Plaatselijk Belang Workum
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In onze Nieuwsflits vindt u nieuws over een aantal actuele onderwerpen.
Pinautomaat
Met ingang van 7 juli is de geldautomaat gevestigd op It Panwurk (achterzijde
Klameare). Plaatselijk Belang is steeds op de hoogte gehouden van het proces
waarbij de Rabobank, in samenspraak met de gemeente, op zoek was naar een
geschikte locatie welke aan alle veiligheidseisen voldoet. We zijn blij dat er nu
een geschikte plek gevonden is in het centrum van Workum en dat de geldautomaat nog voor de zomervakantie in gebruik genomen kon worden.
Speelschip Stedspôle

Vorig jaar hebben wij tijdens onze algemene ledenvergadering onze plannen
voor een Speelschip op de Stedspôle gepresenteerd. Door het Friese Merenproject zijn er prachtige voorzieningen gerealiseerd in Workum, waaronder 2 passantenhavens in het centrum. Een speeltoestel met als thema ‘watersport’ leek ons
dan ook een mooie afsluiter van dit succesvolle project. We zijn afgelopen jaar
druk geweest met het benaderen van partijen die ons initiatief financieel wilden
ondersteunen.
Inmiddels is het allemaal rond en is, in goed overleg met de gemeente, het
speelschip inmiddels besteld. Naast een speelschip, komt er een kabelbaan, een
vogelnestschommel en een duikelrek. Met het afgraven van het terrein zal binnenkort begonnen worden. Wij verwachten dat het speelschip (+ andere toestellen) eind juli/ begin augustus geplaatst gaat worden.
Wij denken dat deze prachtige speelvoorziening een aanwinst is voor Workum!
Bestuurszaken
Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben Jacob van der Valk en Jetske Miedema afscheid genomen van het bestuur.
Corrianna Agricola is tijdelijk voorzitter en Hilde Bosma is toegetreden als algemeen lid.
Bijgewoonde en geplande bijeenkomsten
·
6 juni: Overleg met Gemeente over Speelschip
•
6 juni: Overleg Toekomst Klameare
•
7 juni: Overleg met NUT (Theaterstuk CH 2018)
•
12 juni: Bestuursvergadering (gasten: PW, Workum.nl en OVV)
•
23 juni: Fonteinen: bezoek Cornelia Parker in Workum
•
29 juni: Overleg met wethouder Durk Stoker
•
5 juli: Rolpeal commissievergadering IJlst
•
11 juli: Bestuurvergadering
De Tillefonne
De trouwe wandelaars en gebruikers van de Tillefonne hebben de laatste weken
gemerkt dat het pad grondig is opgeknapt. De ondergrond is opgehoogd en geëgaliseerd, de tegels opnieuw gelegd, de bruggetjes zijn gerepareerd. We hebben
wel vooraf het verzoek ingediend om het pad ongeveer een tegel breder te maken, maar dat kon helaas niet. Een pad dat van begin tot einde even breed zou
zijn bleek niet mogelijk. Voor fietsers blijft het een smal pad, maar voor fietsen is
het ook eigenlijk niet bedoeld.
Met deze opknapbeurt zijn we tevreden. Het risico op misstappen is zo verkleind,
dus wandelaars en hardlopers: geniet en maak volop gebruik van deze prachtige
route!

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 mensen 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.

