingeplande onderhoudsdag in het bos zijn alleen dorpsbelangleden 

komen helpen en nog een tweetal anderen. Dit was teleurstellend. 

 

Er is een maaischema voor de speeltuin en het voorstel is ook dat deze mensen 

rond de bankjes maaien. Indien er nieuwe mensen nodig zijn dan is het idee de 

ouders via het “Skoallepraatsje” hiervoor uit te nodigen. Luut Groeneveld heeft 

aangegeven nog 1 jaar te willen maaien rond het bos en dan te willen stoppen. 

Wie wil dit overnemen? Gedacht wordt aan een paar mensen met een 

zitmaaier. 

 

 Gemeente: 

We hebben een rondgang gemaakt met een afvaardiging van de 

gemeente en dorpen coördinator Ina Witteveen. Dit was 

gezamenlijk met Moarre. We hebben uitgebreid gekeken naar de 

Melkfabriek waar ’t Nije Doarp mee bezig is. Ook hebben we 

stilgestaan bij een aantal zieke bomen (Essen) in het dorp. 

 

We hebben €50,- gekregen voor de kerstboomactie. Dit hebben 

we aan de activiteitencommissie gegeven omdat zij graag een 

sinterklaaskostuum willen aanschaffen. 

 

De gemeente heeft, na een verzoek vanuit dorpsbelang, €500,- 

toegekend voor het bouwen van de website. 

 

 Digitaal en samenwerken: 

Vanuit het Nije Doarp hebben we de afgelopen jaren heel positief 

samengewerkt met Moarre. We willen ook als dorpsbelangen 

meer samen optrekken om elkaar te versterken. Dit wordt positief 

ontvangen. We zullen na verloop van tijd evalueren.  

 

Moarre heeft geen dorpskrant meer. Er wordt gekeken of er een 

gezamenlijk dorpskrant kan komen. De komende krant wordt ook 

in Moarre rondgebracht. De kosten worden door dorpsbelangen 

Moarre betaald . 



 

 Overig: 

Het hok tegenover de speeltuin is sterk verwaarloosd. We hebben 

als dorpsbelangen en direct omwonenden, een brief aan de 

eigenaar geschreven met de wens dat er iets wordt verbeterd. 

Hierop hebben we (nog) geen reactie ontvangen. 

 

Wordt er ook wat gedaan aan Culturele hoofdstad 2018 in 

Lioessens? Als dorpsbelang zijn we hier niet mee bezig, de 

Oranjevereniging geeft hetzelfde aan. Jornt Ozenga geeft aan dat 

activiteiten in de dorpen niet in de projecten zitten. Er zijn 

misschien wel subsidieaanvragen mogelijk maar dit moet wel snel 

worden ingediend. Wellicht is het een idee om hier nog wat mee 

te doen tijdens het dorpsfeest.  

 

4. Financieel jaarverslag 2016 

De Penningmeester, Piet Klimstra, licht het jaarverslag toe.  

 ’t Nije Doarp maakt nog steeds gebruik van de rekening van dorpsbelang 

Lioessens. De geldstromen zijn gescheiden. 

 De kas is opgeheven omdat er niet/nauwelijks gebruik van wordt 

gemaakt. 

 De kascontrole is gedaan door Tjitske Castelein en Halbe Sijtsma en 

akkoord bevonden. Volgend jaar zal de controle door Halbe Sijtsma en 

Niels Wijga worden gedaan. 

 

5. Bestuurswisseling 

 

Tom bedankt Thea Weening voor haar inzet. Er is nog geen vervanger. 

 

6. Website 

 



Jornt Ozenga presenteert de prachtige nieuwe website van Moarre Ljussens die 

door Klasina van der Werf en Convident is geschreven en gebouwd. De agenda 

waar alle activiteiten van onze dorpen in komen, komt als eerste in beeld. Er 

zijn ook al veel foto’s geplaatst. Er wordt voorgesteld om geen dorpskranten 

meer uit te geven maar ook dit nieuws op de site te plaatsen. Er wordt ook 

aangegeven dat oudere mensen nieuws liever op papier te ontvangen. Tevens 

betalen mensen voor de dorpskrant. Doel op termijn is zeker alles via de site te 

laten lopen. Dit is nog niet zo ver. 

 

7. ’t Nije doarp 

 

Gerben Teitsma geeft aan dat we nu drieënhalf jaar bezig zijn met het project. 

Moarre en Ljussens zijn op de kaart gezet, er is veel interesse voor ons. Dit was 

ook mede een reden om onze vindbaarheid online te verbeteren. Het is nu tijd 

voor resultaat. Het Iepen Mienskipsfuns heeft gesproken met Tettie Stiemsma 

en Gerben Teitsma over besteding van het subsidiegeld en is erg positief over 

de besteding. Er is applaus over de inzet van alle betrokkenen. 

 Wonen; Jornt Ozenga haalt nog een aantal speerpunten uit de enquête 

van vorig jaar aan. Ten aanzien van de melkfabriek is een 

handhavingstraject gestart nadat de gemeente de fabriek als ‘exces’ 

heeft aangemerkt. De eigenaar heeft tot 1 april om een plan in te dienen. 

Tot nu is geen plan ingediend. Het volledige traject kan wel twee a drie 

jaar in beslag nemen.  

Er zullen twee levensloopbestendige woningen worden gebouwd door 

Thus wonen tegenover de kerk!! De kavels zijn al uit de verkoop 

gehaald. Er wordt niet uitgebreid in aantal woningen, als blijkt dat 

oudere woningen niet meer worden verhuurd, dan kan er worden 

gesloopt.  

Er wordt aangegeven dat de krimp mede wordt veroorzaakt door niet te 

hebben gebouwd, tevens wordt er gereageerd op hoe de gemeente en 

Thus zich de afgelopen jaren hebben opgesteld. Vervolgens wordt er met 

applaus gereageerd als er wordt opgemerkt dat we dit achter ons 

hebben gelaten en we zeer prettig samenwerken met gemeente en Thus 

wonen.  



In de winter wil de projectgroep een moment plannen om de 

dorpsbewoners te informeren over woningaanpassingen, mogelijk 

samen met plaatselijke bedrijven.  

 Energie; Jacob Ids Bakker verteld dat er 20 aansluitingen zijn via Ecodon. 

Zij bieden een concurrerende prijs, de beste keus voor het dorp! Achter 

inde zaal liggen formulieren. Informatie komt ook op de nieuwe site. De 

groep is bezig met het onderzoeken hoe beide dorpshuizen voorzien 

kunnen worden van zonnepanelen.  

 Zorg; Tettie Stiemsma geeft aan dat de burenhulpdienst het niet druk 

heeft, er wordt kennelijk al goed om elkaar gedacht. Samuel wordt door 

Ria Rispens ondersteund met taal. Hij zou graag een praatje met anderen  
 

8. Activiteitencommissie 

Minke Wijtsma geeft een opsomming van de activiteiten en waar men verder 

mee bezig is. Het afgelopen jaar zijn er leuke activiteiten geweest met een 

goede opkomst zoals jeu de boules, een fietstocht, BBQ en een filmavond. Door 

het Bolwerk was het mogelijk dat de jeugd een avond ging bowlen in Dokkum. 

Dit was zeer geslaagd! Alles vrijwilligers die zich hebben ingezet worden 

bedankt. Binnenkort volgt het nieuwe programma van activiteiten. Wat betreft 

de onkosten wordt er uitgegaan van ‘kostendekkend’. Van de kleine plus was 

het mogelijk een sinterklaaskostuum aan te schaffen. Elvira wordt bedankt voor 

haar inzet van de afgelopen jaren. Jakob Jongeling en Manook Koopman zijn 

bereidt het stokje over te nemen.  

9. Rondvraag 

 

 Naast school staan aan twee kanten gekleurde paaltjes die aan 

vervanging nodig zijn. Er wordt opgemerkt dat die eigendom van school 

zijn. Het schoolbestuur gaat er mee aan de slag. 

 Er is zorg over omvallende bomen in het bos. Hierover heeft dorpsbelang 

contact met Staatsbosbeheer. 


