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Voorwoord

Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

Voor u ligt de nieuwsbrief van het bestuur van Plaatselijk 
Belang Workum. Dit jaar in een iets moderner jasje en 
als de oplage zo goed blijft lopen gaan we misschien wel 
naar een tabloid formaat in de toekomst.
Het jaar 2015 is voor Workum turbulent begonnen, met uit 
die turbulentie verschillende reacties. 
Zo is er een start gemaakt met de werkzaamheden rond 
het masterplan Workum. 
Een plan wat tot doel heeft meer activiteiten in en rond 
het centrum van Workum te genereren waardoor we een 
leefbaar centrum behouden. De ideevorming is ooit ont-
staan uit een aantal invalswegen. Zo was er de Visie voor 
Workum vanuit Plaatselijk Belang, de toegangspoorten 
vanaf het IJsselmeer voor de provincie en het Frieseme-
renproject, en de behoefte van de gemeente om in het 
”oude” gemeentehuis een functionele herbestemming te 
creëren.
Na jaren van vooroverleg en overleg en in samenspraak 
met omwonenden, is nu eindelijk de schop in de grond 
voor deze miljoeneninjectie. We vertrouwen op een goed 
resultaat.
In een dergelijk proces is het een illusie dat alles vlekke-
loos verloopt en dat in de communicatie niet alle schakels 
worden meegenomen, maar ik ben ervan overtuigd dat 
het eindresultaat en de menselijke maat veel vergoeden.
Wat ook speelt in 2015 in Workum is de onzekere situatie 
over het zwembad in Workum.
We stonden duidelijk achter met 2 tegen 0. Door de mas-
sale actie, de vele handtekeningen het grootste bezoek 
aan een commissievergadering in de geschiedenis van de 
gemeente SW, zijn we nu gekomen tot een gelijke stand. 
De wedstrijd is nu nog niet gelopen. Integendeel! Nu 

moeten we als Plaatselijk Belang, als zwemvereniging en 
alle andere sporters en strijders voor een goed voorzienin-
genniveau in Workum schouder aan schouder staan. We 
moeten een krachtig signaal richting politiek blijven afge-
ven dat we de synergie tussen de verschillende sporten 
op de huidige locatie graag willen behouden en dat we 
met elkaar bereid zijn om hier wat voor te doen.
Wat we tot nog toe hebben laten zien aan saamhorigheid 
en actiebereidheid is om kippenvel van te krijgen Wat er 
in de toekomst gerealiseerd gaat worden kan wellicht nog 
mooier worden…
Wat 2015 verder nog gaat bieden hangt van vele factoren 
af. Maar we zijn en blijven als bestuur actief bezig om 
samen met u allen de leefbaarheid en voorzieningen in 
Workum te handhaven en te verbeteren.
Blijf meedenken en meedoen, weet ons te vinden de deur 
staat altijd open! 

Jacob v.d. Valk  |  voorzitter  |  april 2015
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Het bestuursjaar 2014-2015 leek in mei rustig aan 
te beginnen, maar schijn bedriegt en in juni lagen 
alweer de nodige onderwerpen op tafel waarin we 
moesten opkomen voor de belangen van Workum.

Vervolgens volgden de gebeurtenissen elkaar snel op en 
konden we concluderen dat de uitbreiding van het bestuur 
zeker geen overbodige luxe is geweest. Onderstaand volgt 
een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen welke 
het jaar door speelden en nu nog spelen.

Windmolens: Op de jaarvergadering hebben we besloten 
dat we tegen de plannen zijn voor een groot park in het 
IJsselmeer. Omdat alleen nee zeggen, zonder alternatief, 
niet in onze aard zit hebben we destijds ingestemd met 
kleinschalige initiatieven op het land onder voorwaarde 
dat er niet in het IJsselmeer zou worden gebouwd. Een 
door ons gesteund project was gesitueerd op een al be-
kende locatie onder Koudum. Door grote bezwaren vanuit 
Koudum is dit plan niet doorgezet. Ook hebben we de 
plannen van Don Quichot ondersteund, met onze aanwe-
zigheid op de bijeenkomst in Leeuwarden en door een 
geldelijke bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten. 
Wat opviel was dat Workum niet warmliep voor een groot-
schalig protest. 
Noard 55: Dit pand, waar voorheen “Het wapen van Wor-
kum” was gevestigd, is vanwege de staat van onderhoud 
voor veel Workumers een doorn in het oog. De eigenaar is 
niet van plan iets aan dit pand te doen en de initiatieven 
van PB en ook van Stichting de Hoekseize zijn door de 
eigenaar terzijde geschoven. Vanuit de gemeente worden 
er nu initiatieven genomen om iets tegen deze verwaar-
lozing te gaan doen. Wij blijven dit nauwlettend volgen en 
houden dit onder de aandacht.
AED: De AED werd dit jaar niet ingezet. Wel was er be-
hoefte aan reanimatieondersteuning, maar de door PB 

beschikbaar gestelde AED’s werden hiervoor niet inge-
schakeld. 
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 hier een voorstel ingediend bij de provincie. 
Het verloopt echter allemaal erg moeizaam. 
Speelterreinen/pannakooi/skatebaan: In overleg 
met de gemeente en de buurten zijn er een aantal speel-
toestellen in Workum geplaatst. Ook zijn er een aantal 
ideeën voor het plaatsen van een pannakooi uitgewerkt. 
Helaas hebben bezwaren van een enkele omwonende 
deze initiatieven doen laten mislukken. Momenteel wordt 
er gewerkt aan een alternatief plan. De skatebaan wordt 
goed gebruikt. Helaas is er ook de eerste melding van 
vandalisme geweest. Het bestuur hoopt dat we met zijn 
allen toezicht blijven houden op het gebruik en onze kin-
deren erop wijzen dat we zuinig moeten zijn op ander-
mans’ spullen.
Matrixborden: Ze zijn vast al opgevallen op de Hearewei 
bij Thomashof! De borden die aangeven wanneer je te 
hard rijdt of mooi op snelheid. Ze hebben tot doel ons 
bewust te maken dat deze weg ook binnen de bebouwde 
kom van Workum valt en we daar maar 30 mogen voor de 
veiligheid van onze en uw kinderen. 
Herbestemming pand Bibliotheek: Zoals bekend zal 
de verhuizing van de Klameare naar het gemeentehuis er-
toe leiden dat ook de bibliotheek hier een mooie plek zal 
krijgen. Dat betekent dat het huidige pand vrijkomt. Het 
pand zou samen met het “filmtheater” een mooie verster-
king zijn van het detailhandelsgebeuren aan de Hearewei 
en kunnen dienen als opmaat om shoppend via de Begine 
het centrum van Workum binnen te komen. Zeker nu er 
door de toekomstige verdwijning van de Klameare, en de 
realisatie van het masterplan een mooie doorkijk ontstaat 
naar het centrum van Workum. Samen met de gemeente 
en Promotie Workum wordt er ook onderzocht hoe de Be-

Jaarverslag 2014

Workumer van het Jaar: Lienke
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gine een mooie toegangspoort tot het centrum kan wor-
den. De voorgenomen aanpassingen worden hopelijk nog 
voor het seizoen uitgevoerd. 
Pinautomaat: In het verlengde hiervan is er druk overleg 
met de Rabobank betreffende de pinautomaat. Door het 
verdwijnen van de pinautomaat in het centrum wordt de 
pinautomaat bij de oude Rabobank als te ver weg ervaren 
wat het toerisme niet ten goede komt. Een verhuizing van 
de automaat naar de Begine, over de brug zou al een 
goede verbetering zijn. 
Masterplan: Het werd hiervoor al genoemd, het master-
plan is in uitvoering genomen. Twee jaar van (voor)over-
leg komt nu tot uitvoering. We hopen dat alles wordt zoals 
bedacht en dat een ieder het als een verbetering zal zien. 
Algerabruggetje: Het heeft veel tijd gekost, maar mo-
menteel is de gemeente bezig met het veiliger maken 
van het bruggetje. Workum heeft de wens uitgesproken 
dat deze doorgang via het water en de weg voor alle par-
tijen beschikbaar blijft. Het ziet er nu naar uit dat de werk-
zaamheden voor het vaarseizoen zijn afgerond.
Zwembad: Het zal nog wel een onderwerp blijven waar 
we ook het komende jaar nog veel tijd en energie aan zul-
len besteden. Was er in het verleden een streep door het 
zwembad gezet, nu is er eindelijk licht aan het einde van 
de tunnel. Samen met vele betrokkenen hebben we actie 
ondernomen en heeft de gemeenteraad in januari 2015 
besloten dat Workum zijn zwembad behoudt! De wethou-
der heeft hier aan toegevoegd dat ook een nieuwe sport-
hal hierbij behoort. Momenteel worden er drie scenario’s 
uitgewerkt. Scenario een: is dat er een nieuw zwembad 
komt bij de sportschool van Klaas Jan Semplonius, scenario 
twee is er dat er nieuw zwembad + sporthal op de huidige 
locatie komt en scenario drie is dat er een zwembad komt 
bij de plannen van Gert Jan Mondeel. Onze voorkeur heeft 
scenario 2. Voor de bouwvakantie is hierover als het goed 
is duidelijkheid. 
Muziektent: Wat velen niet weten is dat de muziektent 
op de Merk ons eigendom is. Vele vrijwilligers helpen 
mee om deze tent deel uit te laten maken van het mooi-
ste plein van Friesland. Duidelijk mag zijn dat deze tent 
ook zijn onderhoud nodig heeft, daarnaast moeten we er 
met z’n allen zuinig op zijn.
Verlichting Toer: Tezamen met onder andere Promotie 
Workum en een aantal enthousiastelingen wordt er hard 
gewerkt om de Toer en kerk mooi verlicht te krijgen. De 

eerste resultaten zijn zichtbaar, maar we zijn er nog niet. 
Het kost veel tijd en geld om dit rond te maken en ook in 
2015 zal er nog een beroep op de inwoners van Workum 
worden gedaan. 
Nieuwjaarsborrel: Samen met Promotie Workum en 
Workum.nl wordt jaarlijks de Nieuwjaarsborrel georga-
niseerd. Een initiatief dat jaarlijks groeit en gezelligheid 
oplevert. Dit jaar werd Lienke de Ringh tot Workumer van 
het jaar benoemd. 
Facebook/Twitter/Website: Om ons beter zichtbaar te 
maken/houden hebben we de website vernieuwd en een 
Facebook- en Twitteraccount aangemaakt. Hiermee hopen 
we ons nog beter zichtbaar te maken naar de leden en 
overig geïnteresseerden. 
Overleg: Ook is er een aantal malen per jaar overleg met 
de wethouder geweest over zaken welke ook hun aan-
dacht verdienen. Hierbij kunnen we denken aan verkeers-
veiligheid, hondentoiletten, gemeentewerkzaamheden, 
groenonderhoud door de gemeente etc., etc. 

Komende zaken: Ook zijn er de nodige stappen gezet 
in nieuwe initiatieven: We zijn nauw betrokken bij de 
plannen op en rond de Doltewal/oude Dolteskoalle, de 
voorgenomen plaatsing van de “elfsteden fontein” en het 
opknappen van It Strân. Ook willen we graag de Stadvisie 
bijwerken en zal hier de nodige input worden gevraagd 
van de leden.
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. 

Graag tot dan!

Rients de Jager  |  secretaris
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Notulen van de jaarvergadering gehouden op 23 april 
2014. Aanvang: 20.00 uur. Aanwezig: 54 leden en na de 
pauze een aantal belangstellenden voor de presentatie
1 Opening 
Voorzitter Jacob van der Valk (VZ) opent de vergadering. 
Welkom aan de leden en een speciaal welkom aan niet-
leden, aan de raadsleden die als belangstellenden aanwe-
zig zijn, aan Jaap Wittermans, de dorps/stadscoördinator 
en belangrijke schakel tussen Workum en Gemeente, en 
Pieternel Heeres en Frans Tolsma die het Masterplan na de 
pauze zullen presenteren. 
De voorzitter is blij met de goede opkomst.
Een nieuw college is in voorbereiding. Het is nu afwachten 
hoe de invulling zal zijn. Gelukkig blijven de meeste amb-
tenaren op hun positie, zodat processen die in gang zijn 
gezet afgemaakt kunnen worden.
Wat ons bezighoudt:
•	 Masterplan	–	waarvan	later	op	de	avond	de	presenta-

tie.
•	 It	 Soal	 –	de	aankleding	en	het	onderhoud	baren	ons	

zorgen. De gemeente is hier onderhoudsplichtig. In dit 
kader ook de contacten met de provincie. De verdie-
ping van de sluisdeuren is een feit, maar de toegang 
tot Workum blijft een heikel punt. 

•	 Zwembad/sporthal	–	willen	we	graag	behouden.	
•	 Sociale	woningbouw	–	zijn	er	wel	genoeg	huurwonin-

gen beschikbaar.
•	 Algemene	contacten	met	de	gemeente.	Aanwezig	zijn	

bij raadsvergaderingen, voeling houden, netwerken.
•	 Contacten	 met	 verenigingen	 in	 Workum,	 waarbij	 ge-

meld wordt dat PB goede contacten heeft met Pro-
motie Workum, Workum.nl en de Kunstkring. Er vindt 
regelmatig	–	gezamenlijk	–	overleg	plaats.

De voorzitter meldt dat de penningmeester, Hendrik Syts-
ma, helaas i.v.m. drukke werkzaamheden is verhinderd. 
Daar waar van toepassing zal hij vervangen worden door 
de secretaris, Rients de Jager.

2 Agenda
Geen wijzigingen in de agenda.

3 Mededelingen van de secretaris, Rients de Jager
Er zijn geen mededelingen. 
Een ingekomen stuk van de heer Notermans m.b.t. de 
windmolens. 

4 Notulen Jaarvergadering d.d. 22 april 2013
Er zijn geen op-of aanmerkingen op de notulen. De notu-
len worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd, vast-
gesteld en ondertekend.

5 Jaaroverzicht 2013
•	 Stilstand	 projecten:	 het	 overleg	 over	 het	 zwembad	

wordt binnenkort weer opgestart.
•	 Promotieborden	 op	 sluisdeuren:	 geen	 voortgang.	

Bloedt waarschijnlijk dood.
•	 Wifi	-	gratis	in	Workum	voor	bezoekers:	in	afrondende	

fase.
•	 Algerabrug:	besluit	College	is	vernietigd.	Er	is	een	be-

middelaar aangesteld die op zeer korte termijn aan de 
slag gaat. De heer Scholten is het niet eens met de 
voorgestelde deelnemers aan het gesprek met de me-
diator. Na de vergadering zal hierover overleg zijn met 
de voorzitter.

•	 RABO	geldautomaat:	 toezegging	door	RABO	dat	deze	
verplaatst wordt naar het centrum. Er zijn diverse op-
ties. 

Dank aan de secretaris voor het maken van het Jaarover-
zicht.

6 Financieel Jaarverslag 2013
•	 Bestuurskosten	 zijn	 verhoogd,	 voornamelijk	 veroor-

zaakt door meerdere bijeenkomsten met externe par-
tijen (Gemeente, commissies, verenigingen e.d.)

•	 AED	kosten	aanzienlijk	hoger.	Na	gebruik	moeten	on-

Notulen 2014
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derdelen vervangen worden. De verhoging betekent 
dat de AED’s enkele malen gebruikt zijn, waarvoor we 
graag extra kosten maken.

•	 Het	tekort	wordt	grotendeels	veroorzaakt	door	de	re-
servering eenmalig van € 3.000,- voor de skatebaan. 

•	 De	 rente	 is	 laag.	 PB	 wil	 geen	 risico	 nemen	 met	 het	
spaargeld. De rente wordt jaarlijks beschikbaar gesteld 
voor de opstart van nieuwe projecten/initiatieven.

Er zijn vanuit de zaal verder geen vragen. Dank aan de 
penningmeester.

7 Verslag Kascommissie
De heer Wind meldt, als voorzitter van de kascommissie, 
dat de kas is gecontroleerd. Een aantal aanbevelingen:
-  volgende keer graag een uitdraai voor het archief, ge-

tekend door de Kascommissie.
-  er zijn opvallend veel acceptgiro’s. De kascommissie 

doet een beroep op de leden deze vorm van beta-
ling om te zetten in een automatische afschrijving. Dat 

scheelt enorm veel tijd en kosten voor de penning-
meester.

De administratie is keurig op orde en decharge wordt ver-
leend, met dank aan de penningmeester. De voorzitter be-
dankt de kascommissie. De heer Geert Wind is aftredend, 
wordt vervangen door reservelid de heer Bouke Hoekstra. 
De heer Pieter Westra wordt tweede commissielid en me-
vrouw Jeltje Pruiksma wordt reservelid.

8  Begroting 2014
-  de kosten voor de muziektent ad € 200,- ontbreken; 

worden toegevoegd.
-  er waren dit jaar minder subsidieaanvragen.
-  er worden meer bestuurskosten verwacht (zie ook 8a).
-  erkenning/uitreiking: o.a. kosten voor de jaarlijkse 

Workumer van het Jaar, uitreiking Workumer El.
De begroting wordt vastgesteld.
8a verhoging contributie
Voorgesteld wordt deze te verhogen van € 6,25 naar
€ 7,50. Er worden vooral meer bestuurskosten verwacht:
-  uitbreiding bestuur naar 9 personen.
-  af en toe kosten als kilometervergoeding in de toe-

komst declareren, vooral door veelvuldig bijwonen van 
raadsvergaderingen, werkbezoeken e.d.

-  er zullen vaker externe partijen moeten worden uitge-
nodigd.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
8b orgeldraaiers
De orgeldraaiers doen verslag van hun activiteiten. Ze vra-
gen vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij de activi-
teiten. Er is regelmatig onderhoud nodig, in het bijzonder 
om het orgel te stemmen. De financiën gaan goed, ze 
zijn veel aanwezig op allerlei evenementen. Er was ruimte 
voor een nieuw boek: het Fries Volkslied! 
De voorzitter dankt de heren en stelt nog een versnape-
ring in het vooruitzicht. 

9 Windmolens
De secretaris leest het ingekomen stuk van de heer Noter-
mans. De heer Notermans komt later naar de vergadering 
en zal dan zelf e.e.a. nog toelichten.
Hoever is de besluitvorming: het Rijk heeft locaties en 
hoeveelheden aangewezen; in mei/juni moet de provin-
cie een besluit nemen, er is ook nog discussie over aan-
tallen. Het is van belang alternatieven aan te wijzen, hoe 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, welke gehou-
den zal worden op dinsdag 21 april 2015 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. 23 april 2014
5. Jaaroverzicht 2014
6. Financieel verslag 2014
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling begroting 2015 (zie elders in deze nieuws-

brief)
 8a. Orgelcommissie
9. Bestuursverkiezing: herkiesbaar: Nynke v.d. Werk, Hendrik 

Sytsma, Kitty  Postma. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 
de vergadering aanmelden.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Presentatie mevrouw Anna Tilroe: 11 Fonteinen in het kader 
van Leeuwarden Culturele Hoofdstad

PAUZE

Presentatie door de heer J. Huisman, directeur woningstichting 
Wonen Zuidwest Friesland: Project Doltewal en omgeving

In het kader van beide presentaties worden ook niet-
leden van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Uitnodiging
jaarvergadering 2015
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minder in het IJsselmeer, hoe meer op het land. Er zijn veel 
opties; ook investeringen/participaties mogelijk voor een 
deel door de bevolking. 60% van groene energie moet 
uit windenergie komen. De heer Folkerts vraagt of er wel 
voldoende gekeken wordt naar alternatieven. Zo zijn er 
windbuizen die wel 500 m hoog zijn, maar niet bewe-
gen en veel energie opleveren. De heer Haagsma vraagt 
waarom geen plaatsing voorbij Breezanddijk, verder het 
IJsselmeer op, langs de Afsluitdijk. Waarschijnlijk heeft de 
aanvliegroute van defensie naar de Vliehorst hiermee te 
maken. Een suggestie om langs de gehele lengte van de 
Afsluitdijk windmolens te plaatsen, of langs snelwegen 
daar waar geen mensen wonen, vindt grote instemming.
PB vraagt toestemming om verder te praten met initia-
tiefnemers voor alternatieven mits de plaatsing in het IJs-
selmeer niet doorgaat, en met de mogelijkheid ook nee te 
kunnen zeggen tegen andere voorstellen. Er zijn genoeg 
alternatieven over geheel Friesland te vinden. Nu nog 
geen beslissingen nemen. Leden op de hoogte houden.
De heer Notermans licht zijn brief toe: -is het voor de 
mens acceptabel als de horizon permanent beweegt. Is dit 
tegen de rechten van de mens. Hij zoekt medestanders; 
-windenergie is een achterhaalde techniek. De nanotech-
niek komt er aan; -door de enorme subsidies worden we 
als gemeenschap ‘gepakt’, hoge subsidies maar geen 
rendabele opbrengst. Medestanders kunnen zich bij hem 
melden. De voorzitter van PB verwijst de heer Notermans 
ook naar Don Quichot. 

10 Bestuursverkiezing
Waarnemend voorzitter, Rients de Jager, informeert de 
vergadering dat Jacob van der Valk zich herkiesbaar stelt 
en zich voorlopig als voorzitter wil blijven inzetten voor 
Plaatselijk Belang. Drie inwoners van Workum hebben zich 
gemeld als kandidaat. Zij zijn al voorgesteld in de nieuws-
brief. Met algehele stemmen wordt Jacob v.d. Valk her-
kozen en worden Wiepke Popkema, Jetske Miedema en 
Henny de Jong gekozen als nieuwe bestuursleden.

11 Rondvraag
De heer Fopma, Dorpsbelang Nijhuizum: fijn dat het 
wandel- en fietspad is aangelegd langs de weg bij de 
zuivelfabriek, maar jammer dat fietsers er niet optimaal 
gebruik van maken. Er is geen bord dat aangeeft dat het 
ook een fietspad is. Er is beleid dat binnen de bebouwde 

kom geen fietspaden d.m.v. borden worden aangeduid. 
PB overweegt een onofficieel bordje te maken.
De heer Flapper: in de bocht van de Rolpeal, ter hoogte 
van de woonboten, staan vaak auto’s in de bocht op de 
weg geparkeerd. Kan daar een parkeerverbod worden 
aangewezen. Dit zal met de contactwethouder worden 
opgenomen. 
De heer Bles: het gras langs de Dolte wordt niet of nau-
welijks gemaaid, terwijl elders in de gemeente wel ge-
maaid wordt. Zal waarschijnlijk een financiële afweging 
zijn, maar Jaap Wittermans neemt dit mee.

PAUZE

Presentatie Masterplan
Mevrouw Heeres geeft een overzicht over de nagenoeg 
definitieve plannen en planning van de werkzaamheden 
op en rond de Stedspôle en de ‘oude’ Klameare/passan-
tenhaven. Ze schetst het verloop van het proces van de 
afgelopen jaren. Er worden een aantal vragen gesteld en 
beantwoord, waarvan er al een aantal eerder de revue 
zijn gepasseerd, en waarvan een aantal niet meer aan de 
orde zijn omdat ze in een eerder stadium gesteld hadden 
kunnen/moeten worden.
Vervolgens geeft de Tolsma uitleg over de verbouwing 
van het gemeentehuis met aanduiding van nieuwe func-
ties binnen het gebouw. Ook ten aanzien van deze ver-
bouwing is een aantal vragen en opmerkingen die beant-
woord worden.
Als conclusie mag gelden dat het grote merendeel van de 
aanwezigen ingenomen is met de plannen en besluiten.
Aan nieuwe plannen kleven altijd onderdelen die voor 
een kleine groep mensen niet optimaal zijn, dat geldt ook 
hier. Maar zowel de gemeente als PB heeft getracht deze 
verschillen zo goed mogelijk op te vangen en te beperken.
De voorzitter dankt beide projectleiders voor hun uitleg. 
Mevrouw Knipscheer dankt PB voor hun inzet. 

14 Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en 
aandacht. Alle opmerkingen, vragen en suggesties zullen 
worden meegenomen naar het overleg met de ‘contact-
wethouder’, waarvan op dit moment nog niet bekend is 
wie dat wordt.
De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.
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Herstructurering en
herontwikkeling

Deze straten zijn al lang toe aan groot onderhoud. Daarom 
is het zeker de moeite waard dat de provincie Fryslân en 
de gemeente Sùdwest-Fryslân een mooi bedrag beschik-
baar hebben gesteld om genoemde straten flink ‘op de 
schop’ te nemen! De riolering is in zeer slechte staat en zal 
eerst worden aangepakt. Op de plek van de oude St. Lud-
gerusschool zullen nieuwe appartementen gebouwd wor-
den. Verder zullen de oude duplexwoningen aan de Dol-
tewal plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen. Een aantal 

huizen aan de Pothúswyk zullen een make-over krijgen, 
waarbij vooral gelet zal worden op vermindering van het 
energieverbruik. De walbeschoeiing wordt vernieuwd en 
de straten worden (nadat de grond i.v.m. de riolerings-
werkzaamheden voldoende is ‘gezakt’) geheel opnieuw 
ingericht, waaronder groenstroken en verlichting.
Al met al een prachtige kwaliteitsverbetering voor vooral 
de bewoners! Zij hebben inmiddels de eerste informatie-
bijeenkomst hierover gehad.

van de Doltewal, Pothúswyk en Schoolstraat

Aan de start van een nieuw zomerseizoen een korte op-
somming over de ontwikkelingen rond It Strân. De ge-
meente is op dit moment in overleg met alle gebruikers 
van It Strân. Eerst ter inventarisatie wat de wensen zijn, 
en hoe het toekomstig gebruikt kan worden. Wat later een 
invulling en schets voor de toekomst en daaraan vastge-
koppeld de lobby om de te realiseren plannen financieel 
gedekt te krijgen. Onze plek als bestuur PB is hierin dat we 
waken over de gemaakte afspraken. In het bijzonder de 
afspraak uit het verleden dat de bewoners van Workum 
en omgeving vrije toegang blijven behouden en gebruik 
kunnen maken van een veilige zwem- en recreatieomge-
ving. Juist in de piekperiodes dreigen kite- en surfsport de 
zwemmers en andere recreanten te verdrijven. Het strand 
is relatief klein voor de vele gebruikers en alleen als we 
weer met elkaar de noodzaak zien van samen, kunnen we 
er samen wat van maken.

It Strân

Binnen dit project is een plan ontwikkeld om dé 11 
Steden van Friesland te verfraaien met een fontein, 
ontworpen door vooraanstaande internationale kun-
stenaars. Het idee is om daarmee een culturele route 
door Friesland te creëren, die blijvend is. De project-
leider hiervan, mevrouw Anna Tilroe, is bereid een 
presentatie te geven en uitleg van de ideeën achter 
dit project. Wellicht kan zij tijdens de presentatie op 
21 april al wat meer informatie geven over de plan-
nen in Workum.

11 Fonteinen in het
kader van Leeuwarden

Culturele Hoofdstad
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Het raadsvoorstel m.b.t. het zwembad de Rolpeal dat 4 fe-
bruari in de Commissie Boarger en Mienskip is behandeld, 
zag er als volgt uit:
Het openhouden van een zwembad in Workum lijkt goed 
mogelijk door aansluiting te zoeken bij It Soal of bij Sport- 
en Gezondheidscentrum Zuidwest Friesland. Nieuwbouw 
op de huidige locatie is niet mogelijk, daar is namelijk 
binnen de sportbegroting geen geld voor. Durk Stoker: 
‘Wij willen de raad voorstellen om de aansluiting bij 
Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest Friesland verder 
te onderzoeken. Dit heeft namelijk als voordelen dat het 
zwembad op een locatie vlakbij de stad blijft. Financieel 
lijkt dit ook goed haalbaar, omdat de door de onderne-
mer gevraagde exploitatiebijdrage overeenkomt met de 
netto kosten van het huidige zwembad. Bovendien kan 
de ondernemer gebruik maken van de restwarmte van de 
kaasfabriek van Friesland Campina. Wel zal de raad in dit 
scenario op termijn middelen vrij moeten maken voor een 
nieuwe sporthal’. Workum is met twee volle touringcars 

en enkele personenauto’s afgereisd naar IJlst om de com-
missievergadering bij te wonen. Er zijn enkele duizenden 
handtekeningen overhandigd en velen hebben bij deze 
commissievergadering ingesproken. Dit heeft ertoe gere-
sulteerd dat er een zwembad blijft in Workum.
Het raadsvoorstel is in de commissie en in de raad be-
handeld. Hieruit is voortgekomen dat er een gedegen 
onderzoek moet komen naar de haalbaarheid van de ver-
schillende opties:1. Nieuwbouw op de huidige locatie in 
combinatie met de sporthal;  2. Zwembad onderbrengen 
bij sportcentrum ZWF; 3. Zwembad onderbrengen bij Mon-
deel op It Soal.
Dit alles moet op zeer korte termijn. Vóór 21 april moeten 
betrokken partijen alle tekeningen, sfeerbeelden, bouw-
kosten, exploitatieoverzichten etc. inleveren. 28 april 
wordt voorgaande besproken in het college. 20 mei wordt 
dit behandeld in de commissie. 4 juni komt het in de raad. 
2 juli wordt de perspectiefnota behandeld (eventueel geld 
vrij maken voor nieuwbouw).

Zwembad De Rolpeal
Het vervolg!
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Knilles & Plaatselijk Belang

Knilles komt weer in actie. Ja, want actie is er genoeg 
in Workum. Knilles kan het bijna niet nakomen. Zo druk 
met van alles. Om te beginnen weer het zwembad. Man 
o man, wat was Workum en omstreken hier druk mee. 
Moest ook want ‘de kniper kaem op de skine’ oftewel, 
het begon te knijpen. Maar wat veel mensen op de been 
voor ons zwembad! Knilles is trots op al die actieve me-
destanders. Knilles zag zichzelf alweer in It Soal, in de Sol-
datengracht, zwemmen. Toch, met een beetje geluk hoeft 
dat niet. 

En dan die Algerabrug. Er werd begonnen met de werk-
zaamheden en opeens… een stop! Knilles snapte er niks 
van. Gelukkig werd er weer ‘gestart’ en hoopt Knilles dat 
het snel klaar is. Wel heel fijn dat er een Workumer bedrijf 
bij betrokken is. Knilles kan dat alleen maar toejuichen. 
Weet de gemeente wel dat we hier veel expertise in huis 
hebben? Knilles denkt soms van niet. 
En datzelfde bedrijf zag Knilles ook op de Stedspôle om 
werk te verrichten aan de nieuwe kades. Eigenlijk wachtte 
Knilles daar al heel lang op. Maar wanneer Knilles eens 

een balletje daarover opgooide hier en daar, was er nooit 
iemand die hem kon vertellen wanneer de start van de 
werkzaamheden zou zijn. En zomaar opeens waren er 
kranen op de Stedspôle. ‘It sil heve’. Nou, ook wat. De ap-
pels- en perenboer moest opeens verkassen, evenals de 
visjesmeneer en de brodenman. Zomaar uit het niets leek 
het wel. Knilles was verbaasd. Als Knilles bij de appels- en 
perenboer kwam wisten ze daar nog van niks. En toch.... 
actie! Maar goed, toch mooi dat het nog voor de zomer 
klaar is. De tent van de Après Ski heeft alle muizen uit 
het veld verjaagd met de jodelmuziek van de Heididames. 
Vindt Knilles niet erg hoor, die Heididames. Mag Knilles 
wel over. 
Maar hoe komt het met het Koningsweekend en zijn 
feesttent? Is het dan klaar op de Stedspôle?  Knilles heeft 
er een hard hoofd in. Misschien moet Knilles maar even 
informeren bij de gemeente Súdwest. Hij wil wel graag 
het Fries volkslied zingen op 27 april. En als Knilles dat al-
leen moet doen, daar vindt hij helemaal niets aan. 

En dan nog even dit. U als medestadgenoot. Hoe vindt 
u de zandbulten op het oude Nobaterrein? Komen daar 
zandsculpturen deze zomer? Zou heel mooi voor Workum 
zijn. Als dan de haven op de Stedspôle klaar is kan de 
toerist daar met de boot aanleggen. Even een wande-
ling door Workum maken en dan zien dat het Stadhuis 
nog steeds Stadhuis is en geen gemeenschapshuis. Dan 
over ons mooie marktplein richting het Noord lopen. Zo’n 
mooie stadswandeling wil Knilles dan wel begeleiden als 
gids. Dan eindigen we weer op de Merk om daar nog 
even te genieten van een hapje of een drankje. Misschien 
dat dan ook de muziektent weer in ere is hersteld. Kunnen 
we ook nog meezingen met een leuk optreden van een of 
andere leuke lokale band.
Knilles wenst iedereen alvast een fijn voorjaar toe. Met 
zoveel actie in Workum wordt dat nooit saai. 

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 her-

kent 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. 
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Plaatselijk Belang Workum 
is er voor iedereen

De werkzaamheden op de Stedspôle, de perikelen rond 
het zwembad, de sluiting van de Rabobank, de verhui-
zing van de Klameare:  er gebeurt veel in Workum. De 
gemeente en andere instanties kunnen niet met iedere 
burger afzonderlijk overleggen, daarom neemt Plaatselijk 
Belang deze rol op zich. ‘Wij zetten ons in voor de leef-
baarheid van Workum en het behoud van de voorzienin-
gen.’

Plaatselijk Belang behartigt de belangen van Workum en 
is de spreekbuis van Workum richting gemeente en an-
dere instanties. Het bestuur bestaat uit negen personen 
die een dwarsdoorsnede van de Workumer samenleving 
vormen. Sommigen zijn ‘hikke en tein’ in Workum, ande-
ren zijn hier pas later komen wonen. Allemaal hebben ze 
dezelfde ‘drive’ om de stad leefbaar te houden met de 
voorzieningen die daarbij horen. ‘De kracht van het team 
is dat iedereen zijn en haar specifieke kwaliteiten heeft en 
een eigen netwerk en achterban. Dat is belangrijk, omdat 
we er voor heel Workum zijn’, zegt voorzitter Jacob van 
der Valk.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Jacob van der Valk, se-
cretaris Rients de Jager, penningmeester Hendrik Sijtsma 
en notulist Kitty Postma en de algemene leden Corrianna 
Agricola-Feenstra, Nynke van der Werk-Westerhuis, Henny 
de Jong, Jetske Miedema en Wiepke Popkema. De laatste 
drie zijn sinds een jaar bestuurslid en vullen het bestuur 
met hun achtergrond en interesses aan tot een nog breder 
geheel. Een bestuur van negen personen is zeker geen 
overbodige luxe, want er komt veel op Plaatselijk Belang 
af, geeft voorzitter Van der Valk aan. Het woord ‘partici-
patiemaatschappij’ is ook in Workum doorgedrongen en 

voor zowel de gemeente die steeds meer taken afstoot 
als Plaatselijk Belang is het een zoektocht om daar een 
goede invulling aan te geven. Daarnaast staan er veel 
plannen en ontwikkelingen ‘in de grondverf’ die de ko-
mende tijd nog veel aandacht vragen. Neem bijvoorbeeld 
de uitvoering van het Masterplan Workum, de planont-
wikkeling rond de Dolte en de Begine, het strand en de 
camping, maar ook het behoud van de pinautomaat en de 
dreigende sluiting van het politiebureau in Koudum. 

Veel werk bestaat uit overleg met de gemeente, met 
zowel de dorpencoördinator als ‘contactwethouder’ Durk 
Stoker en de gemeenteraadsleden. Bestuursleden van 
Plaatselijk Belang zijn bijvoorbeeld regelmatig bij commis-
sievergaderingen van de gemeente aanwezig om te net-
werken en te lobbyen. ‘Wij zijn de schakel tussen Workum 
en de gemeente Súdwest-Fryslân. We initiëren ontwikke-
lingen en brengen partijen samen. Natuurlijk kunnen we 
het niet iedereen naar de zin maken, daar zijn we ons ook 
van bewust. Wij nemen ook niet de beslissingen, dat doet 
de gemeenteraad. Maar het is voor ons wel erg belang-
rijk dat we weten dat een groot deel van de Workumers 
achter ons staat.’

Daarom is het van belang dat er zoveel mogelijk Worku-
mers lid worden van Plaatselijk Belang, stellen ze. Zodat 
ze zich als bestuur namens een grote achterban kunnen 
inzetten voor het behoud van de voorzieningen in Wor-
kum. Daarnaast brengen de leden ook de middelen op om 
activiteiten te kunnen bekostigen. Als voorbeeld halen ze 
de actie voor het behoud van het zwembad aan, waarbij 
Workum massaal per bus naar de gemeenteraadsverga-
dering trok. Ze zien tevreden op deze actie terug. ‘Je zag 

Ida Hylkema
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dat ze bij de gemeente danig onder de indruk waren van 
zo’n massale opkomst. Dat doet je goed als bestuurder, 
want dan weet je dat je inzet er ook echt toe doet. Die be-
trokkenheid werkt ook verbindend binnen een gemeen-
schap’, blikt Wiepke Popkema terug. 

‘Ons werk is niet altijd even zichtbaar’, valt Rients de Jager 
hem bij. ‘Het zwembad bijvoorbeeld heeft al jaren onze 
aandacht. Veel gebeurt in overleg en vaak duurt het lang 
voordat je concreet resultaat ziet. Maar het is wel belang-
rijk om tijdig dingen te signaleren en in gang te zetten. Je 
moet vaak geduld hebben en doorzetten, stap voor stap 
kom je dichter bij je doel.’ 

Een aandachtspunt van het bestuur is om  transparanter te 
worden en meer bekendheid geven aan de werkzaamhe-
den van Plaatselijk Belang. Op een eigen Facebookpagina 
is te zien waar het bestuur zich zoal mee bezighoudt, er 
is een eigen website www.plaatselijkbelangworkum.nl en 

daarnaast verschijnt twee keer per jaar een nieuwsbrief. 
Ook heeft het bestuur nauwe contacten met Stichting 
Promotie Workum, Workum.nl, Workum Bruist en ander 
organisatoren van evenementen, de buurt- en andere 
verenigingen en iedereen die zich eveneens inzet voor 
de leefbaarheid van Workum. Voorafgaand aan iedere be-
stuursvergadering is er een ‘inloopspreekuur’ waar ieder-
een terecht kan met vragen, ideeën en andere inbreng. 
Via de mail is Plaatselijk Belang te bereiken op pb@wor-
kum.nl  en op 21 april is de jaarlijkse ledenvergadering 
waar iedereen natuurlijk ook van harte welkom is.
‘Workum moet zich ervan bewust zijn dat Plaatselijk Be-
lang een toegevoegde waarde heeft. Nu is 45 procent van 
de Workumer huishoudens lid, maar dat aandeel zouden 
we best wat hoger willen hebben. Hoe meer huishoudens 
lid zijn, des te breder het draagvlak en des te beter wij de 
belangen van alle Workumers kunnen behartigen. De re-
cente acties voor het behoud van het zwembad heeft uit-
gewezen dat Plaatselijk Belang er wel degelijk toe doet.’
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Nieuwe leden,
help ons mee!

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

nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie gaat steeds door. 
Daarom hebben we de aanmeldingsbon voor het lidmaat-
schap 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.

✁✁ ✁

     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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Begroting




