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

Extra ledenvergadering
Dinsdag 7 november om 19.00 uur vindt er, voorafgaande aan het verkiezingsdebat, een extra ledenvergadering plaats. Deze vergadering heeft één belangrijk
onderwerp, namelijk de aanstelling van een nieuwe voorzitter van ons bestuur.
We hebben Richard de Vries benaderd en bereid gevonden de taak van voorzitter op zich te nemen. Hieronder zal hij zich kort voorstellen. U bent van harte
uitgenodigd!
------------------------------------------------------------------------------------------------Richard de Vries... even voorstellen
Mijn naam is Richard de Vries (42).
Ik heb Friese “roots”, maar ben geboren en getogen
in Utrecht en omgeving. Na een aantal mooie jaren
woonachtig te zijn geweest in de Betuwe, waarbij
ik werkzaam was in de scheepsbouw, hebben mijn
vrouw Paulina, onze twee prachtige jongens, Jesse
(13) en Marc (11) sinds 2007 ‘ús thús’ gevonden aan
het Noard in Workum.
In dat jaar ben ik ook als Hoofd Operationele Zaken in
dienst gekomen bij Rederij Doeksen. Het lag wellicht
voor de hand te gaan wonen op een van de Waddeneilanden, Terschelling of Vlieland, maar toch voelden
wij meer voor een plek op de Friese vaste wal en dan
bij voorkeur in het Friese merengebied. Het voelt nog steeds als een voorrecht
om te kunnen werken op de mooie Waddeneilanden Terschelling en Vlieland en
daarnaast te wonen in de fijne stad Workum aan het IJsselmeer.
Naast de liefde voor het gezin en alles wat met “bootjes” en water te maken
heeft, is in ‘huize de Vries’ het voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven.
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 inwoners 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 zou ik mij hier als uw nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang voor willen
inzetten.
------------------------------------------------------------------------------------------------Vervroegde Herindelingsverkiezing
Voorafgaande aan de datum van herindeling worden op 22 november 2017 verkiezingen gehouden. Vanwege deze vervroegde herindelingsverkiezing worden
er in maart 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Gevolg is dat de
nieuwe raad vier jaar en drie maanden zitting zal hebben.
In Fryslân zijn er in 2018 drie herindelingen waarbij de gemeente Littenseradiel splitst in drie delen. Eén deel van deze gemeente gaat in 2018 een nieuwe
gemeente vormen met onze gemeente Súdwest-Fryslân. Op de website www.
herindeling2018.frl vindt u meer informatie over deze herindelingen en kunt u
ook het herindelingsontwerp lezen.
Verkiezingsdebat
In de aanloop naar deze herindelingsverkiezing organiseert Plaatselijk Belang
samen met de OndernemersverenigingWorkum op dinsdagavond 7 november
a.s. een VERKIEZINGSDEBAT in De Klameare te Workum.
Vanaf 19:00 uur is de inloop met een verkiezingsmarkt waar diverse informatie
en toelichtingen van de politieke partijen te krijgen is.
Vanaf 19:30 uur zal dan het verkiezingsdebat van start gaan en gaan de partijen
hun meningen geven op de diverse stellingen die ze voorgelegd zullen krijgen.
De onderwerpen zullen zijn toegespitst op de kleine Súdwesthoek (ofwel voormalige gemeente Nijefurd).
Onderwerpen die voorbij kunnen komen, kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de Bedrijventerreinen; de Bestuurlijke vernieuwing / Burgerparticipatie;
Wonen&werken; de Jeugdsport / WMO, etc.
Om ca. 22:00 zal de avond worden afgesloten.
Ook zal er tijdens de verschillende debatten ruimte zijn om vanuit de zaal te
reageren en/of vragen te stellen.
U bent dan ook allen van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn!
Als luisteraar of actief door uw mening te geven of vragen te stellen.
------------------------------------------------------------------------------------------------Bijgewoonde bijeenkomsten
- Gezamenlijk overleg met OVW over verkiezingsdebat
- Overleg fonteinen
- Open dag Klameare
- Vrijwilligersbeleid Rolpeal
- Werkgroep Augmented Reality wandelroute
- Leegstand commissie
- Werkgroep stadsvisie
Bij te wonen bijeenkomsten
- 7/11 Algemene ledenvergadering benoeming nieuwe voorzitter
- 8/11 eigen vergadering
------------------------------------------------------------------------------------------------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 ligt. Wij snappen niet hoe iemand het in
zijn hoofd haalt om blikjes en flesjes in de berm te gooien, maar sommige fietsers en wandelaars kunnen zich daar blijkbaar niet druk om maken.
Werkgroep Van Harte Skjin is een initiatief van Plaatselijk Belang en we komen
met een plan om de bermen schoon te houden.
We verdelen de berm in en om Workum in stukken. 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. Slootwallen
uitkammen hoeft niet en particulier terrein kan worden overgeslagen.
Het verzamelde plastic, blik en papier kan gewoon in de eigen grijze bak. Organisch materiaal en uitwerpselen van paarden en huisdieren vergaan vanzelf.
Huisdiereigenaren zijn hier bovendien zelf verantwoordelijk voor.
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 dit email-adres, vanharteskjin@gmail.com
je kunt hierbij direct aangeven naar welk stuk berm je voorkeur uitgaat.

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.

