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Ons belang! Om sterk te staan als gerespecteerd gesprekspartner op 
allerlei vlakken in onze Workumer samenleving is het van belang, zoveel 
mogelijk draagvlak te hebben! Zijn er in je familie- of vriendenkring men-
sen die nog geen lid zijn van Plaatselijk Belang, maar die het “belang” van 
een krachtige vereniging onderstrepen, vraag ze dan om lid te worden. Je 
bent al lid voor slechts 7,50 per jaar.

In onze Nieuwsflits vindt u nieuws over een aantal actuele onderwerpen.

Uitnodiging jaarvergadering 2018 Hierbij nodigen wij u uit voor de Algeme-
ne Ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, welke 
gehouden zal worden op woensdag 18 april 2018 in de Klameare te Wor-
kum, aanvang 20:00 uur.

Nieuwe Stadsvisie
Afgelopen jaren zijn wij druk geweest met de voorbereiding van het opstellen 
van een nieuwe stadsvisie. Na diverse gesprekken, brieven en aanvragen heb-
ben we nu van de gemeente en het Iepen Mienskipsfûns financiële toezegging 
gekregen. Ook Stichting Hoekseize, Stichting Stadsherstel en de Ondernemersver-
eniging ondersteunen dit project. De financiële ondersteuning, maar vooral het 
draagvlak vinden we erg belangrijk.

Toen we aan dit project begonnen hebben we besloten dat wij als Plaatselijk 
Belang geen sturende rol hierin willen nemen. Wij initiëren, organiseren en fa-
ciliteren. En vinden het belangrijk om een onafhankelijk bureau met verstand 
van zaken in te schakelen. Bureau Noordpeil uit Sneek gaat ons adviseren en 
de brainstormsessies leiden. Noordpeil is een inspirerend en creatief ontwerp-, 
onderzoek- en adviesbureau voor landschap, erfgoed, cultuurhistorie, archeologie 
en recreatie & toerisme. Zij kijken met een frisse blik en zijn ook heel erg bewust 
van de karakteristieke kenmerken van ons mooie Workum.  Het is de bedoeling 
dat er werkgroepen geformeerd worden uit allerlei geledingen. Plaatselijk Be-
lang staat immers voor het algemeen belang van Workum, voor inwoners en 
ondernemers.

Binnenkort volgt een uitnodiging. Iedereen mag zich geroepen voelen om mee 
te denken en te praten om zo tot een goede visie te komen.

Nieuwe Rolpeal
Op 18 april wordt dan toch echt de eerste paal voor de Nieuwe Rolpeal geslagen. 
Een heugelijk moment! Meer info hierover vindt u binnenkort in de Friso.

Van Harte Skjin!
Tijdens een rondje Workum valt het altijd op dat er heel wat afval, zoals blikjes, 
flesjes, papiertjes en plastic in de berm liggen. Werkgroep Van Harte Skjin komt 
met een initiatief om de bermen schoon te houden. 
Als vrijwilliger kun je een stuk berm adopteren. Met een plastic tas en een paar 
werkhandschoenen loop je pakweg eens per maand, per 14 dagen of zo vaak als 
je zelf wilt het geadopteerde stuk berm langs en ruimt alle rommel op die daar 
in het zicht ligt. 
Mocht dit plan je aanspreken en het lijkt je wat om een stuk berm te adopteren 
meld je dan aan bij Van Harte Skjin via vanharteskjin@gmail.com.

Hondentoiletten
Sinds een paar jaar hebben we overal in de gemeente Súdwest-Fryslân honden-
toiletten gekregen. Het zijn er 7 in totaal. Omdat wij dat te weinig vinden voor 
Workum hebben we geprobeerd er nog een aantal bij te krijgen. Dat is helaas 
niet gelukt. Waar we ons nu sterk voor maken is dat er in de winterperiode een 
aantal recreatiecontainers mogen blijven staan die normaliter opgeruimd wor-
den zodat die voor hondenpoep maar ook voor zwerfvuil etc. kunnen worden 
gebruikt. 

Nieuwe contactwethouder
In totaal heeft Súdwest-Fryslân nu 89 dorpen en steden en nog een aantal buurt-
schappen. 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 dorp- en wijkcoördinator heeft elke stad, dorp en wijk ook een 
eigen contactwethouder. Voor Workum is dit nu Gea Wielenga geworden. De con-
tactwethouder 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.


