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     Nieuwsbrief en tussentijdse informatie per email ontvangen

Om leden ook tussendoor zo optimaal mogelijk te informeren is het van belang dat wij een zo groot mogelijk e-
mailadressenbestand kunnen aanleggen. Daarnaast bespaart het digitaal versturen van de nieuwsbrief de vereni-
ging kosten en tijd. Wij verzoeken u uw e-mailadres te mailen naar pb@workum.nl. 

     Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze vereniging wordt verzorgd door Hendrik Sytsma, Postbus 36, 8710 AA Workum. 
Telefoon 543218. Vinden er wijzigingen plaats in uw naam, adres, woonplaats, of bankrekening of wilt u gewoon lid 
worden van onze vereniging, laat het even weten. Ook voor contributie-aangelegenheden kunt u bij hem terecht. 
Rechtstreeks mailen mag ook: henkakke@ziggo.nl

Volg ons op Facebook

Zo maar een activiteit waar bestuursleden van PB ook 
bij betrokken zijn: het opbouwen en afbreken van de 
muziektent!



Voorwoord

Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

Najaar 2016. De bladeren vallen weer volop van de 
bomen. In Workum zijn de meeste toeristen weer huis-
waarts gekeerd en het verenigingsleven is weer volop 
aan de gang. Vele vrijwilligers zijn weer actief om een 
bijdrage te leveren aan een plezierig woon- en werk-
klimaat in Workum. Waar zouden we zijn zonder de be-
langeloze inzet van hen allen.
Ook wij als Plaatselijk Belang zijn na een korte zomer-
stop weer volop aan de slag. Onze inzet, uw belang 
vertegenwoordigen. Soms zichtbaar maar meestal ach-
ter de schermen, proberen te kneden en vormen tot 
een bruikbaar initiatief.
We hebben al een groot aantal leden in Workum maar 
het is volgens ons nog niet zo dat we ieder betrokken 
inwoner kunnen verwelkomen als lid. Het hoeft natuur-
lijk niet op elke verjaarsvisite over tafel te gaan maar 
misschien kunt u als lid uw buren, vrienden of familie 
in Workum eens vragen of zij al lid zijn van onze ver-
eniging. Wat krijgen ze er voor terug. In ieder geval de 
mogelijkheid om mee te praten over de toekomstige 
ontwikkeling in Workum. Daarmee contact te leggen 
tussen politiek en burger. We streven er naar alle leden 
te vertegenwoordigen. Kom met ons meedenken hoe 
Workum er na 2020 uit moet komen zien. Immers onze 
Visie is dan, en nu ook al, niet meer actueel. Er moet 
een herijking plaatsvinden en nieuwe lijnen moeten 
worden uitgezet.
Helaas is het moeilijk om uit gemeentelijke gelden hier 
een ruime ondersteuning voor te krijgen, waardoor het 
inhuren van onafhankelijke professionele ondersteu-
ning niet eenvoudig zal zijn. Toch zal dit o.a. voor het 
komend jaar een van de speerpunten zijn van het be-
stuur waar uw inbreng zeer waardevol zal zijn. Sinds de 

vorming van de gemeente SWF is vanuit de gemeente 
het beleid gevoerd dat de initiatieven uit de steden en 
dorpen, gedragen door de bevolking, snellere uitvoe-
ringskansen hebben.
Daarom is het ook van groot belang alle partijen in Wor-
kum te vertegenwoordigen. Samen de schouders eron-
der en met elkaar trots zijn op Workum en wat we met 
elkaar bezitten, en de voorzieningen in stand houden.

Jacob v.d. Valk  |  voorzitter  |  november 2016
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Begin september overleed Yvo Flapper. Een groot 
verlies voor zijn familie, voor Workum en voor 
Plaatselijk Belang. Yvo maakte 13 jaar lang tot 
2010 deel uit van het bestuur van Plaatselijk Be-
lang en was jarenlang de voorzitter. Hij was be-
trokken bij tal van activiteiten, zoals oprichting 
Hoekseize, herinrichting Merk, terughalen van de 
muziektent, festiviteiten als 600 jaar Stadsrechten 
en 100 jaar Plaatselijk Belang, verwezenlijking 
skatebaan, It Soal, draaiorgel, wandelroutes, MFA, 
Stadsvisie, Friese Merenproject, Nijefurd naar Ge-
meente SWF, noem maar op. Ook na zijn tijd bij 
PB bleef hij op allerlei terreinen actief. Altijd vol 
overgave en passie voor ‘zijn’ Workum.
Workum zal hem missen.

Yvo Flapper

IN MEMORIAM



04

De ontwikkelingen met betrekking tot de Rolpeal zijn in 
een cruciale fase gekomen. Het bestuur dat de realisa-
tie van de nieuwbouw voorbereidt is er in geslaagd een 
fantastisch ontwerp te presenteren waar menig sporter 
buiten Workum jaloers op kan zijn.
Met heel veel inzet en met de juiste mensen op de juiste 
plek hebben ze de gemeente en sporters weten te over-
tuigen van de haalbaarheid van de plannen die zijn ont-
wikkeld.
Er wordt momenteel druk gerekend door aannemende 

partijen en we hopen op een concurrerende prijs waar-
door alle plannen door kunnen gaan. U kunt de tekenin-
gen bekijken op:
http://www.slangenkoenis.nl/index.php?t=nl&p=project
&s=0&projectitem=117&volg=86

Als Plaatselijk Belang proberen we met alle betrokken 
partijen die straks in dit gebied gaan acteren en de ge-
meente, een veilige infrastructuur te ontwikkelen voor 
ieder die wil sporten, recreëren of naar school moet gaan.

Ontwikkelingen rond zwembad 
en sporthal De Rolpeal 

Voorkant nieuwe sporthal en zwembad.
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De Klameare is inmiddels al volop in gebruik. Na de fees-
telijke opening gingen meteen alle remmen los. Zoals het 
meestal gaat in een nieuw onderkomen, er zijn altijd wat 
aanloopperikelen, of kinderziektes. Zo ook in de Klameare. 
Maar op dit moment wordt er hard gewerkt aan de oplos-
singen hiervoor. Wethouder Durk Stoker heeft zich over 
e.e.a. gebogen en beslissingen genomen die het gebouw 
nu ‘leefbaar’ gaan maken. Tenslotte is het een multifunc-
tioneel cultuurhuis waar we in Workum heel trots op mo-
gen zijn.

Opening en gebruik
Kultuerhús Klameare 

Openingshandeling wethouder Durk Stoker en Trudi Vervaart.
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Ook de haven op de plek van de oude Klameare is nu 
zo goed als klaar. De open ruimte levert een majestueus 
uitzicht op de prachtige Gertrudiskerk. Er is ook al snel 
gebruik gemaakt van de haven. In de winter is de haven 
beschikbaar voor een of twee traditionele schepen die 
sfeervol verlicht zullen worden.

Het toiletgebouw ten behoeve van de gasten moet of-
ficieel voor eind december klaar zijn. Dat lijkt echter niet 
geheel haalbaar. Er wordt gekeken of de pinautomaat van 
de Rabobank te integreren is, waardoor er opnieuw gete-
kend moet worden en wellicht gekozen gaat worden voor 
een andere locatie.

Nieuwe haven - toiletgebouw 
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Het ontwerp bestemmingsplan Workum - Thomashof Zuid 
lag tot 30 juni 2016 ter inzage. Bij vaststelling kreeg het 
gebied grotendeels een agrarische bestemming en voor 
een klein deel een woonbestemming aan het water. Dit 
betekende concreet minder mogelijkheden om in Workum 
woningen te realiseren. Wij hebben via gesprekken met 
de wethouder én door het indienen van een zienswijze, 
onze zorgen geuit over de herbestemming van Thomashof 
Zuid. Wij waren namelijk bang, dat hiermee Workum op 
slot kwam te staan. 

De gemeente heeft in een overleg met PB aangegeven, 
dat er op dit moment voldoende mogelijkheden blijven 
bestaan om woningen te realiseren. “De totale huidige 
plancapaciteit in Workum was eind 2015 nog 65 á 75 
wooneenheden. Met een kleine aanvulling daarop is er 
nog voldoende capaciteit om de komende 10 jaar in de 
woningbehoefte voor Workum te voorzien.” Mocht Wor-

kum in de toekomst wel op slot komen te staan, dan zou 
de gemeente opnieuw naar dit gebied kunnen kijken. Dit 
moet dan wel via een reguliere bestemmingsplan pro-
cedure. De zin in de inleiding van het bestemmingsplan 
sluit hier op aan: “Dit wil niet zeggen dat hiermee wordt 
uitgesloten dat er in de toekomst geen sprake meer zal 
zijn van woningbouw in dit gebied. Op dit moment is dat 
echter niet aan de orde.”

In de zienswijze van PB zijn wij ook ingegaan op art. 3.1 
h. wat evenementen toelaat. Wij vonden dit ongewenst, 
omdat het gebied direct naast de woonwijk Thomashof 
ligt. Het artikel is naar aanleiding van de ingediende ziens-
wijze geschrapt. 

De gemeenteraad heeft inmiddels het deels gewijzigde 
bestemmingsplan op 29 september vastgesteld. Het ligt 
nog tot en met 15 december 2016 ter inzage.  

Zienswijze bestemmingsplan 
Thomashof Zuid
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Het fonteinenproject in het kader van Leeuwarden Euro-
pese Hoofdstad 2018 krijgt steeds vastere vormen. Als 
Europees, dus internationaal, evenement krijgt het ook 
een blijvend internationaal project: de 11 fonteinen. Bin-
nenkort zullen alle betrokken gemeenteraden hun defi-
nitief besluit hierover nemen. Het ziet er naar uit dat dit 
in alle gevallen positief zal zijn. Voor onze gemeente be-
kent dit 6 fonteinen. Een mooi cadeau, maar wel met een 
aantal consequenties. Een daarvan, niet de minste, is het 
onderhoud. Gewerkt wordt aan een vorm waarin alle 11 
fonteinen ogenomen worden, zodat een gezamenlijk on-
derhoudsfonds ontstaat. Hoe dit er exact uit gaat zien is 
nog niet bekend.
Ook wordt er gewerkt aan een marketingplan. De gedach-
te is dat als de 11 fonteinen als een groot project ‘in de 
markt wordt gezet’ dit gaat leiden tot een extra bezoek 
van vooral cultuurtoeristen. Iets wat je in andere omge-
vingen ook steeds meer ziet gebeuren. En hoe mooi kan 
het zijn dat het hele ’11 steden traject’ naast alle spor-
tieve belevingen ook een culturele impuls krijgt. Want alle 

Friese stadjes en dorpen hebben unieke uitstralingen die 
je elders niet vindt.
Voor Workum is de Britse internationaal geroemde kun-
stenares Cornelia Parker uitgenodigd. Zij is begin oktober 2 
dagen in Workum op bezoek geweest en dit is wederzijds 
als zeer plezierig en inspirerend ervaren. Wij hopen op 
korter termijn haar ontwerp te mogen ontvangen. Zodra 
hierover meer bekend is zullen wij u hierover informeren. 
Wilt u meer over Cornelia Parker te weten komen, kijk dan 
op https://myshare,cibs,cin/s/v954v210gydywpqtpxfad-
0vhqtr4h185

De locatie wordt ‘ergens’ bij de nieuwe passantenhaven. 
De kunstenares heeft een voorkeursplek aangewezen, 
maar meerdere posities zijn mogelijk. De haalbaarheid 
hiervan wordt onderzocht. Inmiddels heeft er ook een zin-
volle informatieavond plaatsgevonden met omwonenden. 
Zij hebben gelegenheid gehad hun ideeën en meningen 
hierover te geven. Deze zijn aan de organisatie van de 11 
Fonteinen, de gemeente en de kunstenares doorgegeven. 

11 Fonteinen 
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Workum wordt ook vanaf het water bekeken.

Allerlei plekjes in Workum worden bezocht.



10

Knilles & Plaatselijk Belang

Beste mensen van Workum. Knilles is weer in de pen ge-
klommen. De hele zomer heeft Knilles alles geobserveerd 
in Workum. Nee, Knilles is niet met vakantie geweest. In 
Workum is het immers ook prachtig. Het weer was eerst 
een beetje matig maar gedurende de zomer en de herfst 
werd het steeds mooier en dan is het hier ook zó mooi. 
Dat vinden ook veel toeristen want Knilles kon niet door 
de stad fietsen of hij hoorde vreemde talen spreken. Ter-
rassen die overal steeds vol zaten. Winkels die bezocht 
werden en de musea en galeries in Workum hebben, zo 
denkt Knilles, ook niets te klagen. Knilles heeft ook een 
paar keer geprobeerd om op het terras te zitten en met 
succes. Op een vrijdagavond was Knilles op de Merk. Een 
leuk stukje muziek uit de feesttent. Wat gezellig klonk dat. 
Knilles wil de organisatie hiervan heel erg bedanken. Wat 
een sfeer deze zomer. Knilles bedenkt het niet maar ge-
niet er wel van, net zoals zoveel andere mensen. En zo is 
het ook met het treintje. Als Knilles buiten zit aan zijn kop-
je koffie dan hoort hij het belletje al van ver aankomen. 
En vaak zitten er ook mensen in. Of veel mensen uit Ma-
riënacker of een buurtvereniging die hun “oudere“ leden 
een ritje aanbieden. Prachtig en dat ook dankzij de vrijwil-
ligers die trouw hun ritjes maken. Dat kunnen we niet 
missen in ons mooie stadje. Knilles hoorde in de wandel-
gangen dat het treintje hier wel een beetje een probleem 
mee heeft. Vrijwilligers die gestopt zijn of moeten stop-
pen wegens ziekte. En dat begrijpt Knilles ook wel. Als je 
al een paar jaar steeds je ritjes maakt dan mag een ander 
het ook wel eens een poosje doen. Dus kom op Workum. 
Laat deze mensen niet in de steek. Help mee het treintje 
door Workum te laten rijden. Hoort bij Workum evenals 

het draaiorgel. Ook dit horen we zo nu en dan. Workum 
is rijk aan vrijwilligers op allerhande vlakken maar soms 
denkt Knilles dat er ook nog wel mensen zijn die ook mee 
kunnen doen. Stap eens samen met Knilles in het treintje. 
Dan rijden we samen door Workum en zien we wat er 
allemaal te doen is. Knilles vindt dat er heel veel gebeurt 
in Workum. Knilles stapt vast in het treintje en maakt een 
ritje door ons mooie stadje. Neem nu de Begine. Wat een 
verandering. De oude Klameare weg. En een haven er 
voor terug. De kerk komt nu prachtig uit in het straatbeeld. 
Bomen zijn gesnoeid en gekapt. Eerst wel wat verzet door 
de omwonenden maar achteraf valt het mee. Het treintje 
rijdt verder en dan komen we langs de Stedspôle. Ook hier 
een prachtige haven. En ook het terrein zelf is nog eens 
opgeknapt zag Knilles. Zouden er nu eindelijk weer ge-
woon evenementen gehouden kunnen worden. Knilles is 
benieuwd. Maar oh jé, Knilles moet “uit de broek“. En dat 
kan nergens. Ja, een noodgebouwtje. Nu is alles zo mooi 
en nog geen toiletgebouw gerealiseerd. Dat kan toch niet? 
Dit valt Knilles toch wel tegen hoor. Knilles moet het nog 
maar even “ophouden”. De trein rijdt door over het Súd, 
de sluis naar Thomashof. Wat een mooie wijk is dit toch. 
Wel erg veel onkruid tussen de stenen. Knilles hoorde dat 
de gemeente alleen maar met warm water spuit. En dan 
ook nog lang niet overal. Ze hopen dat de burgers zelf 
ook onkruid gaan wieden. Misschien schrijft Knilles wel 
eens een brief naar de gemeente. Dit is wel heel erg hoor. 
Ook las Knilles in de krant dat er op het stuk land bij Tho-
mashof nu geen woningen gebouwd mogen worden. De 
bestemming is veranderd in een agrarische bestemming. 
Dat dat allemaal zomaar kan. Knilles begrijpt het allemaal 

Knilles is weer in de pen geklommen
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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 her-

kent 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. 

niet meer. Nou ja, er staan in Workum wel veel huizen 
te koop en er komen ook nog wel stukjes grond vrij door 
veranderingen. Maar dit is wel jammer. Staat er straks een 
koe te grazen waar je anders in een mooi huis een stukje 
vlees in de keuken zou kunnen staan te braden. Nu vindt 
Knilles koeien mooi en horen ook bij ons mooie landschap 
maar Knilles vindt het wel jammer dat het nu zo gaat. 
Maar Knilles heeft hier niets over te zeggen dus hij stapt 
maar weer in het treintje. Over de Ikkers richting Spoar-
dijk. En daar staat nog steeds Knilles “zijn zwembad”. Knil-
les zwemt nog steeds graag maar oh,oh, het wordt wel 
tijd dat de bouw van de Nije Rolpeal bijna gaat beginnen. 
Nou hoorde Knilles, en of het ook werkelijk gaat gebeu-
ren weet hij niet, maar dat de vorderingen nu snel gaan. 
Begin volgend jaar zal het wel losgaan. Knilles hoopt dat 
dat gaat lukken. Het bestuur, zo vernam Knilles, is tevre-
den met de voortgang. En zo zetten we ook het treintje 
weer in gang. Eigenlijk zou er een nieuwe chauffeur op 
komen maar die is niet voorhanden dus deze chauffeur 
tuft ons verder over de Aldewei richting het Dwarsnoard. 
We moeten wachten voor “Pieter zijn Brêge”. Sorry, maar 
zo noemt Knilles deze brug nog steeds. Aan de Trekvaart 
is het wel heel erg stil met schepen. Er ligt helemaal niets! 
Dit vindt Knilles erg vreemd. De chauffeur zegt dat er een 
bord is geplaatst waarop staat dat aanleggen overdag ver-
boden is. Alleen ’s nachts mogen er schepen liggen. De 
brugwachters hebben aangegeven dat het vaak te krap is 
voor schepen om elkaar te passeren als er ook schepen 
langs de kant liggen. Daar schrikt Knilles van. Is er een 
ongeluk gebeurd dan? Of een ernstige aanvaring? Knilles 
heeft hier nog nooit iets van gehoord. En hij snapt er dan 

ook helemaal niets van. De brug gaat naar beneden en 
het treintje (hij doet het nog steeds) gaat verder. Over de 
Doltewal. De school is weg. En nu groeit er gras waar eerst 
de kinderen speelden. Knilles meende dat daar nieuw-
bouw zou komen. Allemaal mooie appartementen. Knilles 
verbaast zich steeds weer dat de ambtelijke molens zo 
traag draaien. En Knilles had ergens gelezen dat ook de 
riolering aangepakt zou worden. Ook hiervan ziet Knilles 
geen actie. Het zou wel mooi zijn als ze er nu mee begin-
nen. Want ook Workum krijgt één van de 11 fonteinen dus 
dan zou dat allemaal mooi in 1 keer meegenomen kun-
nen worden. Of is Knilles nu te praktisch? Maar snel weer 
met het treintje verder naar de Merk. Daar stapt Knilles 
uit. Hij wil betalen maar ziet dat zijn portemonnee leeg is. 
Dan maar snel even pinnen. Knilles slaat zich zelf voor het 
hoofd. Ook dat kan immers niet op de Merk. De pin is op 
de Aldewei. Knilles is een beetje verbolgen. Zijn ze er nu 
nog nooit uit waar dit moet komen? Knilles vindt dit wel 
heel erg en hoopt wel dat hier nu snel een beslissing in 
wordt genomen. Knilles bedankt de chauffeur en nodigt 
hem uit voor een kopje koffie bij hem thuis en zal dan zijn 
schulden voor het treinritje betalen. 
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Workumer van het jaar
De 3 nominaties worden medio december gepubliceerd op de websites van

Plaatselijk Belang, Promotie Workum en Workum.nl en via Facebook!
Houdt de berichtgeving in de gaten…

www.plaatstelijkbelangworkum.nl • www.workum.nl • www.vanharteworkum.nl 

De uiteindelijke winnaar wordt op 3 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt en gehuldigd!

Nieuwjaarsborrel 2017
Wanneer: dinsdag 3 januari, aanvang 19:30 uur

Waar: Kultuerhús Klameare

Organisatie: Workum.nl, Promotie Workum en Plaatselijk Belang

Voor wie: alle inwoners van Workum e.o.!
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Workum wenst u

Prettige Kerstdagen

en een

Gezond en Gelukkig 2017

Jacob    Kitty    Nynke    Hendrik    Corrianna 
Wiepke    Henny    Jetske    Hessel
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Nieuwe leden,
help ons mee!

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 gerespecteer-
de gesprekspartner op allerlei vlakken in onze Workumer 
samenleving, waar op dit moment toch belangrijke za-
ken aan de orde zijn. Incidenteel meldt zich spontaan een 

nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie gaat steeds door. 
Daarom hebben we de aanmeldingsbon voor het lidmaat-
schap 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.

✁✁ ✁

     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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