VERGADERVERSLAG

17 DECEMBER 2015 - 14.30 UUR
GASTERIJ DE WÂLDWEI WERGEA

Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Piet Vellinga
Jan Galama
Kees de Boer

Adviseur stichting:
Wigle Pasma
Hempensermeerpolder in beeld:
Piet Dijkstra

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Molenaars Himpenserpoldermole: Stef Mensinga en
Lolke van der Meer
Wetterskip Fryslân: B. Hartstra, W. vd Berg verhinderd

Punt:

Betreft:

1. Opening

Het bezoek aan de molen leverde nog enkele aandachtspunten op, te weten:

Bordje “Betreden op eigen risico” bij de toegangsdeuren en “Gevaar
draaiende onderdelen” bij bonkelaar / vijzelwiel

Voor vrijwilligersorganisaties kunnen risico`s ook worden ook gedekt via
een collectieve verzekering, welke door de Gemeente is afgesloten.
Mogelijk
kunnen
de
door
ons
afgesloten
Collectieve
ongevallenverzekering en Aansprakelijkheidsverzekering hier ook
onder vallen.

Aan de toegangsbrug dient het nodige onderhoud te worden
uitgevoerd. Gemeente Leeuwarden is hiervoor verantwoordelijk. Kees
informeert Leo van der Laan.

Ondanks de deze zomer uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan
uitschoot en beschoeiingen is verschillende malen geconstateerd dat
de het nog steeds door het molenerf lekte. Op deze dag werd echter
geen lek gezien. Vooreerst geen verklaring te bedenken waarom wel
en waarom niet. Afwachten hoe dit zich ontwikkeld.
Om 15.30 uur wordt het overleg voortgezet in het naburige restaurant De
Wâldwei. Piet Vellinga opent de vergadering met een welkom.
Piet Dijkstra is aanwezig als vertegenwoordiger van de op te richten werkgroep
“Hempensermeerpolder in beeld”. Vanuit zijn vroegere werk heeft hij een groot
netwerk van bestuurders.
A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 03-12-2014
Verslaglegging akkoord
B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten)
Punt 2:

De vanglamp is nog steeds aanwezig. Ondanks
verschillende meldingen aan Hoekstra Bedrijfshygiëne is
de lamp nog steeds niet opgehaald. Lolke bezorgt deze
eerdaags bij het bedrijf als hij een bezoek in Tijnje moet
brengen.
Evaluatie samenwerking afgelopen jaar:
* De samenwerking tussen Monumentenstichting / molenaars en Wetterskip
Fryslân werkte ook het afgelopen jaar uitstekend. De bemaling van de polder
functioneerde zonder problemen.
Onderhoud moleninlaat, uitschoot, watergangen:
* Afgelopen zomer / herfst is, in opdracht van It Wetterskip Fryslân, groot
onderhoudswerk uitgevoerd aan de uitschoot van de molen. Het betonnen deel
van de uitschoot is zodanig verzwaard dat ook het (lichte) landbouwverkeer over
de uitschoot kan blijven rijden. Het houten hekwerk rond het molenerf zal dan ook
niet worden verplaatst naar de kadastrale grens. Gelet op de door
Staatsbosbeheer verworven erfdienstbaarheid is afsluiting van het bestaande
overpad ook niet mogelijk. Ondanks de nieuwe geplaatste walbeschoeiing en
kwelschermen werd in de afgelopen tijd nog steeds een lekkage door het
molenerf geconstateerd. Zoals echter deze dag eerder bij het molenbezoek al
werd geconstateerd lekte het vandaag niet. (zie ook punt. 1)
* Lolke meldt dat de peilschaal vernieuwd moet worden. Binne regelt e.e.a.
In dit verband komt ook de wens tot aanpassing van het polderpeil ter sprake.
Wetterskip Fryslân is daarbij gebonden aan het peilbesluit. Als hierin een
wijziging moet komen dan zal daartoe een verzoek moeten worden gedaan.
Dit is echter een zaak tussen SBB en Wetterskip.
* Binne vertelt dat de werkzaamheden van Wiebe v.d. Berg worden overgenomen
door dhr. Harmen Visser.
Toekomst elektrisch gemaal in de molen
* Voor een mogelijke vervanging van drie bestaande gemalen in / bij de
Hempensermeerpolder door één nieuw gemaal, is nog geen definitief besluit
genomen. Het reguliere onderhoud aan de installaties zal door het Wetterskip
onverminderd worden uitgevoerd. Zoals ook in eerder overleg al aangegeven is
de wens van de Monumentenstichting Boarnsterhim de huidige unieke situatie,
zijnde een werkend elektrisch gemaal in de behuizing van een monumentale
molen, te behouden.

2. Verslag vorige vergadering

3. Relatie tot Wetterskip Fryslân

Actie:

Kees

Kees

Kees

Lolke

Binne

4. Onderhoudsprogramma

5. Project
“Hempensermeerpolder in beeld”

6. Rondvraag

7. Sluiting

Stand van zaken RI&E:
* Uit de RI&E van Wetterskip Fryslân en Monumentenstichting Boarnsterhim zijn
al verschillende maatregelen uitgevoerd. Bij de geplande restauratie medio 2016
kunnen wellicht ook verbeterpunten worden meegenomen. Aandacht blijft voor
veiligheid in en rond de molen.
Meer afscherming van de draaiende delen blijft een afweging tussen veiligheid en
beleving van de machtige kamwielen in de molen. Zowel Wetterskip en
Monumentenstichting maken een plan voor de eventueel te nemen maatregelen.
In overleg zal worden besloten hoe verbeteringen uitgevoerd kunnen worden.
Mogelijk kan Wetterskip Fryslân gelijktijdig de verouderde E-kast vervangen.
De sleutel voor het slot van deze kast is niet meer aanwezig en kan derhalve niet
op slot.
Dit jaar uitgevoerd:

Groot onderhoud aan uitschoot (Wetterskip Fryslân)

Verschillende kleine onderhoudswerkzaamheden door molenaars.
Volgend jaar uit te voeren werkzaamheden:

Groot onderhoud / restauratie, waarvoor in augustus 2015 het bestek is
opgesteld door Gijs van Reeuwijk bouwmeester. Bij de
aanbesteding van het werk in oktober 2015 had Kolthof Stiens de
meest gunstige aanbieding. Op basis van deze inschrijving is een
begroting/dekkingsplan opgesteld voor de jaren 2013-2018. Totaal
worden de uitgaven geraamd op ruim €112.000, - Aan
overheidssubsidies is totaal een bedrag van ruim € 54.000, toegezegd. Bij een eigen bijdrage van € 20.000, - door de
Monumentenstichting resteert nog een te kort van ca, € 38.000, Ter dekking van dit te kort zijn in november 2015 een 12-tal
fondsen aangeschreven. De verwachting is dat in het voorjaar van
2016 duidelijk zal zijn welke bijdragen we van derden kunnen
verwachten. Het werk kan dan in de zomer van 2016 (indien nodig
deels) worden uitgevoerd.

Kleine onderhoudswerkzaamheden (door de molenaars zelf).
De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft, samen met Staatsbosbeheer, het
initiatief genomen om de beleving van de cultuurhistorische en natuurwaarden
van de Hempensermeerpolder te vergroten. Daartoe is de startnotitie
“Hempensermeerpolder in beeld” opgesteld, waarin verschillende maatregelen en
voorzieningen worden aangegeven om het doel te bereiken. Bij de uitnodiging
voor deze vergadering is de digitale versie van de startnotitie toegevoegd. Ter
vergadering ontvangt een ieder de papieren versie van het rapport.
Aan de verschillende betrokken partijen zal voor het project aandacht en
medewerking worden gevraagd. De verwachting is dat begin 2016 een
projectgroep opgericht kan worden die de voorbereiding en uitvoering van de
plannen ter hand kan nemen.
Binne Hartstra zal het project onder aandacht brengen van de betreffende
medewerkers bij Wetterskip Fryslân (Oane Buwalda / Jeannet Bijleveld).

Stef: Aan het begin van de weg naar de molen staat aan de ene kant
van de straat het bordje “Mardyk” en aan de andere kant het bordje
“Mardijk”. Erg verwarrend.

Lolke: Zag een prachtige theatervoorstelling van de groep BUOG en
geeft de suggestie deze voorstelling op te voeren als volgend jaar de
restauratie van de molen wordt opgeleverd. Een mogelijkheid zou ook
kunnen zijn om de voorstelling in het kader van CH2018 op te voeren.

Piet V: meldt dat we, zoals elk jaar, dit ook dit voorjaar weer en
plezierig en constructief overleg hebben gehad met de gemeenten
Leeuwarden en Heerenveen.
Voorzitter sluit vergadering om 17.00 uur met een dank aan iedereen voor
inbreng en plezierige en enthousiaste medewerking. Piet stelt dat dit jaarlijks
overleg bijzonder zinvol is.
Een datum voor een volgend overleg zal t.z.t. per mail worden vastgesteld.
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