
Overleg 12-03-2012   Marjan Jager 
 
Jan, Wigle, Kees   Sicco vd Wal 
 

 Piet verontschuildigen  - kleine operatieve ingreep, hartelijke groeten 

 Fijn gelegenheid stand van zaken te melden, ook gelet op band/verantwoordelijkheid met en naar  
gemeente / geeft ook gelegenheid om knelpunten aan te geven 

 
1a wat gedaan / bereikt 

- Heel veel enthousiasme / bestuur goede expertise kennis- / taakverdeling, ook zeer waardevol 
ervaring/inbreng Wigle 

- Algemene zaken regelen  
-  6 wk bestuursoverleg / jaarlijks overleg gebruikers sleutelhouders / molenaars Wetterskip F 
- Voor vrijwilligers aansprakelijkheids verzekering / ongevallenverzekering afgesloten en zijn doende 

vrijwilligerscontracten op te stellen – verantwoordelijkheden benoemen / afkaderen 
- Voor de monumenten nieuwe opstalverzekering afgesloten, alle monumenten opnieuw 

getaxeerd/beoordeeld 
- Subsidieaanvragen  ingediend eerst aanvraagjaar 2011 kortgeleden 2012. (samen met SBKGF en 

Monumentenwacht) 
- Nieuwe inspectierapporten laten opstellen, in Aldeboarn onderhoud luidklokken zorgwekkend, speciaal 

rapport door ter zake kundige laten opstellen, grote klok kan ivm veiligheid niet meer worden geluid / 
stil gezet. 

- In 4 torens mechanische torenuurwerken / contact Stichting tot behoud van Mechanische 
torenuurwerken / enthousiaste club vrijwilligers. inventarisatie / inspectierapporten opgesteld met 
advies hoe te restaureren / onderhouden.   

- Flagge op `e toer, halsbrekende toeren, in strijd met ARBO regels, enkele maatregelen kunnen nemen in 
kader veiligheid. Akkrum elektrisch liertje 

- PR We proberen kennis te vergaren, geschiedenis te achterhalen, onze monumenten meer bekendheid 
te geven  en daarmee ook draagvlak en fondsenwerving. Redactionele stukjes, website 
(www.monumentenstichting.nl),  PowerP. Presentatie PB Aldeboarn,  Omrôp Fryslân, brochures.  

1b Technische staat  
- Zie overzicht, subsidieperikelen uit 1c meenemen  

 
1c Jan geeft tekst/uitleg over financiën, stuurt stukken door naar financiële afd. gemeente 

Gemeente  heeft geen financiële mogelijkheden/ruimte voor extra bijdrage, kan helpen in ondersteunende 
zin, diensten 
Afspraken mbt gemeentelijke bijdrage zullen in het overdrachtsdocument met de beide gemeente worden 
opgenomen. 
Om de positie van de Monumentenstichting te bepalen in de beide nieuwe gemeente zal voor een oriënterend 
gesprek een afspraak met de verantwoordelijke ambtenaren worden georganiseerd. Wethouder neemt 
initiatief.  

 
2. Uitbetaling termijnen  Gemeente zal alle medewerking geven om bijdrage in januari uit te betalen  
 
3a Hekwerk brug 
 Ongewenst bezoek, diefstal, klimmen in gevlucht, advies verzekering, gemaalfunctie  
 Tot 100 hoog vergunningvrij, daarboven vergunningsplichtig ,procedure nodig ca. € 1000,-   
 Nader beoordelen wat te doen (ieler hekwerk 150/180 hoog, uitvoering in verzinkt staal) 
 
3d Treden op brug geen probleem 
 
4.  Uren medewerker Geen mogelijkheid tot uitbetaling uren, we kunnen wel beroep doen op Sicco van der 

Wal.   

http://www.monumentenstichting.nl/

