
 
 
 

VERGADERVERSLAG           24 JUNI 2014 - 10.30 UUR 

        GEMEENTEHUIS HEERENVEEN 
Aanwezig namens: 

 

Stichtingsbestuur: Adviseur stichting:  Gemeente Heerenveen: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Steven Nijsingh 
Jan Galama      Koos van der Schaaf    
Kees de Boer       
      
 
Punt: 

 

Betreft: Actie: 

1. Welkom Steven Nijsingh verwelkomt de aanwezigen. Gemeente Heerenveen heeft overleg gehad 
met gemeente Leeuwarden. Voorgesteld wordt om een jaarlijks overleg met de 
Monumentenstichting Boarnsterhim voortaan gezamenlijk te organiseren. 
De Monumentenstichting Boarnsterhim neemt hiertoe het initiatief. 

 

2. Beleidsnota Piet Vellinga overhandigt de opgestelde beleidsnota versie 19-03-2014, welke door Hr. 
Nijsingh aan wethouder Hans Broekhuizen zal worden gegeven. 
Heerenveen heeft geen eigen monumentenstichting. Een andere belangenbehartiger in de 
gemeente is de Wurkgroep Ald Heerenveen. Deze werkgroep organiseert op 4 oktober een 
bijeenkomst voor de verschillende cultuurhistorische verenigingen in de gemeente 
Heerenveen. Ook gemeente Heerenveen zal hieraan deelnemen. Monumentenstichting 
Boarnsterhim informeert of zij ook wordt uitgenodigd en vraagt naar opzet en doel van deze 
bijeenkomst.     

 
Nijsingh 
 
 
 
 
 
Kees 

3. Jaarlijkse Bijdrage  Na indiening verzoek zal de gemeente Heerenveen de geïndexeerde bijdrage groot  
€ 20.000,- uitbetalen. Bedrag is / wordt jaarlijks in gemeentebegroting opgenomen. 
Jan Galama heeft soortgelijk verzoek als aan Gemeente Leeuwarden, nu met de te naam 
stelling Herenveen, meegenomen en in de vergadering wordt deze aan Hr. Nijsingh 
overhandigd. 

 

4. Uitbetaling ambte-

lijke manuren  

Na enige discussie gaat de Monumentenstichting Boarnsterhim akkoord met het voorstel 
om de toegekende ambtelijke manuren uit te betalen tegen een uurtarief van € 40,-. Het 
voorstel van de Gemeente Heerenveen is opgesteld in overleg en met instemming van de 
Gemeente Leeuwarden. Nijsingh communiceert met Leeuwarden dat Monumentenstichting 
Boarnsterhim akkoord gaat met dit voorstel. Jaarlijks zal het bedrag van € 1.000,- separaat 
op nota of in verzoek worden vermeld. Afgesproken is dat ook dit bedrag, gelijk aan de 
jaarlijkse bijdrage, elk jaar wordt geïndexeerd.  
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Jan 
 

5. Restauratie toren 

Aldeboarn 

Op deze dag wordt de start gemaakt met het groot onderhoud aan de kerktoren van 
Aldeboarn. Rond het middaguur zal de grote klok uit de toren worden getakeld. 
Met  hulp van verschillende fondsen en organisaties is het financiële tekort in de begroting 
weggewerkt. De verwachting is dan ook dat de totale voorgestelde restauratie uitgevoerd 
kan worden. De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden loopt tot in oktober 
2014.  
Koos van der Schaaf stelt er prijs op een verslag van de bouwvergaderingen te ontvangen.   
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Voor akkoord: 

 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


