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Plannen met de Jiskepôle
De gemeente is bezig met onderhoud aan de voormalige stortplaats aan de
Slinkewei, in de volksmond de Jiskepôle. De gemeente wil het terrein op een
milieu-hygiënisch verantwoorde wijze inrichten. Hiervoor is de begroeiing verwijderd zodat er een laag aarde over het oude stort kan worden aangebracht
om het terrein milieu-hygiënisch af te dekken. Daarom is er van tevoren goed
overlegd met het Fryske Gea en de Fûgelwacht. Beiden hebben de wens geuit
om de bomen te kappen en de begroeiing op het stort grotendeels te verwijderen. Hiermee is het stort ook niet meer een schuilplek voor predatoren, die een
bedreiging vormen voor de greidefûgels op de Workumerwaard.
Infoavond voor de bevolking
Op 13 januari jl. is er in de Klameare een infoavond voor de bevolking van Workum gehouden. Deze avond was georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân en It Fryske Gea, samen met de Fûgelwacht en Plaatselijk Belang Workum en
is heel goed bezocht.
Plaatselijk Belang is actief betrokken
Bij het kappen van bomen heeft de gemeente een herplantingsplicht. Gemeente
Súdwest-Fryslân staat open voor het planten van nieuwe bomen rondom Workum
mocht dit mogelijk zijn. De werkgroep Workum in het groen en Plaatselijk Belang
worden hier actief bij betrokken. Bewoners uit Workum die mee willen denken
kunnen zich melden bij de werkgroep Workum in het groen. De gemeente is bezig geld vrij te maken voor de inrichting van het oude stort. Plaatselijk Belang zal
ook hierbij nauw betrokken worden. Er dient rekening te worden gehouden met
landschappelijke elementen die belangrijk zijn voor het gebied, denk hierbij aan
‘zichtlijnen’ en ‘open landschap’ versus bomen. Heb je ideeën over de inrichting
van het stort, mail ze naar Plaatselijk Belang (pb@workum.nl)
----Project Bewegwijzering
(Kwaliteitsimpuls)
Inmiddels zijn we er al behoorlijke stappen gemaakt. We
hebben dit Project onderverdeeld in 3 deelprojecten.
- Bewegwijzering
Industrieterrein: Dit is opgepakt
door een werkgroep van
Bedrijventerrein Hoekseize. Inmiddels heeft het
Ondernemersfonds
akkoord gegeven voor dit
project en stelt de financiële middelen beschikbaar.
Met de uitvoering hiervan
zal binnenkort gestart
worden.
- Bewegwijzering Bezienswaardigheden: Lange tijd lieten donkerrode palen
met bordjes de toeristische bezienswaardigheden zien. Dit was behoorlijk
verouderd. Deze borden zijn inmiddels weggehaald. We hebben nu geïnventariseerd welke belangrijke zaken we willen tonen op deze borden. We
worden hierin ondersteund door City Sign.
- Bewegwijzering P routes Centrum: Er is een inventarisatie gemaakt met de
gemeente van welke borden vervangen moeten worden en welke verwijderd kunnen worden. De gemeente is nu bezig met nieuwe uniforme borden, zodat er weer een kloppend en duidelijke bewegwijzering zal ontstaan.
Ook zal er binnenkort een schouw gedaan worden waarbij de ‘wildgroei’
aan verschillende borden geïnventariseerd wordt en vervolgens worden de
overbodige borden verwijderd.
----Alvast voor in de agenda: Op Woensdag 22 april 2020 is onze ledenvergadering.
Leden en niet-leden: Iedereen is welkom!
----Glasvezel
We zijn in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Zodra die er zijn worden ze
met u gecommuniceerd.

Ons belang! Om sterk te staan als gerespecteerd gesprekspartner op
allerlei vlakken in onze Workumer samenleving is het van belang, zoveel
mogelijk draagvlak te hebben! Zijn er in je familie- of vriendenkring mensen die nog geen lid zijn van Plaatselijk Belang, maar die het “belang” van
een krachtige vereniging onderstrepen, vraag ze dan om lid te worden. Je
bent al lid voor slechts 10,00 per jaar. E-mail: pb@workum.nl

