
Jaarvergadering Stadsbelang IJlst 15 oktober 2019      Utherne IJlst 

Verslag ledenvergadering van Stadsbelang IJlst. Deze vergadering wordt altijd in de maand maart 
georganiseerd, maar omdat het bestuur nog maar uit drie personen bestaat en door 
privéomstandigheden en drukte met projecten is de vergadering een half jaar uitgesteld. 

De vergadering wordt geopend door interim-voorzitter Sanne van Lienden. 

De aanwezige leden worden geïnformeerd over de lopende projecten: 

• Soprema 
• Trailerhelling 
• Nij Ylostins 
• Gemeentehuis IJlst 

Soprema: in het begin van het jaar zijn er klachten binnengekomen over stankoverlast van de 
fabriek. Een groep inwoners van IJlst hebben een werkgroep gevormd en zijn bezig gegaan met een 
onderzoek. Er worden stappen gezet om de overlast te beperken. De werkgroep laat ons geregeld 
weten hoe het ervoor staat. Binnenkort verschijnt er een stuk in het Kypmantsje hierover. 

Trailerhelling: Willem Ottens vertelt hoe het ervoor staat. De trailerhelling is inmiddels geplaats bij 
Stienstra van der Wal, er moet alleen nog verharding komen voor de auto´s. Gemeente SWF is om 
ondersteuning gevraagd, zodat de helling ook bereikbaar is voor de inwoners van Sneek. 

Nij Ylostins: er is nog steeds veel te doen rondom het wooncomplex. De Dryltser Kring voert 
regelmatig gesprekken met de gemeente over de toekomst van het gebouw en haar bewoners. De 
werkgroep Wonen in IJlst houden zich bezig met het voorzieningenniveau in het algemeen en heeft 
hierover intensief contact met een procesregisseur van de gemeente. Regelmatig wordt verslag 
gedaan in het Kypmantsje. 

Gemeentehuis: de werkgroep Wonen in IJlst probeert de wens van de IJlsters gehonoreerd te 
krijgen, namelijk woningen voor verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen in het voormalige 
gemeentehuis. Hierover zijn regelmatig gesprekken met de gemeente. Er wordt verslag gedaan in het 
Kypmantsje. 

Financiën: het financieel jaaroverzicht wordt toegelicht door de penningmeester. Het innen van de 
contributie via een oproep in het Kypmantsje heeft als resultaat dat er maar heel weinig leden 
betaald hebben. Hier moet een oplossing voor komen. De tendens is dat het ledenbestand vergrijst, 
het kost heel veel tijd en energie om contributie te innen. Bestuursleden hebben alle drie een baan 
van 40 uur en doen daarnaast Stadsbelang vrijwillig. De tijd ontbreekt om mensen aan hun 
verplichtingen te herinneren. 

Websites: er blijven nog 2 domeinnamen ‘gereserveerd’: www.drylts.com en www.drylts.nl, omdat 
we vinden dat deze websites bij de stad horen. 

Financieel jaarverslag Kypmantsje: het Kypmantsje is financieel gezond en heeft mede hierdoor 
besloten om zelfstandig door te gaan. Het belang van het lokale krantje wordt door de aanwezigen 
bevestigd. 



Kascommissie: geen opmerkingen, wel een vraag over de leden die niet hebben betaald. Hoe lossen 
we dit op? Antwoord: SBIJ stuurt een brief of mail aan de betreffende leden. 

De toekomst van Stadsbelang IJlst 

Allereerst worden Klaas, Ine en Esther bedankt voor hun inzet en hulp om SBIJ nieuw leven in te 
blazen, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe opzet. 

Hoe staat het huidige bestuur ervoor?  Erika Tuinstra zit er 9 jaar in en wil stoppen met de 
bestuursfunctie. Ook Sanne heeft te kennen gegeven dat het wel tijd wordt voor andere 
bestuursleden en door de komst van een kleine bij Folkert (ook al 7 jaar actief) wordt het ook voor 
hem tijd om zijn functie neer te leggen. Herhaalde oproepen om nieuwe bestuursleden hebben tot 
op heden niets opgeleverd. Indien er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden houdt SBIJ in 
haar huidige vorm op te bestaan. Het zittende bestuur geeft aan per 31 december 2019 te stoppen. 
Dat wil zeggen dat de vereniging ‘slapend’ wordt, tenzij er een andere vorm wordt gevonden om met 
nieuwe mensen toch door te gaan. 

IJlst is niet de enige kern die met dit probleem zit. In Wergea hebben ze een mooie oplossing 
gevonden. Sanne en Erica zijn gaan praten en kwamen enthousiast terug. Het concept wordt aan de 
vergadering voorgelegd. 

Wergea had vroeger een vereniging Dorpsbelang die ook te kampen had met een tekort aan 
bestuursleden. Om toch een vertegenwoordiging van de kern naar de gemeente te waarborgen is de 
stichting ‘Perspectief’ in het leven geroepen. Perspectief krijgt financiële ondersteuning van de 
gemeente Leeuwarden en organiseert 4 netwerkbijeenkomsten per jaar. Alle inwoners van Wergea 
zijn automatisch ‘lid’ en hebben dus inspraak. Er wordt geen contributie geheven, de stichting krijgt 
per inwoner een bedrag van de gemeente. 

Als iemand een initiatief heeft voor het dorp dan kan dat op een netwerkbijeenkomst worden 
gepresenteerd. Onder de aanwezige inwoners worden mensen gezocht die dit willen ondersteunen 
en uitvoeren. Zo worden werkgroepen gevormd die zelfstandig aan de slag kunnen. De aanwezige 
inwoners beslissen samen waar het eventuele budget naartoe gaat. De bijeenkomsten worden op 
verschillende momenten in de week georganiseerd zodat iedereen wel een keer aanwezig kan zijn. 

Er zijn nog steeds bestuursfuncties (minimaal 2) om de financiën te beheren en de 
netwerkbijeenkomsten te organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 



Gesprek met de leden over de gepresenteerde onderwerpen: 

Het idee ontstaat om huis-aan-huis een flyer te verspreiden om dit plan aan de inwoners van IJlst 
voor te leggen en bestuursleden te vinden. Dit werkt waarschijnlijk beter dan bijvoegen in het 
Kypmantsje. Verschillende aanwezigen bieden aan om rond te brengen. Ook op Facebook komt een 
item hierover.  

De leden worden gemaild over de plannen van SBIJ. In november een vergadering inplannen voor 
alle leden  

Plaatselijk Belang Heeg is aanwezig. Zij werken al in een vergelijkbare vorm en willen ons wel 
ondersteunen. John wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering  

Rondvraag  

• Notulen van de vorige vergadering worden gemist, evenals de presentielijst. Excuus van het 
bestuur, komt door tijdgebrek. 

• Groenbeleid (Harmen de Vries): bij de pijp van Nooitgedagt staat onkruid waar door de 
gemeente niets aan gedaan wordt. Het bestuur oppert dat buurtbewoners zelf een melding 
kunnen doen als ze zich hieraan storen. 

• Plantsoen Larix-Zevenpelsen. Er zou een bloemenborder komen maar nu is het een zootje, 
heggen die niet worden geknipt, etc. Volgens Esther is Elkien de eigenaar, zo niet, dan geldt 
hetzelfde als bovenstaand.  

• Over het groenbeleid zou een stukje in het Kypmantsje geplaatst kunnen worden waarin 
staat dat buurtbewoners zelf een melding moeten maken bij de gemeente over het 
groenbeleid. 

• Werkbezoek Burgemeester op 7 november: 750 jaar IJlst heeft de organisatie overgenomen 
na 2 keer uitstel door de gemeente. SBIJ heeft verschillende organisaties in IJlst gevraagd en 
alleen 750 jaar IJlst heeft hierop gereageerd, waarvoor dank.  

• Op 6 november komt de burgemeester naar Nij Ylostins om met de bewoners koffie te 
drinken. 

• Bijdrage torenklok Mauritius kerk: er is een oproep gedaan voor een bijdrage aan de 
torenklok van de Mauritius. Deze luidt niet meer om 8.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur. Er is 
een bedrag van € 5000,- nodig om dit weer te kunnen herstellen. SBIJ vindt het heel erg 
jammer maar er is geen geld om dit te ondersteunen.  De werkgroep meldt dat het wel goed 
komt. Er komt gestaag geld binnen en er wordt een benefietconcert georganiseerd. 

• Glasvezel: er wordt gevraagd wanneer er glasvezel in de gemeente wordt aangelegd. 
Antwoord: de buitenkernen worden eerst gedaan en daarna de binnenkernen.  Wij zijn dus 
als laatste aan de beurt 

• Soprema werkgroep: er wordt gevraagd of de leden van deze werkgroep zich kenbaar willen 
maken in het Kypmantsje. 

 

 

 


