VERGADERVERSLAG

3 DECEMBER 2014 - 14.30 UUR
GASTERIJ DE WÂLDWEI WERGEA

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

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Wergea Himpenserpoldermole: S. Mensinga, L. v.d. Meer
Wetterskip Fryslân: B. Hartstra, W. van den Berg

Punt:

Betreft:

1. Opening

Bij het bezoek aan de molen kon geconstateerd worden dat, ondanks door het
Wetterskip uitgevoerde herstelwerkzaaheden, nog steeds een lekkage aanwezig
is aan de voet van het molenerf nabij de inlaat. Naar aanleiding van de
opgestelde RI&E werden verschillende situaties en oplossingen besproken (denk
aan betere bescherming draaiende delen, blokkeren toegang verdieping,
aanschaf extra gaasnet voor draaigebied wieken).
Om 15.15 uur gaan we richting het (warmere) naburige restaurant De Wâldwei,
waar Piet Vellinga de vergadering opent met een welkom.
A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 11-12-2013
Verslaglegging akkoord
B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten)
Punt 2:

De vanglamp is nog steeds aanwezig. Na de
ongediertebestrijding zijn geen sporen meer gezien van
de knaagkever.
Evaluatie samenwerking afgelopen jaar:
* De samenwerking tussen Monumentenstichting / molenaars en Wetterskip
Fryslân functioneert prima. Via telefoon en mailberichten worden vragen en
opmerkingen snel opgelost.
Onderhoud moleninlaat, uitschoot, watergangen:
* Zoals ook in de molen al is geconstateerd is het lek nabij de inlaat “nog niet
boven water”. De inlaat is afgelopen herfst gerepareerd. Het kan zijn dat in de
uitschoot nog een lekkage zit of het zou kunnen zijn dat ten gevolge van
muizen/rattengangen een perforatie in het molenerf is ontstaan. Het Wetterskip
zegt toe in het voorjaar van 2015 ook de uitschoot droog te leggen en te kijken of
daar het probleem ligt.
* De slechte staat van het betonwerk van de uitlaat heeft het Wetterskip doen
besluiten deze in het voorjaar van 2015 te herstellen. Ook zal dan rond de
uitschoot een damwand worden geplaatst. Wellicht kan, met de plannen om de
watergang bevaarbaar te maken, ook rekening worden gehouden met het maken
van een aanlegvoorziening.
* Gelet op de mogelijkheid van ongelukken en schade door het relatief zware
landbouwverkeer wat (soms) over de uitschoot rijdt wordt besloten om het terrein
tot aan de watergang af te sluiten. Het houten hekwerk zal worden verplaatst tot
op de kadastrale grenzen. In verband met de bediening van de waterinlaat naar
de polder zou deze inlaat ook binnen het hek moeten komen te liggen.
De eigenaar van het aanliggende perceel (Staatsbosbeheer/Kees de Jong
0651420194) zal worden geïnformeerd over ons standpunt. Daarna pachter Bos
inlichten.
* Het uitdiepen van het vaarwater staat nog steeds op het verlanglijstje van de
Monumentenstichting. Een en ander is besproken met Gemeente Leeuwarden zij
staan welwillend tegenover het idee. De Monumentenstichting zal hiertoe het
initiatief nemen.
Toekomst elektrisch gemaal in de molen
* Bij de discussie binnen Wetterskip Fryslân betreffende het terugbrengen van
het aantal gemalen lijkt ook het gemaal Himpenserpoldermole opgeofferd te
kunnen worden. Enkele gemalen worden dan gecombineerd tot één, op een
nieuwe plek, nieuw te realiseren gemaal. Besluiten zijn nog niet gevallen. Met
name de gedeelde verantwoordelijkheid lijkt, in onze situatie, voor het Wetterskip
een zwaarwegend bezwaar te zijn. Zodra het geschikte moment is om richting
Wetterskip te reageren krijgen wij een seintje.
* Het reguliere onderhoud aan de installaties wordt door het Wetterskip
onverminderd uitgevoerd.
Stand van zaken RIE:
* Het Wetterskip Fryslân (Binne Hartstra) heeft de RI&E voor haar gemaal
Hempensermar afgerond en digitaal naar de Monumentenstichting Boarnsterhim
verzonden. Een aantal werkzaamheden uit die RI&E zijn inmiddels ook
uitgevoerd. De Monumentenstichting heeft de RI&E met betrekking tot haar
verantwoordelijkheid in de Himpenserpoldermole in concept aan de “Wetterskips

2. Verslag vorige vergadering

3. Relatie tot Wetterskip Fryslân

Actie:

Kees

Monumentenst.

Binne / Wiebe

4. Onderhoudsprogramma

5. Rondvraag

6. Sluiting

RI&E” toegevoegd.
Gevaarzetting en risicowaardering zal praktisch worden benaderd. “gewoon doen”
De aanwezige kruilier zou met een kleinere vertanding moeten kunnen draaien.
Deze verbetering in het uit te voeren onderhoudsplan opnemen.
Dit jaar uitgevoerd:

Vloer op eerste verdieping voor de helft vervangen (bestuur en
molenaars)

Bankje en prullenbak bij toegangsbruggetje (levering materiaal
Gemeente Leeuwarden / plaatsing bestuur en molenaars)

Bovenrad opnieuw afstellen, penbalk aanwiggen(Bouwbedrijf Hiemstra)

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

Onderhoudswerk conform PIP/begroting

Schoonmaakbeurt schilderwerk buiten

Verplaatsen hekwerk rond molenerf (actie molenaars / bestuur?)

Kleine onderhoudswerkzaamheden (door de molenaars zelf).
Financiën:

Naast de Rijkssubsidie voor de jaren 2013-2018 is, in het kader van de
“Provinciale Stimuleringsregeling Monumenten 2012”, door de provincie
een projectsubsidie groot € 24.458,- toegekend. Gestreefd wordt om in
2015-2016 het betreffende restauratieplan uit voeren. Binnen het
bestuur zal een en ander worden besproken.

Piet: sprak met een vertegenwoordiger van de Stichting Praamvaren
Leeuwarden. De betreffende vertegenwoordiger staat zeer positief
tegenover het idee om de vaarroute naar de molen weer bevaarbaar te
maken.

Stef: zijn emailadres is s.mensinga8@upcmail.nl niet op alle plekken
is dit adres aangepast

Lolke: Stelt voor om het hekwerk rond het molenerf, in een
gezamenlijke actie, in het voorjaar aan te passen.
Voorzitter sluit vergadering om 16.30 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.

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Kees de Boer
Secretaris

Bestuur en
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