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Voorwoord
Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

Als voorzitter van Plaatselijk Belang Workum knijp ik
mijzelf wel eens in mijn arm, zo van: ‘droom ik nu - of
gebeurt dit nu allemaal echt’. Dat heb ik bijvoorbeeld
als ik weer met “mijn“ bestuur aan het vergaderen ben.
Dan denk ik wel vaak ‘wie ben ik, dat ik met zo’n fantastisch stel mensen de belangen van de inwoners van
Workum mag vertegenwoordigen’. Altijd enthousiast,
positief kritisch denkend en meelevend. Nooit eigenbelang eerst, maar vaak juist dit eigen wegcijferend voor
het geheel. Ik heb als voorzitter de laatste tijd wel eens
te veel op de automatische piloot gewerkt omdat de
praktijk van alle dag teveel aandacht vroeg, maar daar
wordt niet over geklaagd maar juist het tegenovergestelde.
Ik knijp mijzelf wel eens in de arm als ik zie wat er allemaal in Workum tot stand komt. Met het afronden van
het Friese Merenproject in Workum dit jaar zijn we een
schitterend Kultuerhús rijker. Kunnen deze zomer hopelijk veel bootjes aanleggen in de nieuwe passantenhaventjes in het centrum. We mogen met elkaar “grutsk”
zijn op deze nieuwe ontwikkeling.
Ik knijp mezelf wel eens in de arm als het gaat om het
enthousiasme en de kundigheid van het nieuwe bestuur van de “Nije” Rolpeal. In een bijzonder kort tijdsbestek hebben zij kennisgenomen van de problematiek
en zijn met een dusdanig goed onderbouwd plan naar
de gemeente gegaan dat zij bij de raadsvergadering
geen nee meer kan zeggen.
Samen met veel vrijwilligers zal dit bestuur de uitdaging aangaan om voor 2018 een nieuw sportcomplex
te realiseren.

Ik knijp mezelf wel eens in de arm omdat de contacten met de gemeente lopen zoals ze lopen. Openhartig,
constructief, een luisterend oor, duidelijk dat ook niet
alles kan. Gewaardeerd als gesprekspartner, maar ook
wel eens gefrustreerd door het uitblijven van reactie,
maar meestal goed op de hoogte gehouden over processen die in Workum spelen.
Ook knijp ik mij wel eens in de arm: er is weer een jaar
voorbij; droom ik of gaat de tijd steeds sneller.
Graag roep ik u tenslotte op om naar onze algemene
ledenvergadering te komen om met elkaar de lijnen
naar de toekomst uit te zetten.
Jacob v.d. Valk | voorzitter | april 2016

E-mailadressen
Wij vragen u ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam en adres. Daarmee kunnen we
ons ledenbestand optimaliseren en in de nabije toekomst sneller en effectiever met u communiceren.
Dat werkt alleen als wij zoveel mogelijk e-mailadressen hebben, want alleen dan heeft het zin om digitaal
informatie door te geven. Voor u een kleine moeite,
voor ons een grote steun en financiële besparing. Wij
horen graag van u: pb@workum.nl. Dank!
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Jaarverslag 2015 - 2016
Het bestuursjaar 2015-2016 kenmerkt zich door een aantal grote projecten welke tot uitvoering kwamen en waarvan we de eerste resultaten in de praktijk hebben mogen
zien. Dit smaakt naar meer, maar dat zal de nodige tijd
gaan vergen. Er zijn echter voldoende projecten waaraan
wordt gewerkt. Voor mij is dit de laatste verslaglegging.
Na zes jaar is het tijd voor een andere uitdaging, volgend
jaar is er een andere secretaris. Zoals u gewend bent onderstaand een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen welke het jaar door speelden en nu nog spelen.
Windmolens: Zoals het er nu naar uitziet zal het windpark in de het IJsselmeer worden gerealiseerd. Hiertegen
verzetten heeft dus geen zin meer en we kunnen dus
beter kijken hoe we het Strand mooier en beter kunnen
vormgeven zodat het een aantrekkelijke locatie blijft om
te recreëren voor de Workumers en de toerist. Het strand
is dan ook een prominent punt op de agenda.
AED: De AED werd dit jaar niet ingezet. Wel was er behoefte aan reanimatieondersteuning, maar de door PB
beschikbaar gestelde AED’s werden hiervoor niet ingeschakeld.
WIFI: Vanuit de provincie zijn er gelden beschikbaar om
gratis WIFI te verstrekken in een aantal geselecteerde
plaatsen in Friesland. Samen met Workum.nl en Promotie
Workum is hiervoor een voorstel ingediend bij de provincie. Het verloopt echter allemaal erg moeizaam en we
verwachten hier geen ontwikkeling meer in. Vanuit Nijhuizum is er een initiatief om glasvezel aan te leggen voor de
gebieden rondom Workum. Ook de ontwikkelingen m.b.t.
4G gaan erg snel en overvleugelen WIFI.
Skatebaan: Vorig jaar zijn er vernielingen aangericht aan
het gebouw van de IJsclub. We hebben toegezegd dat
eventuele camerabewaking door PB financieel zal worden ondersteund. Gelukkig hebben er tot op heden geen
nieuwe vernielingen meer plaatsgevonden.
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Herbestemming pand Bibliotheek: De plannen met
betrekking tot het vestigen van een versmarkt in het pand
worden door Plaatselijk Belang gesteund.
Zwembad: Het besluit om de sporthal en het zwembad
te vernieuwen is in 2015 genomen. Er ligt inmiddels een
mooi plan welke door het opgezette stichtingsbestuur aan
de gemeente zal worden voorgelegd. We hebben vertrouwen in het bestuur en dat dit goed zal komen.
Masterplan Stedspôle: De Stedspôle is vorig jaar opnieuw ingericht en de reacties zijn positief, wel moet de
aanloop nog verbeteren. De Klameare is inmiddels naar
het oude gemeentehuis verhuisd en er kan worden begonnen met het realiseren van het haventje op de oude
locatie van de Klameare. Ook de plannen met betrekking
tot de Doltewal krijgen meer invulling. Tijd is hier nog een
openstaande factor.
Verlichting Toer: Tezamen met onder andere Promotie
Workum en een aantal enthousiastelingen wordt er hard
gewerkt om de Toer en “het schip” mooi verlicht te krijgen. Dit jaar zal het project worden afgerond door ook
“het schip” te verlichten.
Nieuwjaarsborrel: Samen met Promotie Workum en
Workum.nl wordt jaarlijks de Nieuwjaarsborrel georganiseerd. In verband met de gladheid moest dit jaar de
bijeenkomst met een week worden verschoven. Dit jaar
werden de medewerkers van de sporthal tot Workumer
van het Jaar 2015 benoemd.
Watertappunt: In samenwerking met diverse partijen
zal er in Workum een Watertappunt worden gerealiseerd.
Hieraan verbonden is dat er ook in Afrika een waterput zal
worden gerealiseerd. Dankzij diverse acties konden hiervoor de benodigde gelden worden bijeengehaald.
Elfstedenfontein: In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is er het plan om in de elf steden
van Friesland een fontein te plaatsen. Naar het zich laat

aanzien gaat dit door. De kunstenaar is bekend en er zijn
diverse locaties in beeld.
Stadsvisie: er is een begin gemaakt voor het verwezenlijken van een herziene stadsvisie. Hier komen we later dit
jaar nog op terug.
Workumer El: werd uitgereikt aan Sybren Westra. Altijd
kan de gemeenschap een beroep op hem doen als vrijwilliger. B.v. voor het leveren van materieel bij evenementen, verkeersregelaar, hand-en-spandiensten op allerlei
gebied, het verzorgen van de bloem/plantenbakken in de
stad, etc.
Niet alles loopt echter zoals gewenst; de vernieuwing van
de stadsplattegronden staat stil en ook het pand aan het
Noard 55 (het voormalige Wapen van Workum) blijft een
doorn in het oog. Ook de invulling van het gemeenteloket
is niet in lijn met eerder gemaakte afspraken. Ook de wijze
waarop de gemeente omgaat met het groen in Workum
blijft een punt van aandacht. De bomenkaalslag en het
inzaaien met gras van de rozenperken is niet gewenst. De

gemeente meldt dat in totaliteit er meer nieuwe bomen
worden aangeplant dan er worden verwijderd. De verhuizing van de pinautomaat is ook nog niet helder, de Rabobank is welwillend, maar de gemeente is niet eenduidig.
We willen onze leden erop wijzen dat wij graag tijd voor
hen vrijmaken. Wij hechten grote waarde aan hun inbreng
en willen graag laten zien waar we mee bezig zijn. Elke
maandelijkse vergadering reserveren we een half uur
voor spontane inloop, maar een vooraankondiging dat u
langskomt is, via pb@workum.nl, wel zo gemakkelijk.
Ook willen we u er nogmaals op attenderen dat verzoeken
om bijdragen uiterlijk voor 1 februari van het jaar binnen
moeten zijn. Anders gaan deze door naar het volgende
jaar. Door de lage rente is er echter slechts een beperkt
bedrag beschikbaar om uit te keren. Op de jaarvergadering is er de ruimte om nader op de genoemde onderwerpen in te gaan. De uitnodiging vindt u in deze nieuwsbrief.
Rients de Jager | secretaris

Uitnodiging jaarvergadering 2016
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, welke
gehouden zal worden op woensdag 20 april 2016 in de Klameare te Workum, aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededeling van de secretaris
4. Notulen jaarvergadering d.d. 21 april 2015
5. Jaaroverzicht 2015
6. Financieel verslag 2015
7. Verslag kascommissie
8, Voorstel speeltoestel
9. Vaststelling begroting 2016 (zie elders in deze nieuwsbrief)
9a. Orgelcommissie
9. Bestuursverkiezing: aftredend Corrianna Agricola-Feenstra, herkiesbaar en Rients de Jager, niet herkiesbaar:
Kandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden.
10. Rondvraag
11. Sluiting
Pauze
Fon ten Thij, omgevingscoördinator Windpark Fryslân. ‘Hoe houden we het Workumer strand/Us Strân
aantrekkelijk na de realisatie van het windmolenpark in het IJsselmeer’.
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Notulen jaarvergadering
21 april 2015 in de Klameare te Workum
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: ca 50 leden en na de pauze een aantal belangstellenden voor de presentaties

1. Opening
Voorzitter Jacob van der Valk (VZ) opent de vergadering.
Welkom aan de aanwezigen en een speciaal welkom aan
de sprekers (voor zover al aanwezig) die na de pauze
hun presentaties zullen houden. Het eerste lustrum van
de nieuwe fusiegemeente is in aantocht. De taak van
Plaatselijk Belang in dit geheel is aan het verschuiven. Wij
moeten ervoor waken dat wij geen verlengstuk van de
Gemeente worden maar er zijn voor de burgers naar de
Gemeente toe. Soms is het moeilijk om snel te reageren
namens de inwoners richting Gemeente. Maar goed was
het om mee te maken dat veel Workumers zijn opgestaan
toen we onze stem richting Gemeente moesten laten horen in verband met het zwembad. Het vervolg hierop is
nu in voorbereiding: ‘onze’ stichting concurrerend met 2
particulieren. Een ding is zeker: het College heeft gegarandeerd dat er een zwembad in Workum blijft. Als Bestuur
hebben we het vaak zo druk dat wel eens de bestuurlijke
medeverantwoordelijkheid vanuit de inwoners missen.
Hopelijk kunnen we in de toekomst hierin een slag maken
wanneer wij ondersteuning vragen.
2. Agenda
Bestemmingswijziging bibliotheek: behandelen in rondvraag. Geen wijzigingen in de agenda
3. Mededelingen van de secretaris, Rients de Jager
Buiten enkele afmeldingen zijn er zijn geen mededelingen.
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4. Notulen Jaarvergadering d.d. 23 april 2014
Er zijn geen op-of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.
5.

Jaaroverzicht 2014
Aanvullingen:
• Stadsvisie moet hernieuwd worden tot 2020.
		 Dit moet professioneel begeleid worden.
		 Hiervoor is subsidie aangevraagd.
• Matrixborden op Hearewei worden tijdelijk
		 geplaatst. Langdurige plaatsing heeft geen
		meerwaarde.
• Pinautomaat: komt bij de Beginebrug of
		 de Klameare. Rabo onderzoekt opties.
Dank aan de secretaris voor het maken van het Jaaroverzicht.
6. Financieel Jaarverslag 2014
Het jaar financieel positief geëindigd. Komt door de verhoging van het lidmaatschap en het zeer beperkte gebruik
van de AED’s. Er zijn vanuit de zaal verder geen vragen.
Dank aan de penningmeester.
7. Verslag Kascommissie
Mevrouw Jeltje Pruiksma, reservelid, heeft met de heer
Bouke Hoekstra de kas gecontroleerd. De administratie
is keurig op orde en decharge wordt verleend, met dank
aan de penningmeester. De voorzitter bedankt de kascom-

missie. De heer Bouke Hoestra is aftredend. De heer Pieter Westra wordt voorzitter, mevrouw Jeltje Pruiksma is
tweede commissielid en mevrouw Joke Harkema-de Jong
wordt reservelid.
8. Begroting 2015
In principe dezelfde cijfers als voor 2014. Extra kosten gemaakt voor de bussen naar IJlst, maar deze zijn vooralsnog
gedekt. De begroting wordt vastgesteld.
8a) Orgeldraaiers
Jappie Feenstra doet verslag van hun activiteiten. Ze vragen vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij de activiteiten. Er zijn wat extra onkosten gemaakt, orgel moest
gestemd worden. Het orgel kan ingehuurd worden voor €
50,-- per dagdeel, tenzij er met het ‘bakje’ gestaan mag
worden en daardoor inkomsten gegenereerd worden. Jacob v.d. Valk bevestigt dat het orgel ‘van ons allemaal is’
maar door Plaatselijk Belang wordt beheerd. De voorzitter
dankt de heren en overhandigt de 4 vier vrijwilligers een
attentie.
9. Bestuursverkiezing
Herkiesbaar zijn: Nynke v.d. Werk, Hendrik Systma en Kitty
Postma. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Met
algehele stemmen worden allen herkozen.
10. Rondvraag
- De heren Stumpel en Blom vragen naar het advies van
PB aan de Gemeente m.b.t. de bestemmingswijziging van
de bibliotheek. Thijs v.d. Meer is voornemens dit gebouw
te kopen om er een versmarkt van te maken. Beide heren vinden dit geen goed idee omdat er dan nog meer
leegstand ontstaat in de binnenstad. De voorzitter legt uit
dat dit zeker een risico is en begrip heeft voor hun standpunt, maar uiteindelijk na veel discussie heeft het bestuur
van PB gekozen voor een advies in het algehele belang.
De Begine versterken en daardoor een sterkere sluis naar
het centrum maken is ook een idee. Promotie Workum
is ook gevraagd een advies te geven en het staat uiteraard iedereen vrij daar een andere mening over te hebben. De heer Stumpel haalt een rapport uit 2011 aan. De

voorzitter meldt dat het daarom des te belangrijk is dat
nu opnieuw de Stadsvisie herijkt wordt. Inmiddels laten
recente rapporten andere inzichten zien. Het is uiteindelijk
een politieke beslissing. Het College adviseert de Raad en
de Raad beslist. Tijdens de procedure komt er ook nog een
gelegenheid om op dit voorstel te reageren.
Mevrouw Knipscheer merkt op dat het wel van belang is
dat Workumers ook zoveel mogelijk hun boodschappen in
Workum doen: “Koop elders niet wat Workum biedt”.
- Mevrouw Knipscheer vraagt of PB niet weer een ledenwerfactie kan houden. De voorzitter meldt nu een dekking
van 45%. Niet zo lang geleden is er een huis-aan-huis
actie gehouden. Er wordt continue een ‘stille’ werving gehouden. Nieuwe leden zijn zeker welkom.
- Mevrouw Knipscheer spreekt haar verbazing uit dat
de Gemeente Ta jo tsjinst niet meer gaat publiceren in
De Bolswarder. De Friso was al eerder uit beeld. Zij vindt
dit een kaalslag voor het platteland. Deze mening wordt
breed gedeeld. Het is weer een afbraak van het voorzieningenniveau. Aanwezige raadsleden melden dat dit een
besluit is genomen drie jaar geleden. Het levert een besparing op van € 150.000,--. Het risico is dat de betrokkenheid van de burger verdwijnt.
14. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en
aandacht. De vergadering wordt om ca. 20.45 uur gesloten.
PAUZE
De herinrichting van de Doltewal,
Pothúswyk en Schoolstraat
Jacob v.d. Valk leidt dit onderwerp in: de Gemeente, de
Woningstichting en een initiatiefgroep van betrokken Workumers heeft dit project opgestart. PB is niet betrokken
geweest bij de inhoudelijke planvorming maar wel bij de
aanvang van de uitvoering, de fase waarin de inwoners
van Workum worden geïnformeerd. De plannen lagen
toen meer of min al vast.
Hij geeft het woord aan Rudolf Zijlstra, architect, die aan
de hand van foto’s de plannen uiteen zet.
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Aanleiding voor dit grootscheepse onderhoud en renovatie is de slechte riolering. Hiervoor zullen de straten twee
keer op de schop gaan, eerst om de riolering te herstellen, daarna moet de grond inklinken en zal er veel werkverkeer overheen gaan. Vervolgens komt de definitieve
bestrating. Een aantal huizen krijgen betere isolatie en
worden opgeknapt. De duplexwoningen worden gesloopt
en vervangen door levensloopbestendige huur-en koopwoningen. Over de plannen en de planning zijn de bewoners van het betreffende gebied op 7 april jl. tijdens drie
bijeenkomsten geïnformeerd. Zij hebben toen de eerste
gelegenheid gehad te reageren op de plannen. De reacties, o.a. parkeermogelijkheden en speelplekken voor kinderen, worden meegenomen in de verdere uitwerking,
wat ook al bleek in de presentatie die gehouden werd
door Rudolf Zijlstra, architect woningstichting Wonen Zuidwest Friesland. Mevrouw Betty Zwager projectmanager
Gemeente SWF en de heer Jan Huisman, directeur van de
eerder genoemde woningstichting, gaven desgevraagd
antwoord en uitleg. Er wordt op detail nog nader overlegd
met betrokken bewoners en bedrijven. Het hele project
moet eind 2017 klaar zijn. De aanvang zal in deze zomer
zijn wanneer het oude schoolgebouw gesloopt wordt en
men start met de bouw van een vijftiental huurappartementen. De Doltewal zelf wordt tenslotte verfraaid door
middel van een houten steiger over de volle lengte, wat
zal uitnodigen een wandelingetje langs het water te maken en extra aanlegplaatsen voor passanten biedt.
11 Fonteinen in het kader van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad
Vervolgens komt Anna Tilroe aan het woord. Zij is projectleider van de 11 Fonteinen, een van de projecten van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Zij toonde voorbeelden
van kunstwerken die door de voorgestelde kunstenaars
elders zijn gemaakt. Voor 9 van de 11 steden is er een
keuze gemaakt. Of het plan gaat slagen ligt mede aan de
financiering. Maar het is 11 fonteinen of geen. Bedrijven
als Wetsus worden bij de voorbereidingen en tzt uitvoering betrokken. Voor Workum is de keuze gevallen op de in
Gent wonende Kameroense kunstenaar Pascale Marthine
Tayou. De link met de geschiedenis van Workum en Jopie
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Huisman – hergebruik van materialen – heeft geleid tot
deze Afrikaanse kunstenaar. Er zal een ‘fonteinencommissie’ worden samengesteld die bestaat uit een aantal
Workumers uit verschillende hoeken. De commissie wordt
gevraagd suggesties te doen voor een of meerdere geschikte locaties. Het is ook de bedoeling dat de kunstenaar
een of meerdere dagen naar Workum komt om Workum,
inwoners en sfeer te leren kennen.
Voor beide onderwerpen geldt dus: wordt vervolgd!
De voorzitter dankt beide projectleiders voor hun uitleg en
sluit vervolgens de avond af.

Kandidaat bestuurslid stelt zich voor

Hessel Wesselius
Ik ben 41 jaar, geboren en getogen in Workum en afkomstig uit een “Workumer-familie”. Getrouwd met Heidi Wesselius-Turk
en we hebben 3 kinderen in de leeftijd
van 10 tm 14 jaar. Werkzaam -inmiddels
alweer sinds een jaar of 10- in Workum bij
Priore Accountants & Belastingadviseurs,
daarvoor heb ik gewerkt bij een accountantskantoor in Joure. Vanuit mijn werk
heb ik dan ook regelmatig contacten met
diverse ondernemers uit Workum en omgeving. Afgelopen jaren ben ik voornamelijk actief geweest binnen de voetbalvereniging (jeugdvoetbal) en de wielervereniging (oprichting/bestuur en
doorkomst Fiets-11steden-tocht). In 2008/2009 reeds een
keer actief in contact met Plaatselijk Belang, als lid van
de PB-stuurgroep Stadvisie 2015. Kortom, redelijk ingeburgerd in Workum. In eerste instantie is mijn motivatie
om in het bestuur van PB zitting te nemen, dan ook om
vanuit deze ‘achtergronden en achterban’ (de sport en
mijn werk) bijdrage te kunnen leveren om alle ideeën,
verbeteringen, etc. die er leven in Workum, om die samen
met de Workumers, de gemeente en andere partijen te
coördineren, in te brengen, uit te (laten) voeren, etc. om
Workum een plezierige en levendige stad te houden.

Speeltoestel Stedspôle
Het doel van het Friese Merenproject was
Fryslân als watersportgebied nog aantrekkelijker maken en daarmee ook de Friese
economie stimuleren. Het project is in 2000
gestart en loopt bijna af. De tweede fase
van Het Friese Merenproject richt zich vooral op het verzilveren van de gedane investeringen, innovatie, natuur en duurzaamheid. Samen met de betrokken gemeenten
zijn er door de provincie masterplannen opgesteld voor de belangrijkste op te waarderen watersportkernen en toegangspoorten.
Voor Workum is dit o.a. de nieuwe haven
aan de Stedspôle, de nieuwe Klameare en
de nieuwe haven die er straks komt op de
plaats van de oude Klameare.
Wij zijn erg blij met deze prachtige nieuwe
voorzieningen en willen als dank graag een
geschenk aanbieden aan de stad Workum.
Van de geweldige haven aan de Stedspôle is afgelopen zomer al veel gebruik
gemaakt. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken voor de (varende) toerist
met kinderen en om voor de kinderen van
Workum een extra speelplek te creëren,
zouden wij graag een mooi speeltoestel op
de pôle willen realiseren. Een degelijk en
duurzaam speeltoestel in de vorm van een
schip, wat prachtig past in het plaatje van
de havens.
Plaatselijk Belang wil hier een budget voor
beschikbaar stellen en probeert hiervoor
nog een aantal subsidies aan te vragen.
Dit zal in de ledenvergadering besproken
worden.
Voorbeeld speeltoestel
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Begroting
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‘Wij water, Zij Water’
Het project ‘Wij water, Zij water’ is een initiatief van Rotaryclub Bolsward, De Wereldwinkel, Promotie Workum,
de werkgroep van de Strontraceloop en Plaatselijk Belang.
Het doel is het realiseren van een watertappunt in Workum en op hetzelfde moment ook in Ghana (zie ook www.
join-the-pipe.org).
Vorig jaar oktober zijn er gastlessen over water gegeven
door Vitens op alle drie basisscholen in Workum. Vervolgens is er een strontraceloop georganiseerd voor de basis-

schoolkinderen. Daarmee is een mooi bedrag opgehaald.
Bij de Nieuwjaarsborrel hebben we een verloting georganiseerd. Er waren prijzen beschikbaar gesteld door de
winkeliers. De opbrengst van deze verloting was voor het
watertappunt. Verders zijn er nog een aantal giften gedaan. Hierdoor is het budget zo goed als rond en is alles in
werking gesteld bij Join the Pipe. Zij leveren het watertappunt en zorgen dat deze in Ghana geplaatst wordt.
Wij hopen het watertappunt in Workum op donderdag 4
mei, tijdens de 70ste Elfstedenwandeltocht te openen.
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Knilles & Plaatselijk Belang
Knilles on tour
Hier is Knilles weer met zijn kijk op Workum en zijn activiteiten. Knilles wilde graag “on tour“ door Workum en had
ook al een planning klaar maar de ijzel gooide gladheid in
het eten voor Knilles. Heel Workum en eigenlijk heel Friesland was hierdoor ontregeld. Hoe moet dat als er ooit veel
sneeuw gaat vallen net zoals in Amerika. Gelukkig werd er
veel gestrooid en ook veel preventief gestrooid maar dat
neemt niet weg dat we toch ontregeld waren hierdoor.

De “oude” Klameare wordt dan in maart gesloopt las Knilles ergens in de Friso. En ook de bomen er om heen. Dat
vindt Knilles wel heel erg jammer. Het authentieke plaatje
gaat dan helemaal verloren. Wat is er nu mooier dan een
mooi haventje in de beschutting van het centrum met de
aankleding van een paar oude “stamvaders”. Knilles vindt
dat Workum al zoveel moet inleveren en nu ook nog die
mooie bomen. Zonde hoor.

Later heeft Knilles nog wel een rondje gefietst hoor door
Workum. Er zijn al weer heel veel mooie dagen geweest
hierna. Sneeuwklokjes bloeien en de struiken vertonen alweer hun nieuwe knoppen. Op naar het voorjaar!!

Wat Knilles wel heel mooi vindt is dat de “oude Noba“
weer levendigheid vertroont. Er hangen gordijnen voor de
ramen en er is gestraat voor de gevel langs. Een mooi
geheel en Knilles hoopt dat de bewoners er met heel veel
plezier mogen wonen. Knilles merkt ook dat er weer meer
huizen van eigenaar verwisseld worden. Daar is Knilles blij
mee. Een goed teken.

Knilles begrijpt wel dat door het zachte weer van dit moment alle bouwactiviteiten wel doorgang kunnen vinden.
En dat is fijn. Ook voor de Klameare. Alle hekken zijn al
verdwenen. Mooi, zo vond Knilles, want dan kon hij alvast
eens even koekeloeren door de hoge ramen. Knilles vond
dat alles er goed uitzag. Wel heel hoge ramen met veel
licht inval. Knilles is blij dat hij deze niet hoeft te zemen.
Het is wel te hopen dat er gordijnen komen anders kunnen voorstellingen nog wel eens last van de lichtinval krijgen. Ook zag Knilles dat er nog wel veel moet gebeuren.
En de open dag komt er al aan. Maar Knilles heeft er alle
vertrouwen in dat het goed komt. Ook in de oude Klameare liep alles altijd gesmeerd dus dat zal ook hier goed
komen. Knilles vindt het mooi dat er nu een prachtig Kultuerhús annex gemeenschapshuis in Workum is. Dit biedt
perspectief en Knilles wenst de beheerders heel veel succes op hun nieuwe werkplek.
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In de wandelgangen hoorde Knilles ook nog over de PIN
– automaat. Die moet een plekje krijgen in het centrum.
Nou, daar is Knilles wel voor. Als we dan op het mooiste
plein van Friesland zijn kunnen we snel wat geld pinnen..
maar Knilles ziet nog niet zoveel actie hierin. Zouden ze
geen goed en veilig plekje kunnen vinden? Knilles snapt
er niks van. Als straks de muziektent er weer staat dan kan
er wel een hele zware kluis onder de muziektent staan. En
dan komt de directeur in de muziektent te zitten en kunnen we geld ophalen bij hem. Knilles hoorde dat de directeur ook nog een leuk stukje muziek kan maken dus als er
niemand komt pinnen dan kan de directeur wel even spelen voor de mensen op de terrassen. Lijkt Knilles wel erg
functioneel. Knilles wil hiermee zeggen dat het zo jammer

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 herkent 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.

is dat er zoveel regels zijn dat ze elkaar tegenspreken.
Ook zwemt Knilles nog steeds in het zwembad. Knilles las
in de Friso dat er een nieuw bestuur is die gaat proberen
een nieuw complex neer te zetten. Knilles wenst hen veel
wijsheid en sterkte toe. Een hele klus maar dat gaat deze
club wel lukken.
Knilles zijn tour eindigt dit keer op de Stedspôle. Wat is
het daar een waterplas. Knilles vraagt zich af wat er gebeurd is daar. Net helemaal opgeknapt en daar is niet zoveel meer van te zien. Het verharde gedeelte gaat wel
maar daar achter is het een grote “drekboel”. Wat jammer. Heeft volgens Knilles al veel geld gekost en dan nog
niet goed? Knilles heeft er niet zoveel verstand van maar
zouden ze de drainage niet hebben aangepakt? Volgens
Knilles niet en Knilles heeft eens hier en daar een balletje
opgegooid maar ook die mensen waren van mening dat
het niet goed is gegaan. Erg jammer vindt Knilles. Hoe

moet dat nu. Als er evenementen zijn dan hebben die
daar vast last van. En volgens diezelfde mensen was ook
de stroomvoorziening nog niet klaar. Werkt de gemeente
wel? Knilles snapt er helemaal niets van. Komen er straks
weer boten te liggen is er nog geen goede stroomvoorziening evenals een toiletgebouw. De bootjesmensen moeten wel komen vindt Knilles want dat brengt veel gezelligheid in Workum. En als dan straks de muziektent met
de directeur van de bank op de Merk zit hoopt Knilles dat
alles toch nog goed komt. De bootjesmensen kunnen op
de Merk van de horecagelegenheden gebruik maken nadat ze in de tent hebben gepind. Hebben we ze toch nog
in het centrum.
Knilles wenst iedereen een heel fijn voorjaar toe. Een
prachtige zomer met veel mooi weer.
Groet, Knilles
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Nieuwe leden,
help ons mee!
nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie gaat steeds door.
Daarom hebben we de aanmeldingsbon voor het lidmaatschap 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.

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

✁

✁

✁

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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Info

Start werkzaamheden Stedspôle.

Sybren Westra ontvangt de Workumer El.

Voor de komende jaren subsidie gekregen om een
aantal van deze plantenbakken in de stad te plaatsen.
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