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Voorwoord
Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

Na een heerlijke skivakantie met gezin en vrienden, reden wij onlangs de lange reis terug naar Workum. Vlak
nadat we Koudum passeerden ging er een zucht van
blijdschap door de auto op het moment dat de ‘skyline’ van Workum met de Gertrudis- en Werenfriduskerk
in het zicht kwam. Dichter bij de stad, ter hoogte van
de rotonde naar de Spoardyk maakte blijdschap plaats
voor trots bij het zien van de Rolpeal. Een prachtig complex, beheerd door de eigen ‘mienskip’ en waar we als
Plaatselijk Belang Workum samen met vele Workumers
jarenlang voor hebben gestreden. En nu staat het er
dus en bruist het er van bedrijvigheid.
We reden vervolgens via het kruispunt Spoardyk, Hearewei, Aldewei, Begine het oude centrum binnen. Daar
schoten bij mij de eerste flitsen uit de Kwaliteitsimpuls
door het hoofd. Wat zou het mooi zijn als het ons lukt
om van dit kruispunt en directe omgeving straks een
veilige, gastvriendelijke poort naar het centrum te maken. De eerste plannen zijn hiervoor al geschetst door
een werkgroep in samenwerking met de gemeente.
In de Begine rijdend besefte ik mij dat ook deze straat
een impuls verdient. Ik weet gelukkig dat ook hier een
werkgroep binnenkort “los” zal gaan om plannen uit te
werken.
Bij de Klameare aangekomen kon ik een lichte frons
van mijn wenkbrauwen niet onderdrukken. Wat heeft
de situatie rond de Klameare ons de afgelopen maanden toch bezig gehouden. Maar uitgerust door de vakantie voelde ik direct de positieve energie om met
het bestuur, de gemeente en de gebruikers verder te
werken aan een goede oplossing voor de Klameare.
Voordat we thuis aankwamen, reden we nog langs de

parkeerplaatsen aan het Panwurk, waarbij ik zie dat er
een paar nieuwe bewegwijzeringsborden zijn aangebracht. Nog een project uit de Kwaliteitsimpuls, waar
we in samenwerking met meerdere partijen momenteel mee bezig zijn.
Eenmaal thuis is het een kwestie van tassen uitpakken
en vervolgens even lekker bijkomen op de bank. Wat
is het toch heerlijk thuiskomen in deze fijne stad en
wat is het fijn te zien dat er de afgelopen jaren mooie
resultaten zijn geboekt, waardoor de stad leefbaarder
en aantrekkelijker is geworden voor inwoners, ondernemers en bezoekers.
Maar zijn we daarmee klaar? Nee, zeker niet. De komende periode wachten ons voor Workum namelijk
nog vele uitdagingen. Niet alleen de vijf projecten/uitdagingen die ik bij het binnenrijden van de stad al heb
genoemd. Er speelt namelijk nog veel meer, waar we
ons als Plaatselijk Belang Workum voor inzetten. (Nog)
niet altijd even zichtbaar, maar achter de schermen
wordt veel werk verzet met als doel de voorzieningen
in Workum op peil te houden en/of te verbeteren en
de stad leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor
bewoners, ondernemers en bezoekers. In deze Nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Plaatselijk Belang Workum kan zich gelukkig prijzen met
een groot aantal betrokken leden. Het zou nog mooier
zijn als ieder huishouden in Workum lid zou zijn bij onze
vereniging. Hierdoor kan Plaatselijk Belang Workum
nog beter het algemene belang van alle Workumers
vertegenwoordigen.
Met vriendelijke groet
Richard de Vries | voorzitter | april 2020
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Uitnodiging jaarvergadering 2020
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, welke gehoulgt.
m vo
tude
we dain
Nieu2020
lt.april
den zal worden
op woensdag
Klameare
rva22
Vergadering 22 april ve
te Workum, aanvang 20.00 uur. (LET OP: wanneer ALV op deze
datum niet kan doorgaan communiceren wij dit via Friso, website en Facebook)

Notulen Jaarvergadering 2019
24 april 2019

1. Opening: Voorzitter Richard de Vries opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze vergadering. Fijn
dat de zaal goed bezet is.
2. Vaststellen agenda: dhr. Notermans wenst namens
dhr. Van Schelven iedereen een goede vergadering toe.
Agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Afmeldingen en mededelingen. Afmeldingen waren er van Corrie Bergstra- Veldhuis - FNP fractievoorzitter, Jetse Jellesma, Afke Visser, Jikkie Ruiter - FNP raadslid,
Amanda Koenen - secr. Wonen ZW Fryslân, Miks van Schelven, L. v Tuinen - kascommissie. Wiepke Popkema - PB
bestuurslid. Tevens komt de vraag of eenieder de presentielijst wil invullen inclusief e-mailadres.
4. Notulen 18-4-2018: deze worden onveranderd goedgekeurd.
5. Jaaroverzicht 2018: Richard licht enkele punten eruit. Kwaliteitsimpuls, fonteinen met al zijn ups en downs,
expositie PB in Nij Mariënacker, doop speelschip Willemijntje, nieuwjaarsreceptie, bezoek burgemeester Jannewietske de Vries, open huis en inloop nieuwe Stadhuis.
Ook onze doorlopende projecten worden hier en daar
toegelicht zoals: vrijwilligers in de Rolpeal, scholen en de
kinderopvang Kids First, Omgevingsfonds, Windmolenpark
Fryslân, draaiorgel met hun nieuwe aanhanger.
6. Financieel verslag: Dit wordt toegelicht door penningmeester Keimpe Bekkema. Dit alles zag er goed uit aldus
de kascommissie bij monde van Ale Ypma. De penningmeester werd decharge verleend.
7. Verkiezing kascommissie: L. v. Tuinen gaat er uit
en wordt bedankt. Peter Tolsma volgt hem op. Ale Ypma
houdt zitting en Petra Dijkstra wordt benoemd als reservelid.
8. Begroting 2019: toelichting wordt gedaan door Keimpe. Het afgeschreven draaiorgel staat nu op de begroting
en is nieuw daarop. Klaas de Bok vraagt of de subsidie voor
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de Stadsvisie éénmalig was. Dit is inderdaad zo. Draaiorgel had een eigen bankrekening maar ook veel kosten
daaraan en deze wordt nu opgeheven en de kosten en
baten komen nu onder de noemer van PB. Klaas de Bok
vraagt of de subsidie voor de Stadsvisie éénmalig was. Dit
is inderdaad zo. De begroting wordt met meerderheid van
stemmen goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing: Een dubbel gevoel zegt onze
voorzitter. Afscheid van Kitty Postma en Nynke van der
Werk.
Kitty:
• 10 jaar PB
• Begonnen als notulist. Dit was destijds een aparte taak,
ze was toen geen officieel bestuurslid.
• Omdat ze erg betrokken was, is ze later toegetreden
als bestuurslid en toen mocht ze officieel dus pas mee
praten
• Zeer nauwkeurig en gedreven. Ze vergeet bijna nooit
iets en pakt alles met veel energie op
• Laatste 2 jaar naast het secretaris werk ook actief als
voorzitter van de fontein commissie. Dit heeft haar heel
wat slapeloze nachten bezorgd, daarom het passende
cadeau (kussen met afbeelding van de fontein)

Nynke:
• 7 jaar PB
• Als er een boom gekapt werd (oude Klameare) staat
Nynke daar, bij wijze van spreken, met spandoek
• Van Harte Skjin, een succesvol project
• Heeft zich ook erg ingezet voor de hondentoiletten
• Als er een borrel geschonken moest worden (nieuwjaarsreceptie etc.) dan organiseerde Nynke dit met veel
enthousiasme
• Erg begaan met de natuur en het groen in Workum. Ze
krijgt daarom een passend cadeau, een blijvende herin-

nering aan PB en weer een beetje extra groen in Workum
Herbenoeming Corrianna Agricola en Hessel Wesselius.
Deze worden met applaus herbenoemd.
Nieuwe bestuursleden: Sandra Buijs- IJkelenstam en Bouwe Rijpma.
Sandra Buijs: intelligente vrouw en stond boven aan het
lijstje voor secretaris. Na even nadenken heeft Sandra besloten deze functie aan te nemen. Applaus volgt en Sandra is daarmee benoemd tot secretaris van PB.
Bouwe Rijpma: actieve inwoner van Workum. Vele bestuursfuncties en al vaker gevraagd. Maar nu als “gepensioneerde” schuift hij bij ons aan en dit wordt met applaus
bevestigd. Ook Bouwe wordt welkom geheten.
Orgelcommissie komt binnen. Zij hebben bij de aanvang
van de vergadering hun kunsten vertoond. Gezellige muziek bij de entree en hiervoor worden ze met een aardigheidje bedankt.
Pauze
10. Toelichting Kwaliteitsimpuls: Samen met de ondernemersvereniging zijn er prioriteiten gemaakt. Alles in
de 1e fase wordt eerst geprobeerd te realiseren. Er zijn
verschillende teams gemaakt die zich met de prioriteiten
bezig houden. Ook Stadsherstel doet hieraan mee.
11. Rondvraag:
• Notermans: zou wel graag een eigen raad en burgemeester willen hebben in Workum. PB begint hier al op
te lijken. Wat is er nodig voor een gemeenschap. Dat is
identiteit. Notermans biedt een boek aan uit Brabant dat
hier een weerspiegeling van geeft.
• Klaas de Bok: kan er geen brugwachter op de brug van
de Hearewei. Deze brug is steeds van slag. Dit is al bekend en er wordt aan gewerkt.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen van de secretaris
4. Notulen jaarvergadering d.d. 24 april 2019
5. Jaaroverzicht 2019
6. Financieel verslag 2019
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling begroting 2020
(zie elders in deze nieuwsbrief)
9. Bestuursverkiezing:
aftredend Henny de Jong, niet herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden.
10. Rondvraag
11. Sluiting
PAUZE
Lokale werkgroep Workum weer Groen
Glasvezelbuitenaf, een update met betrekking
tot glasvezel voor de stad Workum

• Reekers: de oud papier container is weg. Waar moet
hij nu met zijn oud papier naar toe? Heeft al contact
gehad met de gemeente maar hij woont net buiten de
bebouwde kom en daar zijn geen containers bezorgd.
Daar werd ook niet het oud papier opgehaald. Ook de
winkeliers kampen met dit probleem. PB speelt dit door
aan de gemeente.
• H.P. de Boer: maakt zich zorgen over de bomenkap op
de oude stortplaats. PB kan melden dat er op 6 mei a.s.
een overleg is.
• Stadsherstel: maakt zich zorgen over de kinderkopjes op
de Merk. Er wordt over gesproken dat deze gaan verdwijnen. Workum heeft vele toeristen en die zien een
totaalbeeld en daar horen ook de kinderkopjes bij.
• Jappie Feenstra: oude Poiesz. Hier houdt de herbestemmingscommissie zich mee bezig. Gemeente en PB hebben daar niet echt zicht op. Is particulier bezit.
• Notermans: Hoe zit het met het geluidsoverlast voor
Workum aangaande de aanvliegroute van Lelystad. PB
heeft daar geen cijfers van.
• Petra Dijkstra: mag iedereen op de ijsbaan en zo ja, mag
je ook van alles gebruik maken? Inderdaad de ijsbaan
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BUURTPREVENTIE
In overleg met de gemeente en Plaatselijk Belang is er in de
wijk Thomashof inmiddels een Buurtpreventiegroep opgestart.
Er is initiatief genomen door een buurtbewoner. Deze heeft
een groepsapp aangemaakt en is hier beheerder van. Er zijn
borden geplaatst door de gemeente en er zijn flyers gemaakt
en verspreid door de buurtvereniging.

en alle attracties die daar aanwezig zijn, zijn voor algemeen gebruik. Misschien wel fijn dat daar dan een
bordje kan staan/ hangen zodat dit duidelijk is.
• Petra Dijkstra: de fonteinen is veel over te doen geweest
maar brengt ook veel mensen naar Workum. Is het niet
mogelijk dat er een bewegwijzering komt zodat iedereen weet waar hij /zij moet zijn. PB kan melden dat
daaraan wordt gewerkt.
12. Het woord is aan Peter Dijkstra van de gemeente Súdwest-Fryslân: In de presentatie licht hij toe voor
welke uitdaging de provincie Fryslân en dus ook de gemeente SWF is komen te staan, zodra het Klimaatakkoord
in de Eerste Kamer definitief wordt vastgesteld. Hierbij
zullen alle mogelijke duurzame energieoplossingen nodig
zijn om de klimaatdoelen voor 2050 te halen. Dat dit een
onderwerp is wat bij velen speelt, bleek wel uit het grote
aantal vragen en reacties vanuit de zaal, op zijn verhaal.
Richard bedankt Peter voor zijn inbreng op deze vergadering.
13. Sluiting: Richard sluit de vergadering af en bedankte
eenieder voor zijn/haar komst. Onder het genot van een
drankje werd er vervolgens nog lang nagepraat.

Mocht je als buurt dit ook willen opstarten dan vind je hieronder vast wat informatie hierover.
Hoe werkt het?
Een WhatsApp Buurtpreventiegroep, is een groep in de chat
app WhatsApp, waar één of meerdere beheerders boven
staan. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties
zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de
buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veilig houden en veiliger maken. Het
is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden
geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden. Bij een
alarmerende situatie belt men altijd eerst naar het alarmnummer 112 en informeert daarna de leden via de WhatsApp
Buurtpreventiegroep.
Kijk voor meer informatie op https://www.wabp.nl/

Workumer van het jaar, Workumer el
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor alle Workumers werd de Workumer El uitgereikt aan Henk Visser. Deze onderscheiding wordt sinds 1979 uitgereikt aan Workumers, import of autochtoon, die meer doen dan alleen ‘lekker wonen in onze
mooie stad’. Ze zetten zich in voor hun stad, vereniging of medemens. Vaak zelfs gecombineerd. Een onderscheiding voor
bijzondere en waardevolle Workumers dus!
Vanaf het moment dat Henk 15 jaar geleden in Workum kwam wonen heeft hij zich op vele gebieden ingezet voor onze
stad. In deze periode was hij secretaris, voorzitter en algemeen bestuurslid van Promotie Workum. Hij zorgde er voor dat
er weer een geldautomaat in de binnenstad kwam, maakte deel uit van diverse werkgroepen van Plaatselijk Belang,
zette, samen met Klaas van der Heide en Henk en wijlen Voke Gorter, een VVV met vrijwilligers in onze stad op, was actief
bij het Vliegerfestival, zette zich in voor het Toeristentreintje (nu City Shuttle), zat in de werkgroep om de toren bij de
Gertrudis in het licht te krijgen en was actief in de werkgroep Leeuwenfontein.
Workumer van het Jaar werd Biologische kaasmakerij De Nylander. Otto-Jan
Bokma (op de foto) en de zijnen lieten genomineerden Taeke Wouda en de
Zeilvereniging Workum achter zich. De Bokma’s haalden 5 procent van de stemmen meer dan Taeke Wouda.
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Stadsvisie: kwaliteitsimpuls,
				een update
In 2018 presenteerde Noordpeil de uitwerking van het
Stadsvisieproject, vastgelegd in de Kwaliteitsimpuls voor
Workum. De Kwaliteitsimpuls richt zich specifiek op een
vijftal “kansrijke” deelgebieden. Dit zijn 1. Historisch centrum; 2. Noard en Dwarsnoard; 3. Havengebied met sluis;
4. Bedrijventerrein it Soal en 5. Industrieterrein Horsa, inclusief de route van station naar het centrum. Per deelgebied zijn in 6 verschillende thema’s door de Workumers
zelf diverse kansen/ideeën vastgesteld. (Zie bijlagen op
bladzijden 10 en 11: Totaal Overzicht uit Kwaliteitsimpuls). De Kwaliteitsimpuls biedt een nieuw kompas voor
Workum, waarmee Plaatselijk Belang Workum met de inwoners en ondernemers van onze stad de komende jaren
vooruit kan.
Sinds de oplevering van de Kwaliteitsimpuls is er niet stil
gezeten. Niet alle ideeën en kansen kunnen direct tot concrete plannen worden uitgewerkt. Daarbij geldt dat vaak
een lange adem nodig zal zijn totdat uitgewerkte plannen
uiteindelijk tot realisatie zullen leiden.
Er is daarom gekozen om eerst een drietal deelprojecten
op te pakken. In deze deelprojecten worden meerdere
kansen/ideeën uit de Kwaliteitsimpuls meegenomen. Dit
wordt gedaan door diverse werkgroepen bestaande uit
een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang Workum,
Ondernemersvereniging Workum, Promotie Workum en
Stichting Stadsherstel.
De drie deelprojecten zijn:
1. Verbeteren bewegwijzering en routing
2. Parkeer- en verkeersverbeterplan (toegangspoorten)
stadscentrum
3. Herinrichting Begine als toegangspoort naar het centrum

rend aan de slag gegaan. Met deskundig advies van bureau City Signs is eerst een inventarisatie gemaakt van de
bestaande bewegwijzering. In de loop der jaren is er in de
stad aardig wat wildgroei aan bewegwijzering en andere
informatiebebording ontstaan. Ook is de bewegwijzering
in en rond het centrum niet meer up to date en/of verkeert in slechte staat.
De eerste stap is dan ook om te verwijderen wat weg kan.
Vervolgens zal nieuwe herkenbare en karakteristieke toeristische bewegwijzering worden aangebracht. Inmiddels
is dit project al in een dusdanig gevorderd stadium dat

Deelproject bewegwijzering en routing
De werkgroep die zich hier mee bezig houdt is voortva-
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aanvragen zijn gedaan om de aanschaf en plaatsing van
de nieuwe bewegwijzering te financieren. Daarnaast loopt
de vergunningsaanvraag voor de nieuwe bewegwijzering
op de Bedrijventerreinen.
Ondertussen zijn door de gemeente SWF al enkele nieuwe
parkeerborden geplaatst. Wij hopen dat in 2020 de nieuwe bewegwijzering zal worden aangebracht.
Deelproject parkeer- verkeerverbeterplan
(toegangspoorten) stadscentrum
Veel kansen en/of ideeën uit de Kwaliteitsimpuls zouden
onder dit deelproject geschaard kunnen worden. Vanuit
deze Kwaliteitsimpuls heeft de werkgroep eerst een aan-

tal uitgangspunten (visie) vastgesteld met betrekking tot
het parkeren en de verkeersstromen. Deze uitgangspunten zijn als volgt:
• Vanuit de Kwaliteitsimpuls is bepaald dat het stadscentrum van Workum vanaf drie richtingen een “toegangspoort” heeft. Het is de visie van de werkgroep dat iedere
“toegangspoort” tot dichtbij/in het stadscentrum moet
uitkomen bij “vrije” gegroepeerde parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen. Vanaf deze parkeervoorzieningen moet de bezoeker veilig en op korte (aangegeven) loopafstand in het historisch stadscentrum kunnen
komen en verblijven.
• De hoofd aan/afvoer routes naar Workum en in het bij-

zonder naar/van recreatie- en industrieterrein it Soal
dienen voor alle weggebruikers veiliger en duidelijker
gemaakt te worden
• Het is de visie van de werkgroep dat het verkeer- en
parkeerplan niet moet leiden tot beperking in de bereikbaarheid van de winkels en/of het gebruik van parkeervoorzieningen door bewoners.
Vanuit deze uitgangspunten zijn vervolgens de volgende
locaties geselecteerd, waarvoor de werkgroep verdere
plannen zal uitwerken.
1. Toegangspoort Workum Centrum via Spoardyk met
parkeervoorziening en aanpassing kruispunt HeareweiSpoardyk-Aldewei-Begine
2. Toegangspoort Workum Centrum-Noord via Trekwei Prystershoek met parkeervoorziening
3. Aanrijroute van vakantieverkeer en leveranciers naar
recreatieterrein it Soal
4. Toegangspoort Workum Centrum-Zuid via Sylspaed Súd met parkeervoorziening
5. Historisch winkelcentrum aantrekkelijker maken voor
alle gebruikers en beter verbinden met de centrale
parkeervoorzieningen en het winkelcentrum aan de
Hearewei
Op basis van de verwachte onderhoudsplanning van de
gemeente SWF en/of ontwikkelingen op de diverse locaties is eerst gestart met verdere planvorming voor de
eerste twee locaties.
In goede samenwerking met de gemeente SWF zijn inmiddels de eerste grove ideeschetsen voor beide locaties
opgezet. De komende periode zullen deze schetsen verder worden uitgewerkt, waarna in een volgende fase de
betrokken omwonenden en/of ondernemers in het planvormingsproces zullen worden betrokken.

sluiten in feite naadloos aan op een her in te richten Begine als toegangspoort naar het stadscentrum.
In de afgelopen jaren is de inrichting van de Begine al vaker onderwerp van gesprek en/of planvorming geweest.
Binnenkort zal een werkgroep starten die concreet met
herinrichtingsplannen voor de Begine als aantrekkelijke
toegangspoort naar het stadscentrum aan de gang zal
gaan.
Overige activiteiten van Plaatselijk Belang Workum
in 2019
Niet alleen met de deelprojecten uit de Kwaliteitsimpuls is
Plaatselijk Belang Workum in 2019 bezig geweest. Naast
de betrokkenheid bij de realisatie en succesvolle start van
de Rolpeal, heeft Plaatselijk Belang Workum in 2019 de
volgende activiteiten, betrokkenheid en/of resultaten
kunnen boeken: runtsje Workum met onze burgemeester
Jannewietske de Vries, actieve deelname in werkgroep/
stuurgroep Klameare (zie verderop in deze nieuwsbrief),
actief bij het Glasvezelproject, frequent overleg met een
delegatie van de Ondernemersvereniging Workum, nauwe
betrokkenheid bij het omgevingsfonds Windpark Fryslân,
betrokken bij de realisatie van de 2 nieuwe scholen (in
één gebouw) aan de Weverswei, ingezet op het onderbrengen van de kinderopvang Kids First in dit nieuwe gebouw, en dat is gelukt!, bij de gemeente aandacht vragen
voor opwaardering strand, actief bij afstemming renovatie
provinciale brug de Sudergoabrêge, actief bij ontwikkeling
oude gemeentelijke stort aan de Slinkewei, actieve inzet
om leegstand (winkelpanden) tegen te gaan, actieve inzet bij realisatie appartementencomplex aan de Doltewâl,
samen met onze wijkagent Carina v.d. Werf een bijeenkomst gehouden over veiligheid/voorkomen inbraak, uitreiken Workumer El, bijwonen van vele bijeenkomsten in
de regio en natuurlijk vele overleggen en contacten met
de gemeente SWF gehad en nog heel veel meer……..

Deelproject herinrichting Begine als
toegangspoort naar het stadscentrum
De plannen met betrekking tot het kruispunt HeareweiSpoardyk-Aldewei-Begine inclusief parkeervoorziening
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Klameare

Omgevingsfonds

Plannen voor een nieuwe Klameare
De problemen met de huidige Klameare zijn bekend. Het
gebouw voldoet niet aan de wensen/eisen van de gebruikers, de kosten van huisvesting zijn veel te hoog en
daardoor wordt er structureel verlies geleden op de exploitatie. Er is geen zicht op verbetering daarvan.
De oplossing is om een nieuw gemeenschapshuis te bouwen op een andere locatie in Workum. De gemeente wil
daar aan meewerken en wil het gebouw van de huidige
Klameare verkopen.

is er een informatieavond voor de ondernemers georganiseerd om met alle betrokkenen te komen tot een soort
eerste plan van eisen en wensen.

Wat gebeurt er momenteel?
Van groot belang is dat het Klamearebestuur inmiddels
weer op volle sterkte functioneert en de zaken heel
goed oppakt. Er is een stuurgroep gevormd, waarin Klamearebestuur, Plaatselijk Belang en de gemeente samen
optrekken. In gesprekken met de wethouder heeft deze
aangegeven dat de gemeente (raad) vindt, dat een gemeenschapshuis voor Workum behouden moet blijven.
Het nieuwe Klamearebestuur pakt de zaken grondig aan:
er zijn diverse overleggen met gebruikers gehouden en er
is een enquête onder die gebruikers gehouden. Maar ook

Rol van Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang ondersteunt dit initiatief uiteraard van
harte, is vertegenwoordigd in de stuurgroep en draagt bij
in het maken van belangrijke afwegingen, zoals de locatiekeuze en het mede zorgen voor voldoende draagvlak
van de Workumers bij de plannen. Het gemeentebestuur
hecht er namelijk heel erg aan, dat Workum gezamenlijk
achter dit initiatief staat. Er moet voldoende draagvlak in
de Mienskip van Workum zijn en er moet sprake zijn van
zoveel mogelijk samen-optrekken. En die rol past ons als
Plaatselijk Belang heel erg goed.

In de Friso van 3 maart jl. heeft het nieuwe Klamearebestuur zijn ambities aangegeven: “de Klameare blijft open,
gaat verhuizen naar een andere locatie en streeft er samen met de gebruikers en de Workumer Mienskip naar
om de komende jaren het cultureel ontmoetingscentrum
van Workum te zijn”

Windpark Friesland
Wie de laatste tijd langs de A7 richting Sneek rijdt, ziet dat
er rechts van de weg een enorme graafklus wordt uitgevoerd. Daar worden de nieuwe kabels (of eigenlijk eerst
de mantelbuizen daarvoor) aangelegd om de opgewekte
stroom te kunnen vervoeren van het nieuwe windmolenpark bij Breezanddijk in het IJsselmeer, zo’n 10 kilometer
uit de kust: de windmolens van Wind Park Friesland (WPF)
Fonds van € 15 miljoen voor de regio
Bij de besluitvorming om dit windmolenpark aan te leggen zijn overheid en WPF overeen gekomen, dat er een
bedrag van € 15 miljoen over een periode van 20 jaar (dus
ruim € 720.000 per jaar) beschikbaar komt ter besteding
voor en door de regio langs de IJsselmeerkust in Friesland.
Die regio omvat de 4 grotere kernen (de 3 steden en Makkum) en een 8-tal dorpen allemaal liggend in de strook
van Breezanddijk tot Stavoren. Die € 15 miljoen is in een
fonds gestort en het is aan de regio (de Mienskip!) om
hier via gezamenlijke in te dienen projecten een bestemming aan te geven.
Nieuwe organisatie uit de Mienskip
Er is besloten om niet elke kern een eigen fonds te geven,
dan wordt het volgens velen een weglekfonds. Er komt
een organisatie die door de regio wordt bestuurd, waarbij wordt ingezet op (grotere) projecten die worden ingediend door de regio zelf. Het belangrijkste orgaan van die
organisatie is de adviesraad. De naam zegt het al, dat is
een raad die adviseert over de honorering van ingediende
projectvoorstellen Daarnaast komt er een bestuur en een
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Raad van Toezicht (RvT). Met elkaar wordt bepaald welke
projecten worden gesteund. De adviesraad bestaat voor
4/5 uit vertegenwoordigers van de dorpen en steden en
zij worden voorgedragen door hun plaatselijk belangen en
ondernemers-verenigingen. In totaal bestaat die adviesraad uit 10 personen: 2 zetels worden ingenomen door
het Fryske Gea en het Watersportverbond (KNWV), de 4
grote kernen hebben allemaal één stem en de 8 kleine
kernen hebben samen ook 4 stemmen. Deze stemverhouding is gekozen zodat men altijd samen moet werken.
Er is een onafhankelijk bestuur en de uiteindelijke beslissing bij het toekennen van projectgelden ligt bij dat bestuur. De RvT zal zich niet inhoudelijk bemoeien met het
besteden van de gelden.
De stichting bepaalt niet hoe het geld besteed wordt. De
regio moet over het volgende nadenken, wie heeft ideeën, hoe kan het uitgevoerd worden, wat moet worden
betaald.
Volgens de planning van WPF zal er medio 2021 de eerste stroom geleverd worden. Dan zal ook het eerste geld
beschikbaar komen.
Rol van Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang moet namens Workum samen met de
Ondernemersvereniging een kandidaat leveren voor de
adviesraad. Beide partijen hebben Jacob van der Valk vanwege zijn ervaring in het traject tot nu toe, gevraagd om
in de adviesraad zitting te nemen.
Voor meer informatie over WPF kijk op www.windparkfryslan.nl
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AED‘s in Workum
Mensen die AED training, bij bijvoorbeeld een EHBO/BHV
cursus gevolgd hebben, kunnen zich als burgerhulpverlener aanmelden via https://www.hartslagnu.nl.
Zij kunnen dan een oproep krijgen wanneer er via 112 een
melding van een hartstilstand bij iemand in de buurt binnenkomt. In deze melding staat op welk adres het slachtoffer is en of (en dan ook waar) hij/zij een AED moet
ophalen.

De praktijk heeft tot nu toe altijd uitgewezen dat er ieder
keer een aantal burgerhulpverleners eerder ter plaatse is
dan de ambulance, dus het systeem heeft zeker effect.
Inmiddels zijn er (in de tijd dat ze in Workum buiten) hangen al 27 oproepen geweest waar succesvolle reanimaties
bij waren. Ze zijn dus binnen de gemeenschap van uiterst
belang. Plaatselijk Belang en Promotie Workum ondersteunen dit financieel.

Overzicht van AED’s

De gemeente aan het woord
Plaatselijk Belang behartigt het algemeen belang van haar
leden richting de gemeente en is ook aanspreekpunt voor
die gemeente.
Yvonne Sieswerda benadrukt dat als volgt:
Stads-, dorp- en wijkcoördinator aanspreekpunt
voor elke kern
Súdwest-Fryslân heeft een aantal stad-, dorpen- en wijkencoördinatoren die het aanspreekpunt zijn voor de
Plaatselijke Belangen. Daarnaast heeft elke kern een contactwethouder. Voor Workum is dit wethouder Gea Wielinga. We vinden het als gemeente belangrijk om te weten
wat er leeft in onze dorpen en steden. Plaatselijk Belang
is meestal de organisatie die de bewoners vertegenwoordigt en als belangenbehartiger optreedt.
In Workum is Plaatselijk belang Workum daarom een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Plaatselijk
Belang is een vereniging en de bewoners uit Workum

kunnen lid worden van Plaatselijk Belang.
Yvonne Sieswerda is de coördinator en dus het aanspreekpunt voor plaatselijk belang. Zaken die belangrijk zijn voor
de bewoners uit Workum worden besproken met de stad-,
wijk- en dorpencoördinator. Er is regelmatig contact tussen
Plaatselijk Belang en Yvonne Sieswerda en ook met haar
collega’s. Daarnaast ontwikkelt Plaatselijk Belang zelf initiatieven en projecten, denk hierbij aan de kwaliteitsimpuls
en het speelschip op de Stêdspolle.
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 in Workum spelen.
Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het groen, de wegen,
woningbouw etc. Kortom allerlei zaken waarbij de gemeente betrokken is.
Samenwerken en verbinding met elkaar zijn hierbij heel
belangrijk.

Op het kaartje staan de AED’s ook die niet 24/7 beschikbaar zijn. Deze zijn particulier bij een onderneming.
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Knilles & Plaatselijk Belang
Knilles werd voor de 2e morgen op rij wakker met een
blij gevoel. De zon probeerde aan kracht te winnen en
dat voelde je meteen. Eindelijk. Zou er eindelijk een eind
aan de lange herfst komen? Zouden alle regendruppels
opgedroogd zijn? Knilles durfde het bijna niet te hopen.
Maar we zijn toch allemaal wel echt aan mooi en warm
weer toe. Van Knilles mag het komen. Knilles is nooit depressief en ook wel positief ingesteld maar nu begint het
zelfs bij Knilles wel een beetje te knagen. Laten we hopen
op een mooi voorjaar en nog mooiere zomer. En toch is
er ook weer veel moois in Knilles zijn omgeving gebeurd.
Terwijl Knilles dit schrijft tikt er steeds een klein vogeltje
tegen het raam. Het is net of dit vogeltje het voorjaar
komt brengen. Maar Knilles zag meer. Er werd gestart met
het slopen van Noard 55. Al vele jaren een doorn in het
oog. En nu is het verkocht zo hoorde Knilles en komt er actie. Knilles is benieuwd wat er nu komt. Wordt vast mooi.
Ook bij de oude bibliotheek is veel actie. Daar komt een
versmarkt heeft Knilles gehoord. Knilles denkt dat dit een
goede aanvulling is op deze plek. Twee supermarkten,
een slager, een bakker en een kaasboer. Wat een prachtig
geheel. De entree van Workum wordt er rijker van. En zo
dacht Knilles, als je dan toch je auto hebt geparkeerd loop
je zo door de Begine naar het centrum. En ook daar hebben we nog onze mooie winkels die ons van alle gemakken voorzien. Ben je uit gewinkeld dan ga je lekker even
wat eten of drinken op één van de terrassen. Knilles ziet
het wel zitten en gaat dat ook zeker doen.
Dan ook ons nieuwe sportcomplex. Wat een mooi gebouw
en wat een activiteiten binnen en buiten. Zoveel vrijwilligers zetten zich hier voor in. Groot respect heeft Knilles hiervoor. Voor de vrijwilligers maar ook zeker voor de
mensen die dit alles in goede banen leiden. Knilles hoort
van velen met hoeveel plezier men deze werkzaamheden
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verricht. Eerst waren er wel wat kinderziektes maar, zo
denkt Knilles, dat is ook nodig. Zonder tegenslagen wordt
nooit iets een succes. En wanneer er naar elkaar wordt
geluisterd kan dit alles alleen maar beter worden.
Toch wil Knilles nog even op de vele regen terugkomen.
Hij fietste door de stad en zag op vele plekken grote plassen. Vooral op de Merk tegenover de inrit van Oer de Toer
en voor, bij het Kruidvat. Ook op de Stedspôle veel water.
Knilles begrijpt dat het riool dit niet zo snel kan verwerken
maar het is wel erg. Knilles zag dat mensen er foto ’s
van namen. We hebben er niets aan dat dit zo blijft staan
maar dit zegt wel iets over hoeveel regen er de laatste
tijd is gevallen. Zelfs de muizen komen spontaan op visite.
Knilles was laatst ergens in een gelegenheid binnen en
daar kwam ook zomaar een muis naar binnen. Deze muis
werd liefdevol verwijderd maar kwam binnen 10 minuten
weer op visite. Nu is Knilles niet zo van het ongedierte
dus alleen daarom mag het wel snel warmer worden wat
Knilles betreft.
Knilles las ook nog een stukje in de Friso over de Klameare. Veranderingen staan daar op de planning. Zo fijn dat er
nieuwe bestuursleden zijn gevonden die de schouders eronder willen zetten. Daar heeft Knilles respect voor want
Knilles hoort in de wandelgangen dat het niet goed gaat
met de Klameare. Ontevreden klanten en dat is jammer.
Net nu Workums Erfskip er wat moois van maakt in het
oude gedeelte. Maar Knilles snapt het ook wel een beetje.
Groot gebouw, veel trappen en kleine zaaltjes. Personeel
doet op zijn / haar eigen wijze ontzettend zijn best om
er wat van te maken maar het is niet echt een werkbare
situatie vindt Knilles. En nu dan de reuring hieromtrent.
Een nieuwe locatie zoeken, overleggen met gebruikers,
gemeente etc. Er gaat weer veel tijd in zitten. Maar zo

Even voorstellen
denkt ( hoopt) Knilles, het zal vast goed komen. Hoewel er
ook stemmen zijn die opperen, hebben we nog wel een
Klameare nodig? Vergaderen kan op vele andere plekken.
Voorstellingen zouden misschien ook in de Rolpeal gehouden kunnen worden. Het zou veel geld besparen maar
dat is natuurlijk niet de insteek van het nieuwe bestuur.
En dat begrijpt Knilles heel goed. Knilles voelt toch wel
wat onrust hierover onder de Workumer bevolking. We
kijken positief vooruit, vindt Knilles. Zolang Knilles aan het
schrijven is schijnt de zon, tikt het vogeltje zo nu en dan
tegen het raam en wordt het bijna lente. Gaan de terrassen overal weer bijna open. Kunnen we weer door Workum fietsen zonder nat te worden. Gaan de windmolens
het IJsselmeer bemannen, gaat de camping weer open en
komen de toeristen weer naar Workum en hopen we dat
het nare Coronavirus een hekel aan de zon heeft en samen met de muizen en de regen zijn biezen pakt. Knilles
steekt zijn hand op naar iedereen en zwaait ook naar het
vogeltje. Op naar een mooie zomer.

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.

Lokale Werkgroep Workum weer Groen (WWG)
Floor van der Leun, Miks van Schelven, Marijke Lodeweges, Henk Ravenhorst, Trudy Kaandorp, Theo Zeinstra
en Klara Gerrits hebben één ding gemeen: liefde voor
bomen.
De lokale werkgroep WWG, Workum weer Groen, bestaat al enige tijd. Na de infoavond ‘Bomen over Bomen’ waarbij vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, Gemeente SWF, en onze groep aanwezig waren is
besloten om wat meer naar buiten te treden. We waren
verheugd ook flink wat Workumers te kunnen verwelkomen, bij elkaar zo’n 60 mensen.
Doelstelling van de groep is om oude bomen te behouden en nieuwe bomen aan te planten! Zover het
openbaar groen aangaat is er al een goede samenwerking met de meeste belanghebbenden. Het is dan ook
mooi om te zien dat er recent veel nieuwe aanplant is
gedaan door de Gemeente Súdwest-Fryslân. Daar staat
tegenover dat er ook wel wat gekapt is en dat is vaak
niet zonder reden, maar ook wel eens iets te makkelijk
zonder echt goede reden. Wij ijveren er voor om nog
eens goed na te denken voor er tot bomenkap wordt
overgegaan. Hoe ouder en groter de boom hoe meer
opname van stikstof. En hoe mooier de boom natuurlijk.
Zo juichen wij het ook toe als de inwoners van onze
mooie stad kiezen voor behoud van de bomen op eigen
grond. Even met de handen in de zakken blijven kijken
en nadenken. Confucius zei al eens “Het beste moment
om een boom te planten is 200 jaar geleden. Het op
één na beste moment is nu”.
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Nieuwe leden,
help ons mee!
meldingsbon voor het 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 licht gedaald, met
name door natuurlijk verloop.
Leden vertegenwoordigen gezinnen of huishoudens. Momenteel is bijna de helft van de huishoudens in Workum
lid van Plaatselijk Belang.
We willen het ledental 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 aan-

✁

Begroting 2020

✁

✁

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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