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Nieuwsbrief en tussentijdse informatie per email ontvangen
Om leden ook tussendoor zo optimaal mogelijk te informeren is het van belang dat wij een zo groot mogelijk
e-mailadressenbestand kunnen aanleggen. Daarnaast bespaart het digitaal versturen van de nieuwsbrief de vereniging kosten en tijd. Graag uw e-mailadres mailen naar de penningmeester.

Ledenadministratie
De ledenadministratie van onze vereniging wordt verzorgd door Keimpe Bekkema, Tichtset 5, 8711 KS Workum.
Vinden er wijzigingen plaats in uw naam, adres, woonplaats, of bankrekening of wilt u gewoon lid worden van onze
vereniging, laat het even weten. Rechtstreeks mailen naar de penningmeester mag ook.

Inloop
Wij maken graag tijd vrij voor onze leden. Wij hechten grote waarde aan de inbreng van onze leden en laten graag
zien waar we mee bezig zijn. Daarom reserveren wij iedere maandelijkse vergadering een half uur voor spontane
inloop, maar een vooraankondiging dat u langskomt, via pb@workum.nl, is wel zo gemakkelijk. Data zijn te vinden
op onze eigen site, op www.Workum.nl en melden wij onder andere op Facebook.

Voorwoord
Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

Onlangs liep ik met onze hond Skipper door de straten
van Workum. Al lopende zocht ik in gedachten naar een
woord wat passend is voor Workum en Plaatselijk Belang Workum. Het woord ‘vernieuwing’ kwam hierbij
als eerste in mij op.
Op zich verbaasde mij dit enigszins. Een vereniging
van 115 jaar oud en een stad die zijn schoonheid voor
belangrijke mate dankt aan de vele oude monumentale panden en zijn rijke historie als één van de Friese
11-steden. Dat associeer je toch niet direct met het
woord ‘vernieuwing’? Passen de woorden traditie, historie en/of behoud dan niet veel beter? ‘Vernieuwing’
is namelijk niet altijd positief en leidt niet altijd tot verbetering en kan zelfs dat wat er al is, schade toebrengen.
En toch komt het woord ‘vernieuwing’ als eerste in mij
op als ik aan Workum en onze vereniging denk. En daar
krijg ik dan ook nog een positief gevoel bij. Vernieuwing
levert namelijk ook weer nieuwe kansen, nieuwe energie en nieuwe inspiratie.
Ik denk dan onder andere aan vernieuwing van het bestuur, het nieuwe sportcomplex de Rolpeal en het maken van een Kwaliteitsimpuls voor Workum.
Laat ik dit voorop stellen: het vertrek van de bestuursleden Nynke van der Werk en Kitty Postma-Janssen is
voor het bestuur van Plaatselijk Belang Workum een
aderlating. We hadden beiden er graag nog wat jaren
bij gehad. De twee nieuwe kandidaat bestuursleden
Bouwe Rijpma en Sandra Buijs zullen het bestuur echter
weer op volle sterkte brengen en met nieuwe energie
en inspiratie de belangen van Workum behartigen. Een
positief effect van de bestuursvernieuwing dus.
En dan de nieuwe energie die het prachtige nieuwe
sportcomplex de Rolpeal aan onze stad geeft. Inmiddels

is al door meer dan 200 vrijwilligers hun medewerking
toegezegd. De vernieuwende aanpak en de betrokkenheid van de Workumers wekken hierbij bewondering
tot ver buiten onze stadsgrenzen. Vernieuwing van de
Rolpeal is eigenlijk al voor de opening een verbetering
te noemen.
Daarnaast barst de door de burgers en ondernemers
van Workum opgestelde ‘Kwaliteitsimpuls van Workum’
van de vernieuwende, kansrijke projecten. Wat een positieve energie hebben wij daar van onze leden mogen
ervaren. Vanuit het oogpunt om dat te behouden wat
historisch al goed is in Workum, worden deze vernieuwende projecten de komende jaren verder uitgewerkt.
Vaak in samenwerking met andere verenigingen en
stichtingen, zoals de Ondernemersvereniging Workum
en stichting Stadsherstel.
En dan kan ik nog wel even doorgaan met het opnoemen van positieve vernieuwingen voor Workum. Zoals de aanstelling van een nieuwe burgemeester van
SWF, die mede door haar partner een sterke band met
Workum heeft. Het oplossen van de problemen van
de verzanding van It Soal en het opknappen van het
Workumer strand. De toekomstige nieuwbouw en verhuizing van de basisscholen Pipegaal en It Finster naar
de Weverswei. Het Omgevingsfonds ten gevolge van
het Windpark Fryslân. En nog veel meer, zoals verder in
deze Nieuwsbrief te lezen valt.
Volop vernieuwingen dus voor Workum. Het bestuur
van Plaatselijk Belang Workum, zal zich gesteund door
haar leden, ook het komende jaar met positieve energie blijven inzetten voor een leefbaar en nog mooier
Workum.
Met vriendelijke groet
Richard de Vries | voorzitter | april 2019
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Plaatselijk Belang Workum 115 jaar!
Plaatselijk Belang bestaat dit jaar 115 jaar. Wat zou het een mooi cadeau zijn als elk lid een of meerdere nieuwe
leden werft. Als we proberen uit eigen familie-, vrienden-, kennissen- en of burenkring nieuwe leden te werven zou
dat weer een prachtige stimulans zijn om met een nog groter ledenaantal de volgende 115 jaar in te gaan. Het lid
dat voor het einde van het jaar de meeste nieuwe leden weet te werven ontvangt van ons een originele Workumer
vlag.
Wij willen benadrukken dat Plaatselijk Belang geen politieke partij is, maar een belangenvereniging die onafhankelijk van politieke achtergrond probeert de voorzieningen en leefbaarheid in Workum te behouden en te verbeteren.
De afgelopen jaren wordt in steeds grotere mate een beroep op organisaties als Plaatselijk Belang gedaan. De
politiek heeft besloten dat de initiatieven meer vanuit de gemeenschap moeten komen. Ideeën die aangedragen
worden krijgen meer kans als zij vanuit de mienskip komen en een breed draagvlak hebben. Hoe actiever de gemeenschap, vertegenwoordigd in Workum door Plaatselijk Belang en haar leden, hoe meer er bereikt wordt.
Samenwerking met andere verenigingen zoals de Ondernemersvereniging Workum is daarbij van groot belang.
Zie ook het stukje “Gemeente SWF en Plaatselijk Belang”.
Voor het gemak sluiten we een aanmeldformulier als losse bijlage bij. Wij hopen veel ingevulde formulieren retour
te mogen ontvangen. Ingevulde formulieren kunnen ingescand worden gemaild naar e-mailadres:
penningmeester@plaatselijkbelangworkum.nl.

Jaarverslag 2018
2018 was weer een jaar bomvol activiteiten. In vele bestuursvergaderingen, werkgroepbijeenkomsten en andere besprekingen in kleine groepen werden lopende
zaken, nieuwe projecten en/of knelpunten besproken.
Het maandelijks overleg wordt hierbij met regelmaat
aangevuld met afspraken met derden, zoals gemeente
(wethouder, dorpscoördinator, projectleiders, etc.), Ondernemersvereniging, Promotie Workum, Scholen, Rolpeal,
Zeilvaartcollege, Omgevingsfonds Windpark, 11 Fonteinen, werkgroep Kwaliteitsimpuls, Oud-Nijefurd ‘collega’s’
en dergelijke. Soms eenmalige overleggen, maar vaak
meervoudig d.m.v. deelname in werkgroepen en commissies. Omdat het anders een erg uitvoerig verhaal gaat
worden, beperken we ons in dit jaarverslag tot een opsomming. Een aantal onderwerpen is nog steeds actueel
en daarover kunt u in deze nieuwsbrief meer lezen.
Een aantal projecten/activiteiten die opgestart en/of lopend zijn, al dan niet geïnitieerd door PB of waarbij PB
participeert: (in willekeurige volgorde):
Gerealiseerde activiteiten/projecten
*Stadsvisie / Kwaliteitsimpuls; *Opening van de Woeste
Leeuwen fontein; *Expositie oude foto’s van Workum. Eigendom van Plaatselijk Belang, in langdurig gebruik gegeven aan Mariënacker.; *Naamgeving Stedspôle- en Klamearehaven en het Speelschip; *In ontvangst nemen en

verspreiden van de bloembollen en augurken die door de
strontracezeilers uit Zuid-Holland zijn mee teruggebracht;
*Nieuwjaarsborrel samen met OVW en PW; uitreiking van
penning voor Workumer van het Jaar. Voor 2018 was dat
Henk de Boer; *Bezoek nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries aan Workum; *Deelname aan open huis en
inloopmarkt Opening nieuwe stadhuis SWF
Lopende activiteiten/projecten
*Zwembad/Rolpeal/scholen - vrijwilligersteam optuigen; *Nieuwbouw scholen; *Team herbestemming SWF
(leegstand); *Windenergie IJsselmeer/omgevingsfonds;
*Fonteincommissie; *Bewegwijzering; *Klameare-overleg;
*Doltewal appartementen; *Renovatie huizen en buurt
Dwarsnoard/Schoolstraat en gebied er tussenin; *Koppelkansen Verzanding It Soal; * Herinrichting It Strân; *Wonen
Zuidwest Fryslân (overleg met woningbouw over plannen); *Van harte skjin; *Behoud toeristentrein en muziektent; *Terrein Aldewei/Algeraburren; *Gezamenlijke website
voor Workum; *Carillon; *Draaiorgelcommissie; *Renovatie begraafplaats; *Camperplaatsen binnenstad; *Herbestemming oude
Poieszgebouw Noard.
Kennismakingsbezoek burgemeester
Jannewietske de Vries, op de fiets
door Workum
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Uitnodiging jaarvergadering 2019
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, welke gehouden zal worden op woensdag 24 april 2019 in de Klameare
te Workum, aanvang 20.00 uur.

Workumer van het Jaar
Genomineerd en tenslotte gekozen tot Workumer van het
Jaar 2018. De aanloop naar de verkiezing voelde ongemakkelijk. Heel veel dingen doe je met een groot aantal
andere mensen en om daar eventueel als eenling voor
gehuldigd te worden geeft een dubbel gevoel. Iets bedenken en samen uitvoeren geeft al heel veel plezier en
dat is genoeg. Maar uit de spontane en welgemeende
reacties n.a.v. de uitverkiezing bleek dat mijn ideeën en
hersenspinsels door de Workumers gewaardeerd worden.
En dat is ook mooi om te weten!
Henk de Boer

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen van de secretaris
4. Notulen jaarvergadering d.d. 18 april 2018
5. Jaaroverzicht 2018
6. Financieel verslag 2018
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling begroting 2019
(zie elders in deze nieuwsbrief)
9. Bestuursverkiezing: aftredend Nynke v.d. Werk en
Kitty Postma, beiden niet herkiesbaar. In deze nieuwsbrief
worden 2 kandidaten voorgesteld: Sandra Buijs en Bouwe
Rijpma. Tegenkandidaten kunnen zich tot de vergadering
aanmelden.
10. Rondvraag
11. Sluiting
PAUZE
Voortgang projecten Kwaliteitsimpuls
Op weg naar duurzamere energie.
De Energie- en Warmtetransitie in Súdwest-Fryslân.
Door Peter Dijkstra, gemeente SWF

Notulen Jaarvergadering 2018
18 april 2018 in de Klameare te Workum
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: ruim 50 leden
1. Opening: Richard de Vries heet ongeveer 50 belangstellenden welkom. Een mooi aantal ondanks het mooie
weer. Hij memoreert aan de 2 mijlpalen die vandaag zijn
gehaald. Ten 1e is de eerste paal geslagen van de Nije
Rolpeal. Dat is verheugend want dit is een project waar
Plaatselijk Belang zich erg voor heeft ingezet. De 2e mijlpaal is dat we vandaag de aftrap hebben van een nieuw
stadsvisie. Er is behoorlijk veel inzet geweest om geld
binnen te krijgen om dit te kunnen financieren. We zijn
blij dat we de aftrap kunnen geven vandaag. We hopen
op nog wat extra input dan wel geld dan kunnen we de
stadsvisie nog meer uitbreiden en dat zou in ieders belang
zijn.

2. Vaststellen van de agenda: voorstel om contributieverhoging door te schuiven naar punt 8.
3. Mededelingen van de secretaris: gevraagd wordt of
de presentielijst getekend kan worden door de aanwezigen. Er waren een aantal afmeldingen, waaronder diverse
raadsleden i.v.m. de vergadering over het profiel van de
nieuwe burgemeester. Er is een uitnodiging voor maandag
30 april om 15.30 uur. Officieel tintje voor het in gebruik
nemen van de havens en naambordjes: Klamearehaven
en Stedspôlehaven. Ook is dan de officiële doop van het
speelschip op de Stedspôle.
Uitnodiging opening van de fonteinen op 18 mei 2018.
Van 15.30u tot 17.00u is het programma. Alle fonteinen
worden dan in werking gesteld in estafettevorm. Iedereen
is hierbij van harte uitgenodigd. Er zijn die dag parkeerbeperkingen achter de kerk. Houd vooral de aankomende
Friso’s in de gaten.
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4. Notulen jaarvergadering d.d. 19 april 2017: hier
kwamen geen opmerkingen en Kitty wordt bedankt voor
het schrijven van de notulen.
5. Jaaroverzicht 2017: Plaatselijk Belang is met veel
zaken bezig en we zijn dan ook blij dat we ook zaken
gerealiseerd hebben. Zoals het bijv. speelschip, Tillefonne,
toiletgebouw, pinautomaat. Bij alle andere zaken houden
we de vinger aan de pols
6. Financieel verslag 2017: we komen uit met een negatief saldo van € 600,- Dit komt mede door de hogere
bestuurskosten. Aantal extra vergaderingen, jaarvergadering duurder, ijsbaancamera die niet was begroot. Voorraad Workumer El is aangevuld, verkiezingsdebat geweest
wat ook niet was begroot. Ook dit debat was niet kostendekkend. De rente is vele malen lager dan de bankkosten.
Er was een vraag over waar de rente op gebaseerd werd.
Uitgelegd werd dat dit over het eigen vermogen ging.
7. Verslag kascommissie: L. van Tuinen deed verslag
over de stand van zaken. Alles zag er heel goed uit en was
prima in orde. Hij wil de vergadering vragen om decharge
aan de penningmeester te verlenen over 2017. Dit wordt
met applaus bezegeld.
Ale Ypma was reservelid en volgt nu Joke Harkema-de
Jong op. Peter Tolsma wordt nu reservelid van de kascommissie.
8. Vaststellen begroting 2018 en contributieverhoging: vanuit onze eigen reserves hebben we € 1000,- aan
de Stadsvisie toegevoegd. Bestuurskosten staan hoger dan
vorig jaar. Dit omdat we veel duurder uit zijn qua reservering en aantal vergaderingen. Er komt een vraag van Greet
Alberts over het Sinterklaasfeest. Van € 750,- naar € 500,-.
Baart haar een beetje zorgen omdat ze weet dat dit feest
niet goedkoper wordt maar alleen maar duurder. Door
onze voorzitter wordt dit toegelicht. Onze eigen kosten
worden hoger en de rente steeds lager. Niet de bedoeling
om in te teren op de reserves. Qua begroting hebben we
gekeken waar we kunnen bezuinigen en daar kwam dit
uit. Er komt nog een gesprek met de betreffende partij en
het is nog niet te zeggen dat dit bedrag definitief is maar
er moet wel rekening mee worden gehouden.
Peter Tolsma merkt op dat er vorig jaar € 10.000,- op de
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begroting stond en dit jaar niet. Hendrik zegt dat dit voor
het speelschip was.
Contributieverhoging van € 2,50. Contributie komt daarmee op € 10,- per jaar. Dit wordt met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
9. Bestuursverkiezing: Hendrik Sytsma is aftredend als
penningmeester en niet herkiesbaar. Hij wordt door Richard bedankt voor al zijn inzet. Hij krijgt een bloemetje
en een attentie.
Kitty Postma en Nynke van der Werk zijn ook aftredend
maar hebben besloten om nog een jaar te blijven. Dit
wordt met applaus begroet. Ook worden er twee nieuwe
bestuursleden voorgesteld. Keimpe Bekkema en Erica van
Dam. Keimpe als penningmeester en Erica als secretaris.
Dit wordt ook met een applaus bezegeld. Richard heet hen
van harte welkom.
10. Rondvraag: Jetske Miedema stelt een vraag over het
Doltecomplex. Wanneer gaan ze daar beginnen. Kitty had
daar kortgeleden nog een mail naar toe gestuurd maar
geen antwoord op gekregen. L. van Tuinen kan melden
dat de vertraging mede komt door vervuilde grond. En het
saneren geeft moeilijkheden.
J. van der Veen vraagt naar de mogelijkheden betreffende
de ligplaatsen voor eigen Workumers. Er is nu een wachtlijst en dat kan voor eigen Workumers toch niet de bedoeling zijn. Dit heeft de aandacht van Plaatselijk Belang aldus
onze voorzitter. Er wordt aan gewerkt en we gaan nog
weer informatie opvragen bij de gemeente hierover
Ook brengt hij de camperplekken bij het strand bij de camping ter sprake. Er staan daar soms wel 20-30 campers. PB
is in gesprek met de gemeente om camperplekken op de
Stedspôle te creëren.
11. Sluiting: Richard sluit de vergadering af die een vlot
verloop kende. Hij bedankt de orgelcommissie voor hun
vrolijke bijdrage bij aanvang van de vergadering. Ze krijgen een attentie voor hun werk met het draaiorgel.
Na de pauze komt Els van der Laan van Bureau N0.0RDPEIL
aan het woord over de Stadsvisie/Kwaliteitsimpuls. Inleidend woord is er eerst van onze voorzitter. Over hoe de
financiën bij elkaar zijn gebracht en dat Corrianna hier heel
veel werk aan heeft besteed. We hebben meerdere be-

overhandiging van bloembollen en augurken door voorzitter
Zeilvaartcollege Maarten Offinga

drijven laten offreren en daar kwam Bureau N0.0RDPEIL
met glans uit. Bijdrages hebben we gekregen van St.
Stadsherstel, Gemeente, St. Hoekseize, OVW, IMF en zelf
een bijdrage. Inspirerend verhaal en dat mag u nu beluisteren aangaande de stadsvisie.
Els van der Laan geeft ons een kijkje in de keuken van het
plan zoals gepresenteerd. De nadruk ligt op het verbinden
van de toegangswegen naar het centrum. Hoe creëren
we een leefgemeenschap waarvan ook “niet Workumers”
steeds willen terugkeren. Dit wordt aangegeven door
zichtbaarheid, beleefbaarheid, bereikbaarheid en verbinden. Els van der Laan brengt een zeer duidelijk verhaal
waar een ieder zich in kan vinden.
Wim Visser merkt op dat hij mist hoe de omgeving hierin
wordt meegenomen. Het antwoord hierop is dat dit wordt
meegenomen maar dat we tot op heden beperkt zijn tot
de centrumvisie. Dit vanwege de financiën. De Centrumvisie doelt niet alleen op het centrum van Workum maar
ook Workum als centrum van de omgeving (kleine Zuidwesthoek) met Rolpeal, supermarkten en de basisscholen.
H.P. de Boer is blij dat de rotonde zo naar voren wordt gehaald als baken voor Workum. Vindt het plan heel helder.
C. v. Stam vindt het centrum belangrijk maar de toegangswegen zijn minstens zo belangrijk.
Er hangen posters aan de muur en voor wie wil kan post-it
stickers op plakken. Ook hier wordt gebruik van gemaakt
door de aanwezigen.
Richard benadrukt vooral dat dit plan met zijn allen gemaakt moet worden. Er wordt eerst een rondje door Workum gelopen door een aantal. Deze worden geselecteerd
uit verschillende groeperingen. Diezelfde avond kunnen
we dan aan de hand van hun bevindingen en foto’s kijken
hoe het plan zijn vorm krijgt. U wordt hierbij van harte
uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
Richard bedankt de aanwezigen. Meldt nog dat de drankjes tijdens de vergadering voor PB zijn maar wat u tijdens
de nazit nuttigt voor ‘eigen risico’ is.

Kwaliteitsimpuls
Kwaliteitsimpuls (uitbreiding op Stadsvisie)
Vorig jaar april stonden we aan het begin van een bijzonder proces. Inmiddels hebben we een prachtige aanvulling op onze Stadsvisie 2010-2025. De Kwaliteitsimpuls
voor Workum, dienend als een kompas voor de verdere
ontwikkeling van Workum in de komende jaren. Deze is
samengesteld op initiatief van Plaatselijk Belang Workum, maar financieel en inhoudelijk ondersteund door
onder andere Ondernemersvereniging Workum, Ondernemersfonds Workum, Stichting Stadsherstel, Gemeente
Súdwest-Fryslân en Stichting Hoekseize.
Bureau N0.0RDPEIL heeft het project in opdracht van Plaatselijk Belang Workum begeleid en de resultaten op een
inspirerende en beeldende wijze in de Kwaliteitsimpuls
voor Workum verwerkt. Het rapport is het resultaat van
een boeiend en positief proces, waarin burgers, bezoekers
en ondernemers van Workum gezamenlijk de verbeterkansen voor Workum hebben gedefinieerd. In feite heeft
Workum, tijdens een rondje Workum door een brede vertegenwoordiging van de Workumer ‘mienskip’ en tijdens
de door veel betrokken Workumers bezochte ideeën- en
inloopavonden, zelf de inhoud voor de Kwaliteitsimpuls
geleverd.

07

De inhoud van de Kwaliteitsimpuls die bestaat uit vele
verbeterkansen die de stad nog aantrekkelijker, (be)leefbaarder en duurzamer kunnen of zelfs moeten maken.
Workum heeft aan de hand van de Stadsvisie 2010-2025
en/of het Fryske Marrenproject de laatste jaren wellicht
al mooie ontwikkelingen voor de stad gekend, zoals onder andere de herinrichting rond de Stedspôle, de Klamearehaven en de nieuwe Rolpeal sportaccommodatie.
Maar hiermee is de stad nog lang niet ‘klaar’. Ook voor
de komende decennia zal de stad verder moeten blijven
ontwikkelen om de stad aantrekkelijk te houden voor haar
inwoners, ondernemers en bezoekers.
Deze Kwaliteitsimpuls toont in ieder geval aan dat Workum bewust is van de noodzaak om de stad verder te
ontwikkelen en staat hierbij bol van ambitie, ideeën en
kansen. Verdeeld over 6 deelthema’s beschrijft deze Kwaliteitsimpuls per stadsdeel de door Workum zelf bepaalde
kansrijke projecten die het verdienen om de komende jaren in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân
en Provincie Fryslân verder uitgewerkt te worden. Deze
kansrijke projecten zijn bepaald ‘fan ûnderen op út de
Mienskip’ en met oog voor de gezamenlijke belangen van
de inwoners, ondernemers en bezoekers van Workum.

Concreet zullen we de komende 2/3 jaar aan de slag gaan
met de volgende projecten:
Welkom Workum
• Versterken entrees Workum, sfeerbeelden bij alle ingangen waaronder een karakteristiek kunstwerk op de rotonde
• Herinrichting Begine als toegangspoort
Parkeren voor bewoners en toeristen
• Parkeren entree centrum (voormalig terrein Pipegaal)
• Verkeersplan opstellen voor historisch centrum
• Parkeerbeleid vernieuwen
• Camperplaatsen centrum realiseren
Bewegwijzering en routing
• Bewegwijzering P route
• Bewegwijzering zwaar verkeer
• Betere historische bewegwijzering naar centrum
Kwaliteit en veilige verbindingen
• Versterken route voetgangers van supermarkt naar centrum
• Historisch centrum beschouwen als geheel van Dwarsnoard, Súd, Noard, Begine, Merk
• Veilige knooppunten Hearewei (incl. langzaam verkeer)
• Knooppunt ter hoogte van sporthal/nieuwe schoollocatie (zowel Ielaak als ook Spoardyk/Weverswei)
De Ondernemersvereniging Workum gaat in samenwerking met Plaatselijk Belang aan de slag met de volgende
prioriteiten op de lijst:
Waterrijk Workum – Bevaarbaar Workum
• Realiseren van trailerhelling
• Verzanding vaargeul It Soal oplossen
• Verfraaien havenkom en stimuleren van recreatie aan
het water

De Kwaliteitsimpuls is te vinden op onze site:
www.plaatselijkbelangworkum.nl > Projecten > Stadsvisie
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Toekomstbestendig Workum:
• Verbeteren groenstructuur
• Daken bedrijfspanden gebruiken voor zonnepanelen

Koppelkansen
De afgelopen jaren is er veel zorg geweest om de toegankelijkheid van Workum over het water. Vaak is ook
door Plaatselijk Belang aandacht gevraagd voor de verzanding van de vaargeul voor de ingang naar Workum en
het uitdiepen van It Soal. Dit heeft eerder al geleid tot het
verlagen van de entree van de sluis. Door het project Koppelkansen worden nu definitief de problemen aangepakt.
Koppelkansen: Waarom werken aan de kust?
Het waterpeil in het IJsselmeer gaat veranderen. Dit heeft
gevolgen voor de Friese kust. Mogelijk zullen natuurgebieden en stranden afbrokkelen. Het Rijk en Friese partijen investeren gezamenlijk bijna 17 miljoen euro om de
Friese IJsselmeerkust te versterken. Daarnaast is het geld
bedoeld om de kust nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het verbeteren van natuurgebieden, aanleggen nieuwe fietsroutes, betere plekken voor watersporters
en kitesurfers en het beleven van cultureel erfgoed. Onder
de naam Versterken Friese IJsselmeerkust werken het rijk,
provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om
de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken.
Werk aan de Workumer kust
In 2023 is de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterkt én aantrekkelijker gemaakt. Het Rijk en Friese overheden trekken hier gezamenlijk bijna 17 miljoen euro voor
uit. Een deel van het geld is bestemd voor Workum. Specifiek voor de Workumerwaard, It Soal en Stoenckherne. De
plannen zijn grotendeels bedacht door de Workumers zelf.
Wat gaat er precies gebeuren?
Workumerwaard
Natuurgebied de Workumerwaard brokkelt jaarlijks af
door storm en hoog water. Hierdoor wordt zijn functie als
vooroever voor kustbescherming steeds kleiner. Daarnaast
gaat het ten koste van duizenden vogels die hier broeden.

Bij hoog water spoelen hun nesten met eieren weg.
De oplossing is het aanbrengen van zand en schelpen,
om zo de oude kustlijn te herstellen. Daarnaast komt er
een extra beschermingswal waarachter vogels ongestoord
kunnen broeden.
Vaargeul It Soal is regelmatig niet bevaarbaar doordat deze
volloopt met zand. Een lang gekoesterde wens is om deze
belangrijke vaarverbinding betrouwbaarder te maken. Dat
gaan we doen door het aanleggen van een nieuwe strekdam naast het strand van Workum. Dit voorkomt dat het
zand de vaargeul in kan spoelen. We kijken naar voorzieningen op de strekdam voor sportvisserij. De bestaande
strekdam wordt verlengd. Het strand wordt vergroot en
de ondieptes in het water worden verwijderd. Zo is het
straks een nog aantrekkelijker locatie voor zwemmers en
(kite)surfers.
Stoenckherne
Het verlengen van de bestaande strekdam leidt tot extra
zand in het noordelijk deel van het natuurgebied Stoenckherne. Dit leidt tot de aangroei van nieuw riet en zorgt
voor een vitaler stukje natuur.
Hoe verder?
De planning is als volgt:
• 2019-2020: Uitwerken plannen met alle betrokkenen.
Aanvragen vergunningen. Projecten klaarmaken voor
realisatie.
• 2020-2023: Uitvoeren projecten. Streven is dat de projecten in 2023 klaar zijn.
Contact
Meer weten? Kijk op www.fryslan.frl/ijsselmeer
Wim van Gorkum | Provincie Fryslân
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Omgevingsfonds
Zoals bij de meesten van u wel bekend is komt er in het
IJsselmeer een windpark van 89 windmolens op een afstand van 7-10 km uit de kust, ter hoogte van Breezanddijk.
Ondanks alle protesten die er geweest zijn heeft de Raad
van State in juni 2018 besloten al deze protesten niet relevant genoeg te vinden om de plaatsing te weren.
Vanuit de overheid en de eigenaren van Windpark Fryslân is er enige tijd geleden een overleg opgestart met de
regio om na te denken hoe verder als de molens er wel
komen. Want de kuststrook kan rekenen op een bijdrage
van ca € 650.000,-- per jaar, om plannen te ontwikkelen
en ondersteuning daar aan te geven. Om deze geldstroom
op een verantwoorde wijze in de regio te plaatsen is een
werkgroep samengesteld uit de 3 kuststeden, Makkum en
vertegenwoordigers uit de “kleine” kernen langs de kust.
Zij zijn druk in overleg om de juiste vorm te zoeken om
de meest verantwoorde vertegenwoordiging uit de regio
te borgen. Hoogstwaarschijnlijk komen we tot het vormen
van een stichting. Deze gaat in overleg met de achterban
statuten samenstellen waaraan de partijen zich moeten
houden, de vertegenwoordiging in de regio is geborgd.
Parallel hieraan gaan de voorbereidende werkzaamheden
van het windpark in volle vaart zijn gang. De eerste starthandeling heeft plaatsgevonden op 14 maart jl.
Zoals de planning nu lijkt te lopen betekent het dat de
eerste molens september 2021 geplaatst gaan worden,
waarna voor de regio de eerste gelden in 2022 vrij kunnen komen.
Het is nu nog niet bekend welke projecten in welke vorm
mee kunnen dingen naar een bijdrage, maar tegen die tijd
komen we met de randvoorwaarden hiervoor.
Jacob v.d. Valk, heeft namens Plaatselijk Belang en de
Ondernemersvereniging Workum zitting in deze werkgroep.
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Gemeente aan
het woord
De Gemeente SWF en PLAATSELIJK BELANG WORKUM
De gemeente Súdwest-Fryslân is in 2011 gestart met 69
kernen en inmiddels zijn er nog een aantal kernen toegevoegd. Dit betekent dat onze weidse gemeente bestaat
uit maar liefst 89 kernen. Het is belangrijk om goede contacten te hebben met de Mienskip, dus met alle kernen.
Maar hoe doe je dat met in totaal 89 dorpen en steden
met elk hun eigen identiteit, wensen en uitdagingen?
Aanspreekpunt voor elke kern
Súdwest-Fryslân heeft hiervoor een aantal stad-, dorpenen wijkencoördinatoren die het aanspreekpunt zijn voor
de Plaatselijke Belangen. Daarnaast heeft elke kern een
contactwethouder. Voor Workum is dit wethouder Gea
Wielinga. Minimaal een keer per jaar gaan Plaatselijk Belang, de contactwethouder en de coördinator samen om
tafel. Ze bespreken dan zaken die te maken hebben met
de openbare ruimte en de ontwikkelingen die het dorp, de
stad of de wijk spelen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld
het groen, de wegen, woningbouw etc. Kortom allerlei
zaken waarbij de gemeente betrokken is.
Samenwerken en verbinden
De coördinator is voor Plaatselijk Belang ook altijd bereikbaar voor actuele vraagstukken. Plaatselijk Belang houdt
zich bezig met collectieve belangenbehartiging voor hun
leden. De gemeente vindt het belangrijk om in gesprek te
gaan en te blijven over de signalen die vanuit de Plaatselijke Belangen worden aangeleverd. Samenwerken
en verbinding met elkaar zijn hierbij heel belangrijk. De
gemeente kan helaas niet aan alle wensen tegemoet
komen. Maar door samen te werken en met elkaar in
gesprek te gaan, proberen we toch tot een gewenste oplossing te komen.

Bouwe Rijpma

Sandra Buijs-IJkelenstam

Even voorstellen
Bouwe Rijpma
Mijn naam is Bouwe Rijpma, ik ben geboren op de laatste
dag van 1952, ben opgegroeid in Blauwhuis en heb in
Bolsward de HBS gevolgd. Ik ben getrouwd met Minke
Zeinstra en wij wonen sinds 1976 in Workum, de laatste
12 jaar aan de Raardaburren. Wij hebben 3 jongens en
inmiddels 4 kleinkinderen. Na gewerkt te hebben bij achtereenvolgens de Belastingdienst, de gemeente Workum
en Nijefurd ben ik in 1997 gaan werken bij de gemeente
Leeuwarden. In mei 2017 ben ik na 43 jaar werken met
vervroegd pensioen gegaan. Sinds mijn pensionering vind
je mij geregeld op de tennisbaan, heb ik wekelijks pianoles, ben ik het liefst actief in verschillende, kortdurende
projecten en gaan wij er zoveel mogelijk met de caravan op uit (francofielen). Mijn bijdrage aan de Workumer
gemeenschap over de jaren dat wij hier wonen bestaat
voornamelijk uit bestuursfuncties. Zo ben ik secretaris geweest van het toenmalige OMNI-bestuur van SVW, was
ik dat ook voor de Ludgerusschool en ben ik 2 termijnen
voorzitter van het Klamearebestuur geweest.
Vorig jaar ben ik zeer intensief betrokken geweest bij de
organisatie van de zwem-11-stedentocht van Maarten
van der Weijden; een even uniek als schitterend project,
waarin wij als Friesland hebben laten zien wat Mienskip
kan betekenen.
Die Mienskipsgedachte brengt mij ook bij mijn keuze voor
een functie in het bestuur van Plaatselijk Belang. Sinds
enkele maanden draai ik mee als een soort ‘stagiair’ in
het bestuur om op 24 april a.s. de sprong te maken naar
een echte bestuursfunctie. Direct vanaf het begin van mijn
stagetijd voel ik mij volledig thuis in dit prachtige bestuur,
waarin veel kwaliteit en inspiratie aanwezig is.
Een bestuur dat zich (ik citeer de voorzitter in zijn voorwoord) ook het komende jaar met positieve energie in zal
blijven zetten voor een leefbaar en nog mooier Workum.
Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.

KANDIDAAT BESTUURSLEDEN

Sandra Buijs-IJkelenstam
Mijn naam is Sandra Buijs-IJkelenstam, geboren in Alkmaar in 1968, opgegroeid in Maarssen (Utrecht). Ik heb
gestudeerd en gewerkt in Utrecht, ben er getrouwd en
kreeg er 2 dochters (inmiddels 18 en 21). Ruim 10 jaar
geleden ben ik met mijn gezin in Workum komen wonen.
We kozen voor Workum vanwege de ruimte en natuur,
maar toch ook met genoeg voorzieningen qua sporten,
winkelen en openbaar vervoer.
Bovendien ligt hier als dochter van een ‘Warkumer mem’
toch een groot deel van mijn roots. Workum voelde als
kind als een tweede thuis voor mij door het vele logeren
bij mijn pake en beppe.
Als ik mij trouwens niet vergis heeft mijn pake (Sjouke
IJbema) ook jaren terug deel uit gemaakt van het bestuur
van Plaatselijk Belang.
We hebben het in Workum erg naar ons zin en genieten
van mooie tochten per racefiets of motor. Daarnaast besteed ik graag mijn tijd aan onze hond, mijn paard en de
tuin.
Nog maar kort geleden werd ik benaderd met de vraag of
ik de secretariële taken van Plaatselijk Belang op me zou
willen nemen. Daar moest ik wel even over nadenken.
Kan ik dit wel? Maar ik heb uiteindelijk toch besloten deze
uitdaging aan te gaan, want ik vind het leuk om nieuwe
mensen en dingen te leren kennen en iets te doen voor
de inwoners en bezoekers van Workum. Het zal even duren voordat ik alle projecten waar Plaatselijk Belang zich
voor inzet ken, maar als huisvrouw en moeder van studerende kinderen kan ik hier wel tijd aan besteden.
Met de steun van het actieve, enthousiaste bestuur durf ik
het aan en wil ik er graag iets moois van maken.
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Knilles & Plaatselijk Belang
KNILLES ZET IN OP DE VERANDERING
Knilles realiseerde zich ‘al weer een jaar verder’, tijd voor
het stukje voor de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang. Knilles die altijd in Workum is en daar veel ziet gebeuren en
veranderen. Veranderen van de natuur, van de omgeving
maar ook veranderingen in de gemeenschap. Knilles vindt
het wel een beetje verontrustend. Het mensdom wordt
steeds harder en koeler. Ieder vecht voor zichzelf en dit zet
zich voort in de jeugd. En dat vindt Knilles jammer. Knilles
zou het zo mooi vinden als we één grote familie zouden
zijn met oog voor elkaar, luisteren naar elkaar en geen
oorlog voeren. De ideale wereld voor Knilles maar dat zal
wel een utopie zijn. Hoewel Knilles wel blij wordt van alle
vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor de Rolpeal.
De wervingsactie die op touw is gezet heeft “fertúten“
gedaan. En wat gaat het goed met de bouw van de Rolpeal. Wat staat er al een groot gebouw. Knilles kan bijna
niet wachten tot hij er even in mag kijken. Ook voor de
scholen schiet het dan op. Zij kunnen ook beginnen met
hun plannen uit de kelder te halen. Fijne ontwikkelingen.
Een prachtige plek met veel voorzieningen. Wat Knilles
wel erg vindt dat er zoveel bomen om worden gekapt.
Komen daar dan geen nieuwe voor terug? Knilles hoopt
van wel. We kunnen niet zonder groen. Gelukkig komt het
voorjaar eraan en bloeien de sneeuwklokjes en narcissen
alweer. Worden struiken en bomen weer groener. Daar
wordt Knilles altijd blij van en zeker als hij net gemaaid
gras voor de koeien ruikt. Dan moet Knilles altijd gaan
fietsen langs de landerijen en de heerlijke voorjaarsgeur
opsnuiven inclusief de boerenparfum. Heerlijk.
Knilles zag ook dat de laatste bouwkavels op Thomashof
bouwrijp worden gemaakt. Ook een verandering die erg
fijn is. Maar hoe zit het dan met de Doltewâl? Ook daar
een verandering op komst! De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de appartementen zijn gestart!
Knilles hoorde ook dat ze in de Balkfinne graag een stoep
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aan twee kanten wilden hebben. Nou, daar geeft Knilles
hen gelijk in. Zo mooi is alles aangelegd maar je stapt
zo op straat. Niet zo heel erg handig. Van anderen begreep Knilles dat er daar wel verandering in komt. En dat
is mooi. Er wordt geluisterd naar een ander. En daar begint
Knilles zijn utopie mee. Knilles kwam ook in de Klameare.
Hij had een prijs gewonnen met het invullen van een puzzel. Knilles wint nooit wat dus hij ging daar naar toe om
de prijs op te halen. Zou iets van een reischeque worden.
Nooit weg, dacht Knilles. Ga ik ook eens buiten Workum
kijken. Was een morgen met veel reisaanbod en als je een
reischeque had gewonnen moest je die meteen omzetten
in een reis. Kostte het dubbele van de gewonnen prijs.
Gelukkig won Knilles alleen de troostprijs, een pen… Maar
Knilles had veel tijd om daar om zich heen te kijken en zag
dat het Gemeenteloket een ware gedaanteverwisseling
had ondergaan. Heet nu Uffingzaal. Geweldig, wat een
positieve verandering. En dan de zaal zelf: Prachtig. Heel
sfeervol. Knilles gelooft meteen dat iedereen daar heel
graag wil vergaderen.
Knilles blijft om zich heen kijken en hoopt dat u dat ook
doet. Oog heeft voor positieve veranderingen en mocht er
iets zijn wat u hindert: probeer het positief te benaderen.
En blijf uw oren open zetten voor de ander, dan doet een
ander dit ook naar u toe. En zo blijven we allemaal gelukkig hoopt Knilles.
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.

Voorbeeld in Gertrudiskerk

Sokkel in wording

De Workumer fontein en
de Getrudiskerk
De ontwerper van de Workumer fontein, Cornelia Parker,
zou je best een ‘struner’ mogen noemen. Zij heeft een
idee en zoekt daarbij wat ze nodig heeft. Of zoekt, kijkt
en voelt ze en komt op die manier tot haar kunstwerk?
In ieder geval is het bij de sokkels onder de leeuwen als
volgt gegaan: rond struinend op Scheepstimmerwerf De
Hoop, raakte ze onder de indruk en trok ze een spoor naar
versiering op schepen. Ook wilde ze de leeuwen laten
‘surfen’. In de Workumer Gertrudis vond ze waar ze naar
zocht, een opgerold acanthusblad, dat zou kunnen dienen
als golf. In deze armleuning, prachtig gebeeldhouwd begin 18e eeuw, vond ze de luchtigheid en schwung die ze
zocht. En legt ze verband tussen het heden en verleden.
Ja, haar werk zit gedegen in elkaar. Floor van der Leun legt
nu de laatste hand aan het uithakken van deze sokkels.

De gemeente heeft onlangs samen met de firma die de
fonteintechniek levert een paar kleine wijzigingen doorgevoerd in het spuitwerk. Wellicht dat nu het water iets
meer in de afvoerbak terecht komt zonder dat er aan de
spuitdynamiek geweld wordt gedaan. Ook is de ondergrond iets gewijzigd en is er een antikalk-alg systeem aangelegd. Dit alles zal niet voldoende zijn om ‘wateroverlast’ te vermijden. Er ligt een plan om dit definitief aan te
pakken, maar daarvoor zal eerst geld beschikbaar moeten
komen van de gemeente. Afspraak is dat de komende tijd
gekeken wordt waar de aanpassingen nodig zijn. Ook de
plaatsing van de sokkels zal hieraan bijdragen. E.e.a. is
nog te scharen onder ‘kinderziektes’. Er is toegezegd om
bij aanvang van de volgende winterstop de schoonmaak
van fontein en ondergrond meteen uit te voeren.
We zien weer uit naar een mooie drukke zomer!
Floor van der Leun, Kitty Postma

Honden
In onze Nieuwsbrief van april 2017 deden wij een oproep
aan de hondenbezitters. Om niet helemaal in herhaling te
vallen zullen we de tekst niet letterlijk overnemen. Maar
hondenbezitters, let op wat uw honden achterlaten en
ruim het op. Er zijn meer dan genoeg afvalbakken op uw
route waar u uw afval kunt deponeren.

WATERTAPPUNT
Door technische problemen was het water op de
locatie bij de Gertrudiskerk niet in orde. Daarom
wordt het watertappunt binnenkort verplaatst naar
de Merk.

Fotocollectie naar
Mariënacker
De fotocollectie die gemaakt werd in 2004 ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Belang bestaat uit tientallen oude foto’s op groot formaat geprint.
Deze collectie is nu in langdurig bruikleen geschonken aan
Mariënacker. Afgelopen jaar heeft een groot deel van deze
foto’s al gehangen in de grote hal beneden. Een aantal
foto’s hangt min of meer permanent op de galerijen. Voor
veel bewoners nog herkenbare herinneringen.
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Nieuwe leden,
help ons mee!
lidmaatschap ook in deze Nieuwsbrief weer afgedrukt.
Zie ook onze eerdere oproep in deze Nieuwsbrief. Werf
nieuwe leden en ontvang een Workumer vlag!! 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 is slechts
€ 10,-- per jaar. De aanmeldingsbon kunt u inleveren bij
één van de bestuursleden of ingescand mailen naar penningmeester@plaatselijkbelangworkum.nl.
Aanmelden via de website kan ook.

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

✁

✁

✁

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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