
NIEUWSFLITS
Plaatselijk Belang Workum

pb@workum.nl • www.plaatselijkbelangworkum.nl • like ons op facebook

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.

Nieuwe schipper aan het roer!
Op 7 november jl. is Richard de Vries toegetreden tot het bestuur van Plaatselijk 
Belang. Hij heeft de taak van voorzitter op zich genomen. We zijn blij dat Richard 
ons bestuur komt versterken…Hij stelt zich kort aan u voor:
Mijn naam is Richard de Vries (42). Ik heb Friese “roots”, maar ben geboren en 
getogen in Utrecht en omgeving. Sinds 2007 hebben mijn vrouw Paulina, onze 
twee prachtige jongens, Jesse (13) en Marc (11)  ‘ús thús’ gevonden aan het 
Noard in Workum. In dat jaar ben ik ook als Hoofd Operationele Zaken in dienst 
gekomen bij Rederij Doeksen. Vrijwel iedere zaterdag zijn ik en/of de kinderen 
op of rond de velden van vv Workum te vinden. Ook ga ik graag met de racefiets 
erop uit. In de ruim 10 jaar dat wij in Workum wonen heeft de stad en haar inwo-
ners ons veel goeds gebracht. Naast de vele lieve mensen die we hebben leren 
kennen, genieten we alle dagen van de goede voorzieningen, monumentale 
panden, waterrijke omgeving en de vele activiteiten die Workum te bieden heeft. 
Graag wil ik daarom iets terug doen voor de stad en haar burgers. In de periode 
dat ik met het bestuur van Plaatselijk Belang kennis heb kunnen maken, heb ik 
hen leren kennen als enthousiaste en onafhankelijke vertegenwoordigers van 
het algemeen Workumer belang. Vol inzet wordt daarnaast de verbindende rol 
tussen burger en overheid ingevuld. Het op peil houden - liefst verbeteren- van 
alles wat Workum zo’n fijne stad maakt, staat hierbij voorop. Graag zet ik mij hier 
als uw nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang voor in. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Doneer € 5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan onze vereniging 
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo
Ledensponsoring. Bent u lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kunt u 
€ 5 van het sponsorbudget van de bank weggeven aan uw favoriete vereniging, 
stichting of instelling. Ook onze vereniging heeft zich aangemeld voor deze actie. 
Wij zijn bekend onder nummer RLS251.Stemmen kan de hele maand december 
via de website http://www.rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijgewoonde bijeenkomsten
- 7/11 verkiezingsdebat
- 21/11 vrijwilligersbeleid nieuwe Rolpeal
- 6/12 omgevingsfonds windenergiepark
- 12/12 Officiële opening aanlichting Gertrudiskerk
- 13/12 voorbereiding Nieuwjaarsborrel

Bij te wonen bijeenkomsten
- 6/1 Nieuwjaarsborrel
- 11/1 Overleg over stadsvisie
- 17/1 eigen vergadering
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwjaarsborrel
Plaatselijk Belang Workum, Promotie Workum,
Ondernemersvereniging Workum, De Klameare
en Crescendo organiseren een Nieuwjaarsborrel
op Zaterdag 6 januari vanaf 19:00. Tijdens deze
avond zal ook de uitreiking van de Workumer
van het Jaar plaatsvinden. Wees welkom!

Wij wensen u prettige feestdagen!


