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Voorwoord
Beste leden van Plaatselijk Belang Workum
En dan ben je sinds november 2017 ineens de nieuwe
voorzitter van Plaatselijk Belang Workum. Als opvolger van echte Workumer iconen Jacob van der Valk en
Yvo Flapper, moet je dan eerst wel even slikken. Maar
gelukkig prijs ik mij dan al snel dat met het huidige
bestuur van Plaatselijk Belang er een sterk en gemotiveerd team om mij heen staat. Positief is hierbij dat er
2 nieuwe kandidaat bestuursleden bereid zijn tijdens de
aanstaande ledenvergadering de vacant komende posities in te vullen. Hiermee zal het team op volle sterkte
de komende jaren haar taken kunnen blijven uitvoeren.
Genoeg over onszelf. Het gaat tenslotte om Workum en
haar inwoners. Er is namelijk veel gebeurd en er zijn
vele ontwikkelingen die ons momenteel bezig houden.
Zo worden nu eindelijk de eerste bouwwerkzaamheden
aan de Nije Rolpeal zichtbaar en wordt er ook gewerkt
aan de inrichting rond de leeuwenfontein.
Maar door deze nieuwe activiteiten, die moeten resulteren in een nog mooier en leefbaarder Workum, zal
men bijna vergeten dat er in de afgelopen periode onder andere 2 nieuwe passantenhavens in het centrum
zijn bij gekomen, de Doltewal gedeeltelijk opnieuw ingericht is en er op de Stedspôle nu een prachtig speelschip staat. Allemaal resultaten van vaak jarenlange
processen waar Plaatselijk Belang, ondersteund door
haar leden, zich voor heeft ingespannen. Daarnaast
zijn er diverse kleinere en/of niet zichtbare activiteiten
waar Plaatselijk Belang Workum, gesteund door een
goede samenwerking met de huidige stadscoördinator,
verbeteringen in de voorzieningen van de stad heeft
kunnen realiseren.
Na de realisatie van de Nije Rolpeal lijkt het misschien
voorlopig wel even “klaar” met grote investeringsprojecten in Workum. Als Plaatselijk Belang Workum vinden wij echter dat het juist nu noodzakelijk is om door

te pakken en de stad verder te ontwikkelen. Het is wellicht een cliché, maar stilstand leidt in deze moderne en
snel veranderende tijd, steeds vaker tot achteruitgang.
Het is fijn wonen, werken en recreëren in Workum,
maar het kan en moet nog fijner.
Gezamenlijk met de inwoners en ondernemers in Workum, willen we daarom een nieuwe Stadsvisie opstellen, waarin we de gewenste ontwikkelingen van Workum in de komende jaren vaststellen. Deze Stadsvisie
zal voor Plaatselijk Belang Workum de komende jaren
het kompas zijn bij de uitvoering van haar taken en het
initiëren van nieuwe projecten.
De dynamiek en levendigheid van Workum en haar inwoners zie je terug in de vele evenementen die onze
stad rijk is. Zowel op het gebied van sport en cultuur zijn
vele organisaties ieder jaar druk met het organiseren
van vele activiteiten. In weinig steden zie je zo’n grote
maatschappelijke betrokkenheid van haar burgers dan
in Workum. In mijn eigen sociale netwerk ken ik dan
ook vrijwel geen Workumers die niet ergens in een vereniging, stichting of organisatie actief zijn. Dit is natuurlijk “goud” voor een stad en wellicht zelfs de “sleutel”
naar het succes voor de bouw van de Nije Rolpeal.
Punt van aandacht is wel te zorgen dat de vele stichtingen, organisaties en verenigingen elkaar meer versterken en versnippering wordt voorkomen. Als Plaatselijk
Belang Workum blijven wij ons daarom inzetten om op
basis van openheid, transparantie en respect voor elkaar, partijen met elkaar te verbinden en samenwerking te stimuleren.
Namens Plaatselijk Belang Workum wil ik alle leden
danken voor het vertrouwen dat wij van de leden hebben gekregen. Wij zullen ons ook de komende jaren
blijven inzetten voor een nog fijner Workum.
Richard de Vries | voorzitter | april 2018
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Uitnodiging jaarvergadering 2018
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, welke gehouden zal worden op woensdag 18 april 2018 in de Klameare
te Workum, aanvang 20:00 uur.

Jaarverslag
2017
Hieronder een samenvattend overzicht van alle ontwikkelingen. In willekeurige volgorde.
Bestuursoverleg minstens 1 x per maand, daarnaast met
andere partijen gemiddeld 3x per maand (o.a. gemeente,
Promotie Workum, Workum.nl, Kunstkring, Ondernemersvereniging Workum, dorps/stadsbelangen Oud Nijefurd,
politieke partijen). Deelname in werkgroepen en commissies.
Projecten/activiteiten die opgestart werden en lopend
zijn, al dan niet geïnitieerd door PB of waarin PB participeert: (in willekeurige volgorde):
* Renovatie huizen en buurt Dwarsnoard/Schoolstraat en
gebied er tussenin
* Doltewal appartementen
* Klameare-overleg
* Zwembad/Rolpeal/scholen
* Fonteincommissie
* Stadsvisie
* Team herbestemming SWF (leegstand)
* Bewegwijzering
* St. Buitensport / IJsclub / webcam / lening
* Windenergie IJsselmeer/omgevingsfonds
* Verkiezingsdebat
* Glasvezel buitengebied
* Renovatie begraafplaats
* It Strân/ It Soal / kiteschool
* Camperplaatsen binnenstad
* Nieuwe verlichting binnenstad
* Kledingbus (www.kledingbusswf.nl)
* Augmented reality app (zie elders in deze nieuwsbrief)
* Wonen Zuidwest Fryslân (overleg met woningbouw
over plannen)
* Van harte skjin (zie elders in deze nieuwsbrief)
* Laden/lossen Merk

04

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededing van de secretaris
4. Notulen jaarvergadering d.d. 19 april 2017
5. Jaaroverzicht 2017
6. Financieel verslag 2017 + contributieverhoging
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling begroting 2018
(zie elders in deze nieuwsbrief)
9. Bestuursverkiezing. Aftredend, niet herkiesbaar:
Hendrik Sytsma.
Kandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden
10. Rondvraag
11. Sluiting
PAUZE
Bureau Noordpeil uit Sneek is een inspirerend en creatief ontwerp-, onderzoek-en adviesbureau voor landschap, erfgoed,
cultuurhistorie, archeologieen recreatie & toerisme. Zij kijken
met een frisse blik en zijnook heel erg bewust van de karakteristieke kenmerken van ons mooieWorkum. Zij gaan ons
adviseren bij het opstellen van de nieuwe stadsvisie en komen
deze avond iets vertellen over het DNA van Workum en de
mogelijkheden die er zijn om ons stadje nog leefbaarder te
maken.

* Behoud toeristentrein en muziektent
* Changing Pavements/Tapetenwechsel
(herinrichting omgeving Begine)
* Terrein Aldewei/Algeraburren
* Gezamenlijke website voor Workum
Afgerond werden: het speelschip op de Stedspôle, de pinautomaat in de Klameare en het toiletgebouw t.b.v. de
bootrecreanten.
Er werd weer een Workumer van het Jaar gekozen (Nard
Brandsma) en er werden 2 Workumer El’s uitgereikt (Jacob
v.d. Valk en Trudi Vervaart)
Kitty Postma | secretaris

Notulen jaarvergadering 2017
19 april 2017 in de Klameare te Workum
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: 49 leden en 2 gasten (Sicco Rypma-FNP
raadslid en Yvonne Sieswerda-Dorpscoördinator)

1. Opening
Voorzitter Jacob van der Valk opent de vergadering. Welkom aan de aanwezigen en een speciaal welkom aan de
gasten namens de gemeente.
Het was weer een jaar vol activiteiten. Belangrijk onderdeel is een brug slaan tussen Workum en Gemeente. Het
valt niet mee alle belangen op een rij te krijgen. Er komen
steeds nieuwe werkgroepen waardoor soms een moeilijke positie binnen het geheel. Gelukkig hebben we een
groot divers bestuur, vooral opbouwend en oriënterend.
Er komt eind dit jaar weer een nieuwe gemeenteraadsverkiezing, dus weer een nieuw college, nieuwe raad en
het gevaar van een nieuwe koers. Continuïteit is echter
ook heel belangrijk. Steeds vaker worden de vertegenwoordigers van de kernen in het voortraject geraadpleegd
voordat een beleid gemaakt wordt.
Binnen Workum zijn er veel eilandjes, wenselijk meer
eenheid te creëren.
Voorzitter is door de statuten ‘genoodzaakt’ af te treden
als bestuurslid. Met veel plezier 7 jaar voorzitter geweest.
Veel meegemaakt, veel veranderingen, zoals communiceren via mail en whatsapp.
2. Agenda
Agendapunten 10, 11 en 12 worden na de pauze en de
sprekers afgehandeld.
3. Mededelingen van de secretaris
Er zijn 8 afmeldingen en enkele vragen voor de rondvraag
binnengekomen.

4. Notulen Jaarvergadering d.d. 20 april 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.
5. Jaaroverzicht 2016
De voorzitter neemt de lijst globaal door. Naar aanleiding
van het Jaarverslag:
• Tillefonne: wanneer wordt deze opgeknapt. Toegezegd is dit voorjaar. Waarschijnlijk nadat het eerste gras
gemaaid is. Gemeente moet dit doen in overleg met
meerdere boeren/grondeigenaren.
• Speeltoestel: financiering is nagenoeg rond. De ontwerpen zijn uitgezocht. In goed overleg met gemeente en
provincie wordt geprobeerd e.e.a. voor de zomervakantie te realiseren.
• Thomashof: evenemententerrein door PB afgewezen?
Wij hebben de gemeente laten weten dat wij geen
voorstander zijn van een extra evenemententerrein omdat daar geen behoefte naar lijkt te zijn. Zover bekend
was dit niet door Workum aangevraagd. De evenemententerreinen die er nu zijn voldoen prima.
• Omgevingsfonds: als de windmolens definitief in het IJsselmeer worden geplaatst, komen er gelden vrij voor
de komende 15 jaren. Een fonds zal dit gaan beheren,
waarin ondernemers en plaatselijk belangen zullen
deelnemen.
• Fontein: de locatie is definitief. In overleg met omwonenden in 4 bijeenkomsten is de plek bepaald op het
grasveld grenzend aan de haven, ongeveer ter hoogte
van de parkeerplaats aan de Begine.
• Klameare: PB heeft geen actieve rol bij het zoeken naar
een nieuwe beheerder. Wel is PB actief betrokken geweest bij het opzetten van het traject van overname.
Dank aan de secretaris voor het maken van het Jaaroverzicht.
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6. Financieel Jaarverslag 2016
• Resultaat is negatief, o.a. door cadeau bij opening
van de Klameare. De algemene reserves bedragen nu
€ 108.000,-, waar ca 10.000 van af gaat voor het speeltoestel zoals in 2016 door ledenvergadering besloten.
Er zijn vanuit de zaal verder geen vragen. Dank aan de
penningmeester.
7. Verslag Kascommissie
De dames Jeltje Jellema-Pruiksma en Joke Harkema-de
Jong (afwezig) hebben de kas gecontroleerd. De administratie is heel overzichtelijk en goed voor elkaar: decharge
wordt verleend, met dank aan de penningmeester.
De voorzitter bedankt de kascommissie. Mevrouw Jellema-Pruiksma is aftredend. Mevrouw Harkema-de Jong
wordt voorzitter, de heer Leendert van Tuinen is tweede
commissielid en de heer Ale Ypma wordt reservelid.
8. Stichting Buitensporten
De Stichting heeft grote plannen op en rond de ijsbaan, in
goede samenwerking met de IJsclub. Rients de Jager geeft
een toelichting over de plannen en de financiering ervan.
De ijsbaan zelf wordt wat kleiner en eromheen komt een
baan die gebruikt kan worden om te lopen, skeeleren en
fietsen. Er komt een pannakooi die door de gemeente beschikbaar is gesteld. De financiering is op ruim € 6.000,- na
rond. Vraag aan Plaatselijk Belang is een renteloze lening
van € 6.000, die in 6 jaar wordt terugbetaald. De IJsclub
staat mede garant voor dit bedrag. Een bedrag van nog
ca € 500,- wordt gezocht bij sponsors. De gemeente en
andere subsidieverstrekkers hebben al toegezegd.
9. Begroting 2017
Aan de vergadering wordt voorgesteld € 6.000 renteloos
te lenen aan de Stichting Buitensporten. De IJsclub staat
garant voor terugbetaling. Jaarlijks wordt € 1.000 afgelost.
De aanwezige leden van de vereniging gaan unaniem akkoord met de lening.
De heer Buren merkt op dat de begroting is van 2017 en
niet van 2016. De begroting wordt vastgesteld.
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Er wordt opgemerkt dat het ledenaantal nog wel mag
groeien. Het is erg moeilijk om nieuwe leden er bij te
krijgen. Met name de jongeren laten het afweten. Enkele
suggesties worden gedaan om te werven: leg info en inschrijfformulieren bij de makelaars en de notaris, zodat
nieuwe Workumers (maar ook ‘oude’) hierop attent worden gemaakt. De orgeldraaiers stellen ook een actie voor.
9a) Orgelcommissie
De commissie bestaat uit een fantastische enthousiaste
ploeg mensen die ook weer uitgebreid is. Helaas moeten
we afscheid nemen van Eduard Bouma als voorzitter.
Het orgel heeft een grote onderhoudsbeurt gehad. En er
zijn twee nieuwe boeken geschonken. Ook is er een cd
gemaakt die voor € 10,-- te koop is.
Besloten wordt dat dit de laatste keer is dat de orgelcommissie als agendapunt wordt opgevoerd. Afgesproken
wordt dat zij verantwoording blijven afleggen bij de penningmeester, maar dat zij zich melden als ze iets aan de
vergadering kwijt willen.
De voorzitter dankt vooral Eduard Bouma en overhandigt
hem een attentie te nuttigen samen met de orgeldraaiers.
PAUZE
Ronald Brouwer - HelpHamster
De heer Brouwer toont een programma via computer, tablet en mobiele telefoon waarmee aangesloten ‘leden’
hulp kunnen vragen en aanbieden. Het gaat niet om structurele en commerciële hulp, maar kortstondige, kleine
klussen. Het initiatief komt voort uit de Dorpentop die in
november vorig jaar is gehouden en waar een aantal projecten zijn opgestart om de leefbaarheid op het platteland
te vergroten. Een werkgroep in Workum gaat dit verder
uitrollen.
Lammert Fopma - stand van zaken
zwembad/sporthal De Rolpeal
Helaas moet Lammert melden dat er eigenlijk niet veel te
melden valt. Tijdens de vorige grote bijeenkomst eind vorig jaar was de boodschap dat men verwachtte de bouw-

werkzaamheden te starten op 1 maart 2017. Helaas is
daar vertraging in gekomen doordat financiële berekeningen anders gemaakt dienden te worden. Er zijn een aantal gesprekken geweest en veranderingen aangebracht en
goede hoop is nu dat er op korte termijn een positieve
beslissing gemaakt kan worden. Zowel de gemeente als
het bestuur van de stichting staan positief in het project.
Doordat er wel een grotere financiële bijdrage van de gemeente nodig is zal de raad opnieuw moeten beslissen.
Die vergadering vindt plaats in mei en Lammert roept heel
Workum weer op om in groten getale naar IJlst te komen.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Wiepke Popkema en Henny
de Jong. Beiden worden herkozen. Jacob van der Valk en
Jetske Miedema zijn aftredend en niet herkiesbaar. Jacob
om dat zijn statutaire termijn er op zit en Jetske omdat zij
andere prioriteiten heeft. Hilde Bosma heeft zich kandidaat gesteld en wordt met algemene stemmen gekozen.
Van Jetske en Jacob wordt passend afscheid genomen.
Voor beiden zijn lovende en waarderende woorden. Omdat Jacob 10 jaar bestuurslid is geweest waarvan 7 jaar
voorzitter ontvangt hij een mooi, passend portret gemaakt
door Henk de Boer.
Workumer El
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten dit jaar 2
Workumer El’s uit te reiken: een aan Jacob van der Valk en
een aan Trudi Vervaart. Beiden hebben zich de afgelopen
pakweg 25 jaar met meer dan normale energie op allerlei terreinen ingezet voor Workum. Naast hun dagelijkse
werkzaamheden, Jacob als boer en Trudi eerst als peuterjuf
en daarna als beheerder van De Klameare, hebben zij vrijwillig allerlei activiteiten geïnitieerd, gesteund, uitgevoerd
en allerlei mensen hierbij betrokken en gemotiveerd.
Enkele willekeurige projecten: Oeps, Hummelfreules, Te
Plak, Workum Bruist, Promotie Workum, Orgelcommissie,
Muziektent, skatebaan, Friese Merenproject, stadsvisie,
fonteincommissie, etc. etc. etc. De hoop wordt uitgesproken dat wij hen ook in de toekomst nog vaak in Workum
actief zullen tegenkomen.

11. Rondvraag
• hondentoiletten: kunnen deze uitgebreid worden? In
principe zijn alle beschikbare toiletten geplaatst. Er zal
hieraan nog aandacht besteed worden.
• als de muziektent weer geplaatst wordt, kan dan iets
meer afstand van het muurtje genomen worden zodat
rollators, rolstoelen en kinderwagens er langs kunnen
zodat ze niet over de weg hoeven. Er zal opgelet worden bij de opbouw. Maar er moet gewoekerd worden
met de beschikbare ruimte.
• De lijst van 100 mooiste plekken in Friesland kan aangevuld worden via de site van itmoaistefan.frl
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit vervolgens
de avond af.

Nieuwe contactwethouder
In totaal heeft Súdwest-Fryslân nu 89 dorpen en steden
en nog een aantal buurtschappen. Om het contact tussen
gemeente en al die verschillende kernen goed te organiseren wordt er gewerkt met het kernenbeleid. Dat houdt
in dat elke stad, dorp of wijk haar eigen stad-, dorp of
wijkcoördinator heeft. Omdat het niet lukt om met alle
inwoners contact te hebben, werkt de coördinator samen
met Plaatselijk Belang. Onze coördinator is Yvonne Sieswerda. Zij zorgt ervoor dat wensen, initiatieven en ideeën
van Workumers via Plaatselijk Belang op de juiste plek in
de gemeentelijke organisatie komen en brengt Plaatselijk
Belang op de hoogte van veranderingen binnen de gemeente.
Naast de eigen dorpen- en wijkencoördinator heeft elke
stad, dorp en wijk ook een eigen contactwethouder. Voor
Workum is dit nu Gea Wielenga geworden. De contactwethouder is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor
Plaatselijk Belang. Daarnaast zijn de contactwethouders,
als vakwethouders, verantwoordelijk voor het nakomen
en uitvoeren van toezeggingen aan Plaatselijk Belang.
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Fontein ‘De Woeste
Leeuwen van Workum’
Binnenkort is het zo ver, op 18 mei a.s. wordt de fontein
De Woeste Leeuwen in gebruik gesteld.
Begin 2015 werd Plaatselijk Belang benaderd met het
verzoek om samen met andere vertegenwoordigers van
verenigingen en belangengroepen een commissie te vormen. De opdracht luidde: vind een geschikte ruimte in
Workum en help ons met de voorbereidingen. Een traject
waar niemand van wist hoe het zou lopen en hoe het zou
eindigen. Met vallen en opstaan, met steun en tegenstand
zijn we nu op het punt dat we kunnen zeggen: de fontein
komt er; de keuze van de plek wordt breed gedragen; het
ontwerp wordt gelukkig op vele manieren beoordeeld:
mooi, lelijk, leuk, spannend, we
wachten af… En dat is goed. Kunst
in de openbare ruimte is altijd een
onderwerp dat gepaard gaat met
discussie. Zoveel mensen zoveel
zinnen. Veel Workumers bezochten
de open dagen in de werkplaats
van Floor van der Leun om het proces van wording te volgen.
De fonteincommissie is ook in dit
gehele proces gegroeid, met veel
nieuwe situaties kennis gemaakt.
Maar ook geconfronteerd met omstandigheden waar zij niet blij van
werden, maar die ze inmiddels achter zich hebben gelaten. Zij waren
erg blij toen ze begrepen dat de
fontein in zijn geheel in Workum
zou worden gemaakt. Alles onder
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toeziend oog en in overleg met de kunstenares Cornelia
Parker. En gesteund en geïnitieerd door de organisatoren
in Leeuwarden o.l.v. Anna Tilroe.
Met een afvaardiging van de omwonenden heeft de gemeente de plannen voor de inrichting van de omgeving
gemaakt. De lokale bedrijven die er aan meewerken zijn:
Floor van der Leun - Atelier Fjoer, Scheepstimmerwerf De
Hoop, Visser Jachtbouw, Marten Tijtsma (schilder), Jacob
Hofman (Scheepstechniek, Lasbedrijf) en De Boer en De
Groot. De opening vindt dus plaats op 18 mei. Start
van het programma is om 15.00 uur. U wordt allen van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Van Harte Skjin
Geïnspireerd door het bermenschoon project van Wijckel
zijn wij (Plaatselijk Belang) in de tweede helft van vorig
jaar ook een bermen schoon opruim project gestart. Dit
hebben wij ‘Van harte skjin’ genoemd!
Dit project houdt in dat je een stukje van een straat/
buurt/wijk/ in en rondom Workum ‘adopteert’ en dat vervolgens eens per maand, per 4 weken, per 2 weken, of zo
vaak als jij zelf maar wilt, schoon houdt. Dat wil zeggen
zwerfafval meeneemt zoals plastic, blik, glas etc. En dat
vervolgens thuis in de container deponeert.
Honden- en paardenpoep niet meegerekend, dit is aan de
dierenliefhebbers zelf om op te ruimen.
De gemeente heeft voor materiaal gezorgd zoals handschoenen, grote vuilniszakken en grijpstokken!
Wij vinden het project nu al een succes en horen ook al
geluiden dat het schoner is in Workum. Echter het kan nog
veel beter, ja ja wij zijn ambitieus. En er kunnen dus nog
meer enthousiaste stadgenoten bij…

Wandel je graag in een schoon Workum en spreekt dit
project je aan, geef je dan op via email vanharteskjin@
gmail.com dan geven wij jou een stukje Workum om
schoon te houden.

Stadswandeling door Workum
Vorig jaar werd Plaatselijk Belang benaderd om mee te denken over de invulling van een stadswandeling door
Workum via een app met augmented reality.
De app heet MeAR Fryslan en deze neemt je op een interactieve manier mee langs al het moois dat Friesland te
bieden heeft.
Samen met Warkums Erfskip en Promotie Workum hebben we lang gezocht naar mooi materiaal over Workum en
verschillende mensen zijn gefilmd om iets te vertellen over Workum. Wij vinden het resultaat erg mooi geworden
en hopen dat vele Workumers en toeristen zullen genieten van deze rondwandeling.
De route is ongeveer 5 km en duurt ongeveer 60 minuten. De app is verkrijgbaar in de appstore en google playstore.
Naast de stadswandeling in Workum zijn er routes in verschillende plaatsen in Friesland te downloaden, waaronder
ook een route langs de 11 fountains.
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Keimpe Bekkema

Erica van Dam

Even voorstellen...
kandidaat bestuursleden
Sinds april van dit jaar mag ik deel uit maken van het bestuur van Plaatselijk Belang Workum.
Ik ben Keimpe Bekkema, geboren in 1953 in Haulerwijk,
opgegroeid in Twente en via mijn vakantieliefde (Terschelling) met Hieke Stellingwerff sinds 1975 woonachtig in
Workum. We hebben 2 kinderen en 6 kleinkinderen. Ben
hier begonnen bij de zuivelfabriek (toen nog De Goede
Verwachting) en na afronding van diverse financiële opleidingen overgestapt naar de overheid. Momenteel ben
ik tijdelijk werkzaam bij de Marrekrite in Leeuwarden.
Gezien mijn financiële achtergrond heeft het bestuur mij
gevraagd voor de functie van penningmeester. Deze bestuursfunctie ligt mij wel, want ik ben momenteel ook nog
penningmeester bij kringloopwinkel Emmaus in Koudum
en bij Houtzaagmolen “De Rat” in IJlst. Het lijkt mij leuk
om via PB een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkelingen en verbeteringen in en rondom Workum. In
mijn vrije tijd mag ik graag fietsen, reizen en tuinieren,
ook breng ik tweemaal in de week een bezoekje aan de
sportschool.
Ik ben Erica van Dam (38). Ik ben getrouwd met Iwan en
we hebben samen drie prachtige kinderen, Fenna van 4,
Nora van 9, en onze zoon Luca is 11 jaar oud.
Momenteel ben ik startende met mijn bureau Omhoogbegaafd.nl, voor onderwijsadvies, -ondersteuning en
-ontwikkeling met een specialisme op het gebied van
Hoogbegaafdheid. Ook ontwikkel ik Peer-contactgroepen
voor deze doelgroep. Daarnaast werk ik aan een boek met
uitdagende projecten voor kinderen die ‘meer’ willen. Ik
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wil een schakel vormen tussen de verschillende partijen
binnen deze expertise, en de doelgroep.
Ik ben geboren en getogen in Friesland, maar heb 12 jaar
in Rotterdam en omgeving gewoond. Daar heb ik gestudeerd aan het HBO en de Universiteit van Leiden, ben ik
getrouwd en kregen we twee kinderen. Ik ben onderwijsidealist, en zodoende heb ik vanuit bestuurlijke functie het
onderwijs geschreven van de basisschool die we hebben
opgericht in Dordrecht. Helaas was dit onderwijs te innovatief en is het niet gebleven wat ik voor ogen had, maar
de school bestaat nog en is aardig gegroeid.
In de jaren dat ik in de Randstad woonde bleef het verlangen groeien om weer naar Friesland te verhuizen. Samen met mijn man en toen nog twee kinderen, hebben
we bijna 5 jaar geleden gekozen voor Workum als onze
thuisbasis. De jongste is hier geboren. We vinden Workum
een prachtig stadje met een mooie, gezellige uitstraling,
in een mooie waterrijke omgeving, en met voldoende faciliteiten.
In mijn vrije tijd wandel ik graag en doe ik een beetje
aan yoga en hardlopen. Ik hou van creatief bezig zijn en
gezelschapsspelletjes. Ik zoek graag de gezelligheid op,
maar heb van tijd tot tijd ook echt even tijd alleen nodig.
Ik ben gevraagd om ter zijner tijd de taak van secretaris op
me te gaan nemen voor Plaatselijk Belang. Ik hoop hierbij
mijn ervaringen in te kunnen zetten voor het behoud van
de pracht van dit stadje, mét al zijn faciliteiten.

Stadsvisie

Projectplan opstellen stadsvisie Workum

Wat gaan we doen?
Wij willen op een interactieve wijze samen met onze inwoners en ondernemers van Workum de nieuwe stadsvisie vormgeven. Hierin worden wij op een onafhankelijke
en professionele manier ondersteund door bureau Noordpeil. In ons beeld betekent dit, dat er een aantal participatieavonden worden georganiseerd met de inwoners en
ondernemers wat uiteindelijk resulteert in dé stadsvisie.
Doelstelling
De nieuwe stadsvisie moet functioneren als een vernieuwd kompas voor de ontwikkelingen voor de komende
15-20 jaar. Waarin in hoofdlijnen aangegeven wordt welke
richting de bewoners en ondernemers gezamenlijk in willen slaan. Het is van belang dat het voorzieningen niveau
op peil blijft en het aantrekkelijk blijft om in Workum te
wonen, te werken en te recreëren.
Centrumvisie als uitwerking van de stadsvisie.
Plaatselijk Belang Workum heeft geconstateerd dat de
Stadsvisie Workum inmiddels door de tijd is ingehaald en
daarmee niet meer aansluit op de huidige ontwikkelingen.
Wij vinden het belangrijk om een Centrumvisie als een gedetailleerde uitwerking van de stadsvisie vast te stellen.
Daarbij vinden wij het van belang, om ook te kijken naar
de grotere context, zoals de ontwikkeling van It Soal, het
bedrijventerrein, de vernieuwing van het zwembad, de
toekomst van de scholen, wooncentrum Nij Mariënacker
als belangrijke regionale zorgvoorziening en diverse woningbouwprojecten.
De kwaliteiten van Workum
Het centrum van Workum barst van de kwaliteiten: historie, authenticiteit, ondernemerschap, watersport en een
prachtige openbare ruimte. De historische structuren van
het Súd en het Noard zijn van oudsher het adres geweest

van winkels en voorzieningen. De horeca en cultuur komen samen rond de Merk. Workum vervult daarmee in de
Súdwesthoek een belangrijke regionale functie.
Er is volop geïnvesteerd in de kwaliteit van het centrum.
Door het Masterplan zijn (overnachtende) watersporters
veel dichter naar het centrum van de stad gehaald. Dit is
onder andere gerealiseerd door het aanleggen van twee
passantenhavens op de plek van de vroegere Klameare
en bij de Stedspôle. Ook de herinrichting van de Doltewâl
past in dit rijtje. De Klameare en de bibliotheek hebben
een nieuw onderkomen gekregen in het voormalige gemeentehuis.
Centrum staat onder druk
Er lijkt zo op het oog niets aan de hand met het centrum
van Workum, maar dat is slechts schijn. Aan de crisis is
ook Workum niet ontkomen. Daarnaast vormt het gemak
van internetwinkels een bedreiging voor veel winkeliers.
De leegstand van winkelpanden aan het Súd en Noard
neemt steeds meer toe.
Bovendien heeft er de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de
vitaliteit van het centrum, onder andere met de bouw van
een supermarktcluster aan de Hearewei. De goede bereikbaarheid en het gemak van parkeren voor de deur, zorgt
voor veel klandizie voor de supermarkten. Helaas trekt dit
winkelend publiek (nog) niet massaal het centrum in. Het
verbinden van het supermarktcluster en het centrum biedt
een kans.
Bedreigingen én kansen
Het cluster aan de Hearewei is ook een aantrekkelijke plek
voor andere ondernemers. De plek van de huidige bibliotheek is beschikbaar gekomen. En wat betekent dit voor
andere functies aan het Noard en het Súd? Kunnen het supermarktcluster, de nieuwe passantenhavens en het cen-
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trum beter met elkaar verbonden worden? Kan de Begine
hierin een rol vervullen als ‘verbinder’?
De visie moet in ons beeld ook ingaan op de kansen om
de functie van Workum als trekpleister voor toeristen
en recreanten te versterken. Zoals al aangegeven speelt
Workum voor de lokale bevolking van de Súdwesthoek
een belangrijke functie. Het is dan ook van belang dat
het voorzieningenniveau op peil blijft en het aantrekkelijk blijft om in deze mooie stad van Súdwest-Fryslân te
wonen, werken en te recreëren. Maar wat is daarvoor
nodig? Zou Workum zich meer als een Giethoorn of Volendam moeten profileren? En op welke doelgroepen moeten
de voorzieningen in het centrum zich richten? Het is van
belang hier een gedragen en gezamenlijk beeld over te
hebben.
Plan van aanpak
Wij stellen een proces voor waarbij drie participatieavonden centraal staan. De eerste avond richt zich op de analyse van het gebied, de opgaven en de ontwikkelingen.
In de avond die daarop volgt gaan we aan de slag met
ideeën, oplossingen en ambities. Deze komen tijdens de
laatste avond samen in een concept visie op het centrum.
Wij beschouwen de visie als een kompas voor ontwikkelingen voor de komende 15-20 jaar. Het is geen gedetailleerde blauwdruk, maar het geeft in hoofdlijnen aan
welke richting de bewoners en ondernemers gezamenlijk
in willen slaan.
Daarbij is het onze ambitie om als Plaatselijk Belang zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Wij zien daar een
belangrijke rol voor onszelf weggelegd. Via social media,
krantenberichten, onze website en via ons netwerk willen
we een zo goed mogelijke afspiegeling van de Workumers
op de been brengen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk
voor de praktische en organisatorische voorbereiding van
de avonden. Door zoveel mogelijk zelf te doen, willen we
proberen de kosten laag te houden. De volgende partijen
ondersteunen ons initiatief: Gemeente Súdwest-Fryslân,
Stichting DBF, Stichting promotie Workum, Ondernemingsvereniging Workum, Stichting Beeldenstad Workum, Stichting Stadsherstel Workum, Stichting de Hoekseize.
Wij hopen met dit project eind april/begin mei een start
te kunnen maken en houden u op de hoogte via social
media en nieuwsberichten.
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Knilles & Plaatseli
Respect
Heel Workum “griept”. Dit lijkt wel een challenge, maar
het is de bittere waarheid. Overal waar Knilles komt zijn
er wel mensen te vinden óf te horen die de griep hebben.
Juffen op school kunnen niet lesgeven. Kinderen blijven
thuis omdat er geen vervanging is. Is juf weer beter dan
zijn de kinderen ziek. Knilles snapt heus wel dat het moeilijkheden geeft maar kinderen moeten toch niet zo maar
thuis kunnen blijven? Vroeger had Knilles zijn meester ook
weleens griep maar dan kwamen we gezellig bij de andere klassen in. Een beetje proppen en wat extra gymles
en wat langere pauzes en dan was het weer opgelost. Nu
zijn alle klassen al zo vol.
Knilles zijn meester zette ook weleens de tussendeur open
en dan zat de meester in de deuropening. Gaf hij les aan
alle klassen tegelijk. Knilles en zijn klasgenoten durfden
het niet te wagen om ook maar één keer herrie te schoppen. Wij waren bijna onderdanig aan het onderwijzend
personeel. Nu vindt Knilles dat ook niet goed, maar er
mag toch wel respect zijn voor je meerdere.
Respect heeft Knilles ook voor wat er allemaal in Workum
gebeurt. Ze Zijn LOS!!!! Er wordt gegraven op de plek waar
de nieuwe Rolpeal komt. Het doorzettingsvermogen van
het nieuwe bestuur dwingt bij Knilles respect af. Ook hoorde Knilles dat ze al veel mensen om zich heen hebben
“verzameld“ en samen maken ze er een mooi geheel van.
Respect heeft Knilles ook voor het personeel van de oude
Rolpeal. Ze doen hun uiterste best om het zo goed mogelijke draaiende te houden, maar Knilles hoopt toch wel dat
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het water in het nieuwe zwembad veel warmer is. Knilles
vindt het water zo koud steeds.
Respect heeft Knilles ook voor de makers van de nieuwe
havens. Wat is het mooi geworden en wat hebben er al
veel schepen gelegen vorige zomer. Een mooie opsteker
voor Workum. En wat was Knilles blij om te zien dat er nu
ook eindelijke een toilet en douchevoorziening is.
Respect heeft Knilles ook voor de makers en schilders van
de fonteinleeuwen. Knilles zag ze op Facebook voorbij komen. Wat een klus is dat. Of Knilles ze nou echt prachtig
vindt weet hij nog niet, maar daar wil Knilles pas over
oordelen als alles op de juiste plek staat. Het doorzettingsvermogen van de fonteincommissie dwingt respect af. Om
alles “vreedzaam“ te laten verlopen is nog niet zo gemakkelijk, denkt Knilles. In de wandelgangen hoorde Knilles
wel de “argewaasje“ hieromtrent. Maar zo vindt Knilles,
als je het beter weet of kunt moet je je nek uit steken.

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.

Het bestuur heeft samen met de buitensporten daar iets
moois gerealiseerd. Wat hebben wij toch actieve personen
in Workum. Mensen met kwaliteiten en die ook benutten.
Knilles zag dat er al veel gebruik van wordt gemaakt en
gelukkig deze winter ook nog ijs zodat er geschaatst kon
worden. Ook daar heeft Knilles respect voor. Knilles durft
niet meer. Het ijs is Knilles te glad onder zijn klompen.
Respect heeft Knilles voor alle vrijwilligers op welk gebied
dan ook. Knilles ziet dat er zoveel gebeurt in Workum.
Teveel om op te noemen. Knilles geniet daar met volle
teugen van. En de vrijwilligers ook. Dat ziet Knilles aan
iedereen. Dus zou Knilles willen vragen of een ieder die
nog niets vrijwillig doet, zich ergens bij aan te melden. Dit
geeft zoveel mensen vreugde. Er is vast íets bij waar je bij
past. Het levert je zoveel op. En Knilles?......... die buigt hier
heel diep voor…….. uit RESPECT.

Knilles respecteert ook alle inwoners van Workum met
een buitenlandse afkomst. Knilles ziet en hoort dat er veel
vrijwilligers zijn die deze mensen helpen hen een eigen
plekje te geven. Knilles moet er niet aan denken dat ze
hem in een ander vreemd land gaan tegenkomen zonder
dat Knilles de mensen kan verstaan en zonder dat hij iets
van hun gewoontes weet. En dan komen ze hier soms
helemaal alleen. Knilles zou gek worden van heimwee.
Maar gelukkig is er hier hulp in Workum en dat vindt Knilles bewonderenswaardig.
Knilles zag ook dat er op de ijsbaan van alles gebeurt.
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Nieuwe leden,
help ons mee!
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.

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
nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie gaat steeds door.

✁

✁

✁

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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