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Voorwoord
Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Voor
mij is nu de tijd gekomen om het bestuur van Plaatselijk Belang te verlaten. Na 10 schitterende jaren zit ik op
mijn statutaire max. Veel is de revue gepasseerd.
Een gemeentelijke herindeling waardoor we als Plaatselijk Belang een bredere taak kregen toegemeten.
Deze periode was voor alle partijen spannend maar
uitdagend en mede door de intensive samenwerking
met de stads-/dorpscoördinator voelden we ons al snel
“thuis” in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Leidraad in de ontwikkeling is altijd geweest: een open en
eerlijke communicatie en werken vanuit een Visie. Deze
Visie hebben we nog gerealiseerd in de gemeente Nijefurd en bleek een goed document te zijn om mee te
werken. Gedragen door u als leden en samengesteld
met professionele ondersteuning. Wat dat betreft is het
jammer dat het beleid van deze gemeente daarin anders is en dat we als bestuur dit zelf moeten oppakken
en we in feite alleen ondersteuning krijgen voor het
drukwerk. Duidelijk een gemiste kans en onderschatting van het belang van een visiedocument.
De uitbreiding van ons “takenpakket” als PB heeft er
ook toe geleid dat we met een groter bestuur moesten werken. Het is voor mij altijd een eer geweest om
met een zo gepassioneerde en enthousiaste groep te
mogen werken. De afgelopen 10 jaar hebben mij ook
veel ervaringen gebracht, bijvoorbeeld dat wanneer je
zaken samen schouder aan schouder oppakt, eenzelfde
doel nastreeft, je veel kunt bereiken.
Ik heb mogen werken als opvolger van Yvo Flapper. Zijn
overlijden is een groot verlies voor Workum geweest
en heeft diepe indruk gemaakt, voor mij was hij een
voorbeeld en zijn wegvallen een levensles dat alles zijn

betrekkelijkheid kent. Gelukkig is Workum een stad vol
dynamiek met vele talenten, kansen en mogelijkheden. De dynamiek van dit moment is heel divers, ontwikkelingen rond sporthal en zwembad, herinrichting
Doltewal, commissie leegstand, de 11 fonteinen, zijn
nog maar een paar items van dit moment. Ook hebben
we onze punten van zorg en aandacht. Houden we wel
voldoende ruimte in Workum om te blijven voldoen aan
de vraag naar woningen en appartementen. Zowel in
het koop- als huursegment lijkt er weinig ruimte voor
substantiële uitbreiding. Houden we als inwoners van
Workum wel voldoende grip op het belang dat wij als
inwoners hebben bij het gebruik van het strand aan
het IJsselmeer. De gemeente praat met alle gebruikers
maar vergeet hierbij, lijkt het wel, ons belang. Wat voor
mij ook een punt van zorg en aandacht is, is de samenwerking tussen de vele organisaties in Workum.
Hoe kunnen we de vele partijen die betrokken zijn bij
de diverse festiviteiten en evenementen elkaar laten
versterken, de stichtingen en belangenorganisaties met
elkaar in contact brengen om meerwaarde te creëren,
ideeën en plannen met elkaar te delen. Openheid en
transparantie heeft in het verleden hierin altijd een
belangrijke rol gespeeld en zal dat ook blijven doen.
Respect naar elkaar, luisteren naar elkaars argumenten,
rekening houden met elkaar, opbouwend en samen
sterk staan voor Workum zijn het fundament voor een
leefbare stad. Plaatselijk Belang heeft hierbij altijd, en
zal dat blijven doen, een belangrijke functie vervuld.
Ik sluit af met een dank aan u leden voor uw vertrouwen en aan alle bestuursleden die met mij hebben gewerkt: bedankt voor jullie inzet de goede sfeer en het
samen werken aan Workum.
Jacob v.d. Valk | voorzitter | april 2017
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Jaarverslag 2016
Dit jaar een verslag van de nieuw secretaris. Een jaar
waarin veel gebeurd is, activiteiten afgesloten, vervolgd
en opgestart. Ook nu weer een samenvattend overzicht
van alle ontwikkelingen. In willekeurige volgorde.

Windmolens in het IJsselmeer, het omgevingsfonds:
gesproken wordt met Fon ten Thij over de mogelijkheden
en vorm om vanaf 2020 de dan vrijkomende gelden voor
de regio zo goed mogelijk te gaan besteden. Hiervoor
vindt breed overleg plaats met de betreffende stads-/
dorpsbelangen en ondernemersverenigingen.
AED: de AED werd dit jaar ingezet. Door vandalen is er
schade aangericht, waarvoor geen dekkende verzekering
is afgesloten.
WIFI: een onderwerp dat nog steeds onze aandacht heeft
en waarover regelmatig overleg is met omgeving, gemeente en provincie.
Zwembad/sporthal: na het raadsbesluit in 2015 tot vernieuwing van dit complex is er hard gewerkt door het bestuur. PB blijft aan de zijlijn betrokken bij dit proces. Helaas
lijkt een vertraging van een jaar nu aan de orde.

men met de gemeente en Bureau Pentascope het proces
naar de oplossing van de problemen en de vervanging
van de beheerder te begeleiden.
Nieuwjaarsborrel: samen met Promotie Workum en
Workum.nl wordt jaarlijks de Nieuwjaarsborrel georganiseerd bedoeld voor alle inwoners van en rondom Workum.
De Klameare biedt een mooie locatie hiervoor. Ook dit jaar
weer een Workumer van het Jaar: de jonge sportman Mika
Morrien die zeer succesvol presteert op de racebaan.
Elfstedenfontein: PB is samen met leden van diverse
andere verenigingen en groeperingen vertegenwoordigd
in de fonteincommissie.
Stadsvisie: er is een begin gemaakt voor het verwezenlijken van een herziene stadsvisie. Hier komen we later dit
jaar nog op terug.
Doltewâl: PB neemt deel aan voorbereidende gesprekken
met de gemeente en een Initiatiefgroep over de renovatie
van het gebied Doltewâl, Schoolstraat, Pothúswyk, Balkfinne, Dwarsnoard en de nieuwbouw van appartementen
op de plek van de katholieke school. De werkzaamheden
aan de omgeving zijn onlangs gestart. De plannen van de
nieuwbouw worden binnenkort bekrachtigd.

Verlichting Toer: dit gezamenlijk project met onder andere Promotie Workum en een aantal enthousiastelingen
is nu afgerond. De Toer en de kerk staan er prachtig verlicht bij.

Pinautomaat: helaas is daar na vele gesprekken, aandragen van mogelijkheden etc. nog steeds geen besluit
genomen.

De Klameare: in het voorjaar is de Klameare feestelijk
geopend. Een gebouw met vele mogelijkheden, maar ook
met een aantal opstartproblemen, waarvan een aantal
voornamelijk op bouwkundig gebied. PB is gevraagd sa-

Speeltoestel: de vergadering heeft vorig jaar toestemming gegeven hiervoor een bedrag te reserveren uit het
eigen vermogen. Vanuit de gemeente werd in eerste
instantie positief, daarna negatief gereageerd. Nu ech-
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ter zijn wij, samen met de gemeente, op weg naar een
nieuw speeltoestel op de Stedspôle.
Leegstandscommissie: vanuit de gemeente is een commissie samengesteld waar de gemeente, Dbf (leefbaarheidsprojecten Noord-Nederland), PB, Promotie Workum,
de Hoekseize en Stadsherstel zitting hebben. Er worden
oplossingen gezocht voor lege panden, druk gezet op eigenaren om stappen te ondernemen etc.
Clusters: de gemeente zoekt naar een manier om de diverse dorpen en steden te clusteren waardoor samenwerking verbetert en gezamenlijke thema’s beter aangepakt
kunnen worden. PB doet daar actief en intensief aan mee.
Tillefonnepaed: binnenkort start de gemeente aan een
uitgebreide opknapbeurt van de Tillefonne. Een geliefd
pad waar menig Workumer gebruik van maakt.

onze maandvergaderingen te bespreken. De gebruikelijke
aandachtspunten blijven onverminderd zoals groenvoorziening, onderhoud, etc.
We willen onze leden erop wijzen dat wij graag tijd voor
hen vrijmaken. Wij hechten grote waarde aan hun inbreng
en willen graag laten zien waar we mee bezig zijn. Elke
maandelijkse vergadering reserveren we een half uur
voor spontane inloop, maar een vooraankondiging dat u
langskomt is, via pb@workum.nl, wel zo gemakkelijk.
Data zijn te vinden op Workum.nl en melden wij onder
andere op Facebook.
Op de jaarvergadering is er de ruimte om nader op de
genoemde onderwerpen in te gaan. De uitnodiging vindt
u in deze nieuwsbrief.
Kitty Postma | secretaris

It Soal: dit gebied met zijn problemen en aandachtspunten blijft prioriteit op onze agenda: de verzanding, de surfers en kitesurfers, het zeilcentrum, toegankelijkheid en
onderhoud.
Watertappunt: dit project is feestelijk geopend door de
wethouder in mei. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt
en de combinatie met een waterproject in Ghana wordt
zeer gewaardeerd.
Daarnaast zijn er weer tal van bijeenkomsten bezocht, uitnodigingen ontvangen voor openingen, presentaties van
gemeente, bedrijven, collega dorps/plaatselijk belangen
etc. Jaarlijks vergaderen we minimaal 4x per jaar met
Promotie Workum, Workum.nl en de Kunstkring. En hebben we zelf mensen uitgenodigd om hun onderwerp op

Zo maar een activiteit waar de voorzitter van PB bij betrokken is:
het opbouwen en afbreken van de muziektent!

05

Uitnodiging jaarvergadering 2017
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, welke
gehouden zal worden op woensdag 19 april 2017 in de Klameare te Workum, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Mededeling van de secretaris

4.

Notulen jaarvergadering d.d. 20 april 2016

5.

Jaaroverzicht 2016

6.

Financieel verslag 2016

7.

Verslag kascommissie

8.

Bijdrage St. Buitensporten

9.

Vaststelling begroting 2017 (zie elders in deze nieuwsbrief)

9a. Orgelcommissie
10. Bestuursverkiezing: aftredend Jacob van der Valk en Jetske Miedema, beiden niet herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden.
11. Rondvraag
12. Sluiting
PAUZE
Pieter-Douwe van der Horst – HelpHamster
Vanuit de Dorpentop is er vorig jaar een project opgestart dat nu in de pilotfase verkeert. De werkgroep is op zoek
naar een omgeving die mee kan en wil draaien in deze pilot. Helphamster is ontstaan vanuit een behoefte om tijd
efficiënt te gebruiken en elkaar te ondersteunen. Je hebt nu hulp nodig, maar wie is er beschikbaar. Met de HelpHamster app zoek je gericht naar beschikbare hulp, zowel voor vrijwilligers als ook professionals.
Lammert Fopma – update zwembad/sporthal De Rolpeal
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Notulen jaarvergadering 2016
20 april 2016 in de Klameare te Workum
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: 36 personen
1. Opening
Voorzitter Jacob van der Valk opent de vergadering. Welkom aan de aanwezigen en een speciaal welkom aan de
sprekers (voor zover al aanwezig) die na de pauze hun
presentaties zullen houden. Hij wijt het beperkt aantal
aanwezigen aan de concurrentie van nog een paar ledenvergaderingen op dit moment en een voetbalwedstrijd.
We kunnen terugkijken naar het verleden, maar onze blik
is meer toekomstgericht. We zijn nu halverwege de zittingstijd van dit college na de fusie Nijefurd – SWF. De
gemeente moet de broekriem aanhalen. De middelen die
aangereikt worden moeten optimaal benut worden. Workum heeft goed gescoord in het Friese Merenproject: haven, verlaging sluisdeur (toegangspoort tot Workum e.v.),
de passantenhavens, nieuwe Klameare, etc. Het nieuwe
zwembad/sporthal, ontwikkeling Doltewal, leegstand,
onderwerpen waarover we met de gemeente in gesprek
zijn. Over het algemeen zijn er goede contacten met het
college en ambtenaren. Vooral Jaap Wittemans speelt
hierin een belangrijke rol. Niet alles lukt uiteraard, er zijn
een aantal pijnpunten: o.a. de gymnastiekvereniging die
geen subsidie meer krijgt (PB heeft aangeboden hulp te
bieden in het zoeken naar oplossingen), het sociale domein (vertaalslag Rijk – Provincie – Gemeente) loopt nog
niet soepel, voor PB geen prioriteit, maar heeft wel onze
aandacht.
Zeker niet alleen kommer en kwel: we gaan zelfs over de
grenzen: met het watertappunt dat er komt in Workum,
wordt er tevens een watertappunt in Ghana gerealiseerd.
In april 2015 is er contact gelegd tussen PB en de Rotary Bolsward. De Rotary wil watertappunten realiseren

in heel de gemeente, met de gekoppelde watertappunten in Ghana. Een aantal organisaties hebben zich bij deze
actie aangesloten: Promotie Workum, de Wereldwinkel,
Stichting Buitensport. Door middel van een aantal acties
(sponsorloop, draaiend rad en donaties van kerken en een
geldbedrag dat PB als prijs ontving) is het benodigde bedrag van € 4.000 ruimschoots binnengehaald. Het watertappunt komt bij het witte hek rond de Gertrudiskerk bij
de Merk, de opening zal plaatsvinden op 4 mei om 15.00
uur tijdens de 70ste elfstedenwandeltocht, door wethouder Mirjam Bakker.
2. Agenda
Geen wijzigingen in de agenda

3. Mededelingen van de secretaris, Rients de Jager
Buiten enkele afmeldingen zijn er zijn geen mededelingen.
4. Notulen Jaarvergadering d.d. 21 april 2015
Er zijn geen op-of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.
5. Jaaroverzicht 2015
Naar aanleiding van het Jaarverslag:
• Stadsvisie moet hernieuwd worden tot 2020. De onderwerpen uit de vorige visie zijn nagenoeg allen uitgevoerd. De nieuwe visie zal meer in detail moeten worden uitgewerkt en de volgende 5 tot 10 jaar dekken. Dit
moet door alle partijen breed gedragen worden en om
dit te verwezenlijken is professionele begeleiding nodig
waarvoor geld nodig is. E.e.a. is in voorbereiding.
• Door de verkoop van de grond in Thomashof zit de
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nieuwbouw van huizen op slot. Er komt hierover nog
een antwoord en uitleg van de wethouder. Er zijn wel
nog enkele locaties binnen Workum voor inbreiding.
Dank aan de secretaris voor het maken van het Jaaroverzicht.
6. Financieel Jaarverslag 2015
• Het jaar financieel negatief afgesloten, veroorzaakt
door: de actie voor behoud van het zwembad, hiervoor
zijn bussen gehuurd, de ledlampen voor het verlichten
van de kerk (voorschot), lage rente-inkomsten.
• De heer Van Buren merkt op dat de laatste regel van
het jaarverslag, het resultaat, niet vermeld is. Excuses
hiervoor.
• Resultaat: begroot 2015 € 10,50; werkelijk 2015 - €
4.514,67; begroot 2016 € 10,00
Er zijn vanuit de zaal verder geen vragen. Dank aan de
penningmeester.
7. Verslag Kascommissie
Mevrouw Jeltje Jellema-Pruiksma, heeft met Pieter Westra
(afwezig) de kas gecontroleerd.
De administratie is keurig op orde en decharge wordt verleend, met dank aan de penningmeester.
De voorzitter bedankt de kascommissie. De heer Pieter
Westra is aftredend. Mevrouw Jeltje Pruiksma wordt voorzitter, mevrouw Joke Harkema-de Jong is tweede commissielid en de heer Leendert van Tuinen wordt reservelid.
8. Voorstel Speeltoestel
Voorstel bestuur PB: vraagt toestemming aan de leden om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor aanschaf
van een speeltoestel te plaatsen op de Stedspôle. Een gebaar naar de provincie, Workum en de gasten ter afsluiting
van het Fryske Marrenproject. Het blijkt dat een dergelijk
speeltoestel een aanzuigende werking heeft voor watersporters met kinderen. Daarnaast is het ook voor de Workumer jeugd bestemd en kleedt het de Stedspôle op een
positieve manier aan. De gemeente, de provincie, en de
uitvoerende bedrijven zal ook om een bijdrage gevraagd

08

worden. Bij eerste polsing bij de gemeente blijkt dat de
wethouder er niet onwelwillend tegenover staat. Een dergelijk toestel kost tussen de € 15.000 en € 35.000, afhankelijk van keuze en beschikbare fondsen (enkele voorbeelden worden getoond). Gekeken moet worden naar de
beste locatie, gebruik van Stedspôle e.d.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het voorstel
hiervoor een bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen.
9. Begroting 2016
Geen vragen. De begroting wordt vastgesteld.
9a) Orgeldraaiers
Het orgel is een publiekstrekker. Zou vaker ingezet kunnen
worden. Er is een grote inzet van de vrijwilligers die zich
ook zeer verantwoordelijk voelen voor het Workums orgel,
beheerd door PB.
Jappie Feenstra doet verslag stand van zaken en hun activiteiten. 5 vrijwilligers: Eduard is voorzitter en doet de
boekingen; Jan is secretaris, Jappie is penningmeester,
Schelte en Piet zijn leden. Allen draaien regelmatig, alleen Eduard wordt wat ontzien. Er is met veel plezier 14x
gedraaid afgelopen jaar, mag wat vaker. Er worden wat
kosten voor onderhoud verwacht, maar ze kunnen die
kosten dekken door de inkomsten.
De voorzitter dankt de heren en overhandigt de vrijwilligers een attentie.
10. Bestuursverkiezing
Herkiesbaar is Corrianna Agricola-Feenstra. Aftredend en
niet herkiesbaar is Rients de Jager. Een kandidaat heeft
zich gemeld: Hessel Wesselius. Tegenkandidaten hebben
zich niet gemeld. Met algehele stemmen wordt Corrianna
herkozen en Hessel benoemd tot nieuw bestuurslid.
De voorzitter dankt Rients voor al zijn inzet, zijn doortastendheid, de structuur die hij heeft aangebracht, als interim secretaris die altijd interim is gebleven.
11. Rondvraag
- Auke Buren vraagt naar de voortgang van de Doltewal.
De procedures lopen maar of het gehele project bin-

-

-

-

-

nen de gestelde termijn verwezenlijkt kan worden is op
dit moment een punt van zorg. Zover bekend zal in het
najaar in ieder geval begonnen worden met het deel
infrastructuur, zoals de vernieuwing van de riolering.
Johan Dijkstra dankt PB namens de zwembadvereniging
voor de inzet en leidende rol m.b.t. het nieuwe zwembad/sporthal.
Bernard Reekers vraagt naar de status van de 11 Fonteinen. In het najaar van dit jaar valt de definitieve beslissing. Onze gemeente staat niet onwelwillend tegenover de plannen. Alle kunstenaars zijn nu bekend. Er is
nog geen ontwerp voor Workum. Voorkeurslocatie voor
meeste partijen is rond de nieuwe passantenhaven achter de kerk.
Henk Miedema vraagt of de passantenhaven in de winter dienst kunnen doen als ligplaatsen en hoe het staat
met de ligplaatsen op knelpunten. Op dit moment is een
beleidsgroep van de gemeente gestart hiervoor plannen te maken. Een verbod geldt al: aan de kant van
Siemonsma tot aan de brug. PB heeft in dit kader de beleidscommissie uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering. Hierin zullen al deze onderwerpen worden
besproken en zal een verslag volgen in onze volgende
nieuwsbrief.
De heer J. Bles vraagt aansluitend hoe de situatie wordt
aan de kant Inthiemasingel. Daarover is ook geen duidelijkheid. Ook dit wordt meegenomen in overleg met
beleidscommissie.

12. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en
aandacht. De vergadering wordt om ca. 21.00 uur gesloten.
PAUZE
Hoe houden we het Workumer Strand / Ûs Strân aantrekkelijk na de realisatie van het windmolenpark in het IJsselmeer

een presentatie over de gang van zaken tot het komen
van het Windmolenpark en laat zien hoe dat er uit gaat
zien. Voor- en nadelen komen ter sprake. De planning is
start bouw 2020.
Vervolgens komt de heer Fon ten Thij aan het woord. Hij
is als onafhankelijke partij aangesteld om met de dorpen
en steden aan het IJsselmeer in gesprek te gaan nu de
beslissing van een windmolenpark er ligt. Doel is om de
omgeving te laten meedenken hoe men gebruik kan maken van deze nieuwe situatie en daarin voor de toekomst
de kansen te benutten. Hij legt uit dat hij meestal in een
andere vorm deze bijeenkomsten houdt, maar dat deze
avond hopelijk zal leiden tot een vervolgafspraak waarop
meer inhoudelijk en gericht over deze onderwerpen kan
worden gediscussieerd.
Afgesproken is dat PB het initiatief zal nemen tot een vervolgafspraak.
De voorzitter dankt beide sprekers en sluit vervolgens de
avond af.

Nieuwe
dorpscoördinator
Eind december 2016 is Jaap Wittermans, tot dan de
dorpscoördinator van Workum, met pensioen gegaan. Het Bestuur van PB dankt Jaap voor zijn inzet
voor Workum sinds de fusie van de Gemeente SWF.
Hij wordt opgevolgd door Yvonne Sieswerda. Zij
heeft deze taak ook al enige jaren uitgevoerd voor
een aantal dorpen, maar is nu ons contact naar de
Gemeente geworden. Wij hebben alle vertrouwen in
een succesvolle en plezierige samenwerking.

De heer Anne de Groot, directeur Windmolenpark geeft
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Nieuwsbrieven in de toekomst
Ook het bestuur van PB beraadt zich regelmatig op de
toekomst, op duurzaamheid, op kostenbesparing. Een
regelmatig terugkerend onderwerp daarin is de uitgave
van de nieuwsbrief twee keer per jaar (in april voor de
ledenvergadering, en eind november). Een kostenpost die
zwaar op de begroting drukt. Er zijn dan een aantal mogelijkheden: we stoppen met de uitgave van de nieuwsbrieven, we verhogen de jaarlijkse contributie of we gaan de
uitgave beperken.
Voor dit laatste hebben wij nu gekozen. We gaan over op
een eenmalige uitgave per jaar in de huidige vorm, eind
maart/begin april, ter voorbereiding van de Ledenverga-

dering. Daarnaast gaan we minimaal een keer per jaar gebruik maken van de huis-aan-huis-editie van de Friso. Wij
komen dan met een uitgebreid artikel. En we zullen vaker
ons e-mailadressenbestand aanwenden door Nieuwsflitsen te gaan versturen. Niet op vaste tijden, maar zodra we
iets te melden hebben.
Daarvoor is het wel essentieel dat we zoveel mogelijk
actuele adressen hebben. Stuur ons een mailtje met uw
naam en adres, dan hebben wij uw meest recente gegevens en heeft het ook echt zin om op deze wijze zoveel
mogelijk leden te bereiken!
Ons e-mailadres: pb@workum.nl

Honden…
Kent u dat gezegde… ’Verbeter de wereld en begin bij
jezelf?’ Ja toch zeker, alleen staan we er misschien iets te
weinig bij stil dat wij zelf heel vaak het verschil kunnen
maken!
Een aantal jaren geleden hebben wij in Workum een aantal
hondentoiletten gekregen. Dit naar aanleiding van het beleid in onze nieuwe gemeente Súdwest Fryslân om overal
eenheid te creëren. Er staat er één in de Schoolstraat bij
de oude brandweerkazerne, één op de Prystershoek bij
garage Siemonsma, één bij het schelpenpaed aan It Fjouwerkant, één op de Inthiemasingel ter hoogte van Workum Watersport, één op de Hearewei bij het Koffepaed,
één bij de uitgang van het park richting de tennisbaan
en één bij Thomashof. Deze toiletten zijn ondergrondse
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containers die door middel van een voetpedaal te openen
zijn waar je vervolgens je zakje met hondenpoep in kunt
deponeren! Moeilijker hoeft het niet te zijn, alleen ff wat
poepzakjes meenemen als je gaat wandelen met je hond
‘et voilà’. Ook staan er in de binnenstad containers waar
de poepzakjes in kunnen en in het seizoen van 1 april tot
1 oktober staan er langs de Dolte en bij de havenkom/
Séburch ook containers.
Ondanks al deze voorzieningen ligt Workum vol met hondenpoep en dat is een grote ergernis van heel veel mensen!!!!
Dus hondeneigenaren maak het verschil, neem je verantwoordelijkheid en RUIM OP DIE POEP!!!!!!!
En, oh ja, de Tillefonne is toch echt verboden terrein voor
honden…

Nieuwe kandidaat bestuurslid
Ik ben Hilde Bosma en samen met Meine woon ik al 20
jaar aan de Elfstedenroute in Workum. Met onze dochters
Wyanne en Jasmijn vormen we een druk, maar gezellig
gezin. Velen kennen mij van Het Boekhuis in Workum
waar ik sinds 16 jaar met veel plezier werk. Daarnaast was
ik 13 jaar bestuurslid van St. Cultureel NUT Workum. De
eerste jaren als secretaris en de laatste jaren als voorzitter. Een mooie tijd waarin we veel bijzondere en bekende
artiesten in Workum hebben mogen verwelkomen. Ik vind
het nog steeds leuk om de voorstellingen te bezoeken en

daarnaast zing ik elke week bij het gezellige Popkoor XL.
En nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging! Ik ben gevraagd om als algemeen lid toe te treden tot het Plaatselijk Belang en dat lijkt me heel leuk. Ruim 25 jaar geleden
maakte mijn vader Rob Seelt 10 jaar lang deel uit van dit
bestuur en nu is de volgende generatie aan de beurt. Ik
voel me betrokken bij alles wat er speelt in Workum en
vind het mooi dat ik mijn steentje kan bijdragen. Dus als
de leden het goed vinden ga ik deze taak met veel enthousiasme vervullen!

11 Fonteinen
De woeste leeuwen van Cornelia Parker
Na diverse overlegrondes met o.a. de omwonenden is nu
definitief door de fonteincommissie besloten de fontein te
plaatsen bij de nieuwe passantenhaven op het grasveldje,
ongeveer ter hoogte van de parkeerplaats bij de Beginebrêge.
De fontein bestaat uit twee fabeldierachtige leeuwen die
water spuiten uit hun klauwen. Cornelia Parker is gefascineerd door de twee woeste leeuwen die al ruim 350
jaar het wapen van Workum op de gevel van de Waag
vasthouden en beschermen. Zij bevrijdt de leeuwen als
het ware uit hun vaste positie, vergroot ze en geeft ze een
actieve plek in Workum. Nu geven zij een doorkijk naar
het leven in Workum, naar de kerk, naar de haven, naar

De leeuwen op de gevel van de Waag

de mensen rond de haven, kortom: zij omarmen Workum.
Door de plek straks in te richten met bankjes, groen en
verlichting ontstaat er een ontmoetingsplek in een parkachtige omgeving.
De hele procedure rond de fonteinen waarbij de diverse
fonteincommissies zijn betrokken, is nu ruim twee jaar aan
de gang. In Workum zijn er een viertal openbare bijeenkomsten geweest, drie bijeenkomsten met omwonenden
en diverse publicaties. Nu kan de eerste uitgebreide fase
afgesloten worden en kan er gewerkt worden aan de volgende: de uitvoering. De planning is dat op donderdag 8
mei (Hemelvaartsdag) 2018 alle 11 fonteinen feestelijk in
gebruik zullen worden genomen.
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Knilles & Plaatselijk Belang
Knilles en de Workumer perikelen
Wat heeft Knilles beleefd de laatste maanden. Niet zoveel eigenlijk bedacht Knilles zich. Het is wintertijd en dan
heeft Knilles een beetje een winterslaap. Komt niet op
heel veel plekken en dat is maar goed ook. Overal heerste
de griep en dat kon Knilles niet gebruiken. Knilles volgt
natuurlijk wel de kranten en oh,oh, daar staat genoeg in
om je hoofd over te schudden. Neem nu de Sporthal. Nog
steeds wordt het daar druk bezocht. Mooie volleybalwedstrijden, gym, badminton worden er gespeeld. De voetbal doet op het veld na de winterstop weer zijn ding en
dan natuurlijk het zwembad. Ook al zo actief. Steeds veel
zwemmers ondanks dat de kachel laatst kapot was, 16
graden was het water, en toch zwemmers. En wat is het
dan jammer dat gemeente en zwembadbestuur elkaar
niet goed verstaan. Daar schiet niemand iets mee op. Nu
is er uitstel van bouwen en dat is zo jammer vindt Knilles.
Knilles zwemt nog steeds maar vindt het water nog steeds
te koud voor hem. Het water is op temperatuur volgens
de badmeesters maar de douches zijn niet meer zo goed
te regelen. Het bad is bijna op maar moet het nog even
volhouden. En dat zal ook wel lukken maar Knilles wil wel
wat “meer schot” in de zaak zien. Als de bouw start dan
steekt Knilles de vlag uit.
Knilles las ook in de krant dat Hûs en Hiem de plannen
voor het Doltewâlcomplex heeft afgekeurd. Kan ook daar
nog geen start mee gemaakt worden. Knilles snapt er niet
veel meer van. Mensen met mooie ideeën brengen dit
naar voren en een commissie, die eigenlijk alleen maar
een advies geeft, wordt onherroepelijk opgevolgd. Raar
hoor. Zoveel mensen hadden zich al verheugd op een
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plekje aan de Doltewâl en nu moet iedereen weer wachten. Knilles is niet zo gek op die bureaucratie. Wel las Knilles dat er gestart wordt met de riolering e.d. langs de
Doltewâl, Pothúswyk, Balkfinne en het Dwarsnoard. Dat
is positief, alleen weer zo jammer dat alle bomen hierdoor weg moesten. Knilles fietste over het Dwarsnoard
en daar was een meneer met een spuitbus witte kruizen
op de bomen aan het spuiten. Knilles vroeg of de bomen
met een wit kruis zouden blijven staan. Was geloof ik een
domme vraag want de meneer zei luid: NEE. Deze gaan
allemaal weg. “Vreselijk“, zei Knilles. De meneer zei dat
er nieuwe bomen kwamen maar Knilles is wel 100 jaar
voor die groot zijn. Zal Knilles niet meer beleven. Het zal
moeten voor de werkzaamheden maar Knilles kan slecht
wennen aan die kale straten. Hoewel er ongetwijfeld ook
mensen zijn die blij zijn met het extra licht wat ze in hun
huizen hebben gekregen.
En oh, ja, wat een commotie over onze fontein. Knilles
volgt dit op afstand maar kan er niet onderuit. Hij komt
het overal tegen. Het ontwerp is zorgvuldig bedacht en
de plek is na rijp beraad uitgezocht. Knilles vindt het knap
dat je zoiets kunt bedenken. Dit ontwerp is wel erg groot.
2 grote leeuwen bij de nieuwe haven. Of Knilles het nou
mooi vindt of niet de mensen die straks in de nieuwe
haven liggen moeten zich wel erg veilig voelen. Dat kan
niet anders. Goede bewaking van Workum en hopelijk een
fijne pleisterplek in het centrum. Knilles wacht het af en
Knilles denkt meer Workumers met hem. Wat Knilles wel
gezegd wil hebben is dat de mevrouw van het ontwerp en
de fonteincommissie er alles aan hebben gedaan om het

Wie is Knilles? Knilles staat voor de Workumer
met een mening. Hij steekt deze nooit onder
stoelen of banken. Normaal vind je hem op
straat, in de leugenbank of aan de bar van zijn
stamkroeg. Knilles schopt om zich heen, bijt van
zich af. Nooit kreeg hij de mogelijkheid om eens
even te zeggen waar het op staat, om eens iets
te zeggen op het moment dat een ander zwijgt.
Knilles is iedereen die zich in deze persoon herkent en Knilles wisselt elke keer van gedaante.
Als Knilles zijn mening verkondigt, schrijft hij
deze op (bij voorkeur digitaal) en zorgt hij ervoor
dat hij deze tijdig bij een van de bestuursleden
inlevert.

tot een leefbaar en acceptabele fontein te laten zijn. Knilles doet het hen niet na. Nu is Knilles niet zo van de kunst
en cultuur. Workum loopt wel voorop want die heeft wel
twee fonteinen. Bij het “lullige“ af. Sneu en “lullig“ voor
de andere steden. Kunnen ze een “puntje“ aan zuigen.
Knilles hoorde ook van de Klameare. Daar liep ook alles
niet zoals men van te voren had bedacht. Onze trouwe
beheerster stopt na vele jaren en gaat samen met haar
man een nieuwe weg inslaan. Knilles begrijpt dat. Een
nieuwe uitdaging heeft ieder mens op zijn tijd nodig. Er
werd een avond belegd voor alle gebruikers van de Klameare. Ook de inwoners van Workum waren hiervoor uitgenodigd. Knilles ging ook even kijken. Aan het eind van
de avond waren er werkgroepen gevormd om met zijn
allen de schouders eronder te zetten. Aan het gebouw
worden nog verbeteringen aangebracht. Knilles hoopt dat
dit voor iedereen goed uitpakt.
Wat Knilles nog hoorde in de wandelgangen is dat de
voorzitter van Plaatselijk Belang na 10 jaar zijn functie
neerlegt. En deze voorzitter is een duizendpoot zo lijkt
het wel. Knilles heeft eens even rondgevraagd maar deze
voorzitter weet overal wel iets van. Eigenlijk is deze man
de ‘locoburgemeester’ van Workum. Volgens de leden van
het bestuur van PB weet deze man precies waar je bij de
gemeente moet zijn, waar je subsidies los kan peuteren
en hoe je tactisch doch slim iets voor elkaar kunt krijgen.
Poeh, knap hoor. PB zal nog wel eens aan hem terugdenken, denkt Knilles. Maar zo vindt Knilles, een nieuwe wind
is nooit verkeerd. Knilles is heel benieuwd wie de nieuwe

voorzitter van Workum wordt. Ongetwijfeld een persoon
die ervoor gaat. Samen met de andere leden van het bestuur. Knilles gaat toch maar even naar de jaarvergadering
in april. Zal vast interessant worden.
Terwijl Knilles dit schrijft schijnt de zon. Heerlijk. En er gaat
een boot door de Dolte. Knilles hoopt dat deze mensen
geld bij zich hebben en een badkamer aan boord bezitten.
Want er is nog steeds geen pinautomaat in het centrum
en de nieuwe havens kunnen nog steeds niet over een
toiletgebouw beschikken. Jammer hoor. Misschien is het
een idee is om de “lullenfontein” daar te stationeren. Dan
kunnen ze in elk geval hun “plasje“ kwijt. En als daar dan
ook nog voor wordt betaald is er ook geld in het centrum
te halen. Maar er moet nu natuurlijk toch eindelijk eens
duidelijkheid over komen. Knilles zegt: ”kom op gemeente. Hak eens knopen door. Bijna weer een nieuw seizoen
met toeristen. Is het nog wel geloofwaardig?”
Knilles hoopt altijd het beste maar dit is wel een heel lang
verhaal.
Knilles wenst iedereen een fijn voorjaar en een prachtige
zomer toe met vooral veel gezondheid, geluk en plezier in
ons mooie Workum.
Groet, Knilles

13

Nieuwe leden,
help ons mee!
nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie gaat steeds door.
Daarom hebben we de aanmeldingsbon voor het lidmaatschap ook in deze Nieuwsbrief weer afgedrukt. Mochten
er in uw familie- of vriendenkring mensen zijn, die nog
niet lid zijn van Plaatselijk Belang en het “belang” van
een krachtige vereniging onderstrepen, spoor hen aan om
lid te worden van Plaatselijk Belang. Contributie slechts
€ 7,50 per jaar. De aanmeldingsbon kunt u inleveren bij
één van de bestuursleden. Voor de namen zie elders in
deze nieuwsbrief. Aanmelden via de website kan ook. Zie
voorin.

Het aantal leden t.o.v. het vorige jaar is nagenoeg gelijk
gebleven.
Leden vertegenwoordigen gezinnen of huishoudens. Dit
betekent dat bijna de helft van de huishoudens in Workum
lid is van Plaatselijk Belang.
We willen het ledental minimaal op peil houden en het
liefst zien groeien om sterk te staan als een gerespecteerde gesprekspartner op allerlei vlakken in onze Workumer
samenleving, waar op dit moment toch belangrijke zaken aan de orde zijn. Incidenteel meldt zich spontaan een

✁

✁

✁

aanmelding lidmaatschap
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de “Vereniging Plaatselijk Belang Workum”
Naam:..................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:........................................................................................................ PC/Woonplaats:.......................................................................................................
E-mailadres voor nieuwsbrief:.................................................................................................................................................................................................
Betaling contributie door middel van automatische incasso: JA / NEE
Indien ‘Ja’: ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Vereniging Plaatselijk Belang Workum om jaarlijks de contributie van
IBAN nr: ........................................................................................................................................................ af te schrijven.
Datum:...................................................................... Handtekening nieuw lid:......................................................................................................................
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Begroting 2016
begroting/	
  resultaat	
  2016
plaatselijk	
  belang	
  Workum

ontvangsten
contributie	
  
subsidie	
  gemeente	
  organisatie	
  geld
algemene	
  reserves

begroot
2016

werkelijk
2016

begroot	
  
2017

€	
  	
  	
  4.150,00
€	
  	
  	
  1.000,00

€	
  	
  4.147,50
	
  
€	
  	
  1.000,00
	
  

€	
  	
  	
  	
  4.150,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  1.000,00
	
  
€	
  	
  10.000,00
	
  

€	
  	
  	
  5.150,00

€	
  	
  	
  5.147,50

€	
  	
  	
  15.150,00

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  500,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  200,00

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  400,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  200,00
€	
  	
  1.631,33
	
  

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  200,00
	
  

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  700,00

€	
  	
  	
  2.231,33

€	
  	
  	
  10.200,00

€	
  	
  	
  1.300,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  150,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  850,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  600,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  350,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  230,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  200,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  750,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  250,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  100,00

€	
  	
  1.629,99
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  505,66
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  635,16
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  614,26
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  251,35
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  108,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  750,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  116,44

€	
  	
  	
  	
  1.300,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  850,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  650,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  625,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  250,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  200,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  750,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  250,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  

€	
  	
  	
  4.780,00

€	
  	
  	
  4.610,86

€	
  	
  	
  	
  	
  4.875,00

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  500,00
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  160,00

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  187,88
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  169,30

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  180,00
	
  
€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  180,00
	
  

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  500,00

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  18,58
	
  

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  170,00

€	
  	
  	
  1.676,11-‐

€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  75,00
	
  

uitgaven
subsidies:
bijdrage	
  muziektent
gift	
  opening	
  klameare
Bijdrage	
  Speeltoestel

algemene	
  kosten:
drukwerk	
  en	
  nieuwsbrief
representatiekosten
bestuurskosten/werkbezoek
nieuwjaarsreceptie(derde	
  deel)
jaarvergadering
KvK/donatie/postbus
advertenties	
  en	
  reclame
sinterklaasfeest
AED	
  Kosten
erkenning/uitreiking
watertappunt

financiele	
  baten	
  en	
  lasten:
rente
bankkosten

Resultaat

€	
  	
  10.000,00
	
  

15

