
 
 
 

VERGADERVERSLAG           18 JUNI 2015 - 13.30 UUR 

        GEMEENTEHUIS HEERENVEEN 
Aanwezig namens: 

 

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

 

Betreft: Actie: 

1. Welkom Piet Vellinga opent het overleg met een welkom aan alle aanwezigen. Het is een 
goede zaak dat we eens per jaar dit overleg organiseren en kunnen aangeven hoe 
de stand van zaken van de “Boarnsterhimse monumenten” is en aanduiden wat er 
verder op dit gebied binnen de stichting en de gemeenten speelt. Met de grote 
restauratie van de “Boarnster toer” is eind vorig jaar de laatste grote restauratie van 
onze monumenten afgerond. De Monumentenstichting Boarnsterhim beschikt over 
een goed team vrijwilligers, waarmee we recent het jaarlijks overleg weer hebben 
gehad. 

 

2. Verslag vorige 

vergadering 

A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 24 juni 2014 (Heerenveen) 
Het vergaderverslag wordt besproken en akkoord bevonden.  

B. Bespreking verslag vergadering d.d. 14 mei 2014 (Leeuwarden)  
De (interne) aantekeningen van het overleg worden ter vergadering 
rondgedeeld en besproken. Zonder wijziging worden deze vastgesteld.  

C. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij agendapunten) 
De walbeschoeiing en de steiger bij het urinoir is het afgelopen jaar 
hersteld. De ontvangen rioleringstekening geeft ook aan dat het urinoir op 
het gemeenteriool is aangesloten.  

 
 

3. Financiën Jaarrekening 2014 / jaarlijkse gemeentelijke bijdrage 
Jan Galama geeft tekst en uitleg over de aan de gemeenten toegezonden 
jaarrekening. Van de extra bijdrage van € 75.000,-, welke we in 2013 van de 
Gemeente Boarnsterhim hebben ontvangen, is in 2014 voor de restauratie van de 
kerktoren van Aldeboarn € 50.000,- opgenomen. Ten behoeve van de overige 
monumenten resteert nu nog een bestemmingsreserve van € 25.000,-.  
In het liquiditeitsoverzicht 2011 t/m 2018 is ook de begroting voor 2015 opgenomen. 
De jaarrekening 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Het verzoek tot uitbetaling van de bijdragen 2015 is door beide gemeenten 
geaccordeerd. 
Voor de uitbetaling van de bijdrage in volgende jaren hanteert de Gemeente 
Heerenveen een nieuwe werkwijze. Aan de bijdrage zal een subsidiebeschikking ten 
grondslag moeten liggen. Hiertoe zal een door de Gemeente Heerenveen te 
verstrekken formulier ingevuld moeten worden. In het najaar zal het betreffende 
formulier ons worden toegezonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steven Nijsingh 

4. Verschillende 

monumenten 
(zie actueel overzicht 06-06-2015) 

- Akkrum kerktoren: Geen opmerkingen 
- Akkrum mausoleum: De geknipte klimop sterft langzaam af. Eventuele 

dode takken zullen door de gemeente worden verwijderd.  
- Aldeboarn kerktoren: Restauratie afgerond. De Geldelijke Verantwoording 

zal door de SBKGF worden opgesteld. Met een totale investering van ca.  
€ 230.000,- blijft het werk binnen de oorspronkelijke begroting van ca.  
€ 243.000,-. Mede dankzij de bijdragen van de verschillende fondsen 
konden alle geplande werkzaamheden worden uitgevoerd.  

- Eagum toren: Na de schoonmaak van de gevels blijkt dat hier en daar toch 
weer haarscheurtjes ontstaan en dat het schilderwerk hier en daar weer 
bladdert. Het plan is om aan het eind van het PIP (2017) de toren weer te 
schilderen.  

- Idaerd kerktoren: Dit jaar zal door de SBT (Stichting tot Behoud van 
Torenuurwerken) een onderhoudsbestek worden opgemaakt voor uurwerk, 
torenklok en luidklokken. Uitvoering in 2016. Leo van der Laan vertelt dat 
de Gemeente Leeuwarden een financiële bijdrage levert in het onderhoud 
van een groep monumentale grafzerken. 

- Nes klokkenstoel: Geen opmerkingen 
- Wergea poldermolen: De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft aan 

Gijs van Reeuwijk Bouwmeester opdracht gegeven tot een inspectie van 
de molen en het opstellen van een bestek van de uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden. De herstelwerkzaamheden zullen in 2016 
worden uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft Wetterskip Fryslân aan Gijs van 
Reeuwijk opdracht gegeven voor het maken van een bestek voor herstel 
van de inlaat, de uitschoot en de lekkage door het molenerf. 
Het toegangsbruggetje is recentelijk door de gemeente Leeuwarde 
schoongemaakt. De schoonmaakactie heeft aan het licht gebracht dat 
onderhoud en schilderwerk aan het houtwerk nodig is. Leo van der Laan 
zal dit doorspelen aan de desbetreffende afdeling.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo vd Laan 



- Wergea urinoir: Dezer dagen wordt het urinoir schoongemaakt en 
gerestaureerd. Het verzoek aan de gemeente Leeuwarden is om het 
beheer er van nu op te pakken. De brief, waarin de betreffende afspraken 
met de gemeente Boarnsterhim staan vermeld, wordt ter vergadering aan 
Leo van der Laan overhandigd. Op zijn verzoek zal de Monumenten-
stichting de digitale tekening van de rioolaansluiting opsturen.  
Leo vertelt dat, in overleg met het dorp, een plan wordt gemaakt voor een 
nieuw brugwachtershuisje.  

 
 
 
Leo vd Laan 
 
Kees 
 

5. Himpensermarpolder in 

beeld 

Startnotitie uitdiepen en weer bevaarbaar maken ringvaart polder  
Gepresenteerd wordt de door de Monumentenstiching Boarnsterhim opgestelde 
startnotitie “Himpensermarpolder in beeld”. Een notitie die een aanzet geeft om te 
onderzoeken of de ringvaart rond de polder, zoals voorheen, weer bevaarbaar 
gemaakt kan worden en het bestaande graswandelpad over de polderdijk uitgebreid 
kan worden, zodat een rondwandeling gemaakt kan worden. Het idee en de notitie 
worden positief beoordeeld. Gesuggereerd wordt om een globale kostenraming toe 
te voegen. Een link naar het collegeprogramma van de gemeente Leeuwarden zou 
ook een aanvullig kunnen zijn. Betrek meerdere partijen bij het eerste overleg. 
Mogelijk is een eerste overleg met betreffende wethouder (Isabelle Diks) ook een 
goede start.  
Leo en Kor zullen het de notitie ook onder aandacht brengen van hun collega`s op de 
relevante afdelingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon.stichting  
 
Leo vd Laan 
Kor Oosterhuis 

6. Rondvraag  Steven Nijsingh bedankt het bestuur van de Monumentenstichting voor 
haar inzet en zorgvuldige beheer van de aan haar toevertrouwde 
monumenten.  

 Kor Oosterhuis vraagt of de Monumentenstichting Boarnsterhim bereid is 
meer rijksmonumenten in eigendom / beheer te nemen. De stichting is, 
zoals ook in de statuten is opgenomen, bereid dit in overweging te nemen 
mits dit voor de stichting organisatorisch en financieel mogelijk is.  

 Aan beide gemeenten wordt een set recente folders uitgedeeld. Alleen van 
het urinoir van Wergea moet nu nog een foldertje worden gemaakt.  

 Leo van der Laan verzoekt toezending digitale folders voor gebruik op 
gemeentelijke website. (Word bestand evt. platte tekst)  

 Piet Vellinga vertelt dat we i.v.m. de op handen zijnde herindeling contact 
hebben gehad met onze “collega-stichting” Monumentenzorg 
Leeuwarderdeel. We hebben oriënterend gesproken over hoe verder na 
herindeling. Ook is aangeroerd dat Littenseradiel eveneens een stichting 
heeft waarvan het bezit straks deel in de nieuwe gemeente Leeuwarden 
komt te liggen. Leo v.d.Laan geeft aan dat ze een eerste overleg met de 
stichting in Leeuwarderadeel hebben gehad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

7. Sluiting Piet Vellinga sluit het overleg met dank voor ieders inbreng. 
De Gemeente Heerenveen bedankt hij voor hun gastvrijheid. 

 

 

 

Voor akkoord: 

 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


