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Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

Samen!
In een jaar waar door corona het woord ‘samen’ juist 
geen vanzelfsprekendheid meer is, komt dit woord in 
mij op als ik denk aan het afgelopen jaar. Maar vooral 
ook als ik vooruit kijk naar de toekomst. 
Het gevoel van weemoed, omdat ook ik het samen 
zijn met familie en vrienden mis, maken bij mij al snel 
plaats voor een blij en positief gevoel.
Dit gevoel komt voort uit mijn constatering dat we in 
Workum steeds meer samen doen en daar ook resultaat 
mee bereiken. Zo trekken de Ondernemersvereniging 
Workum, Promotie Workum en Plaatselijk Belang Wor-
kum met een aantal winkeliers gezamenlijk op in een 
corona werkgroep. Zitten genoemde partijen vaak aan-
gevuld met stichting Stadsherstel, de gemeente SWF en 
omwonenden in diverse gezamenlijke Kwaliteitsimpuls 
projecten. En is er de gezamenlijke glasvezelcampagne, 
waarbij de tennis- voetbal en ijsvereniging zich samen 
met Plaatselijk Belang Workum inspannen om de komst 
van glasvezel in Workum mogelijk te maken.

Zichtbaarder voor deze versterkte gezamenlijkheid is 
het inmiddels in aanbouw zijnde Kindcentrum aan de 
Weverswei. Op deze locatie komen straks de scholen 
OBS De Pipegaal en CBS It Finster samen met kinder-
opvang Kids First onder één dak. Nu nog niet echt 
zichtbaar, maar achter de schermen wordt ook bij de 
ontwikkelingen die moeten leiden naar een betere toe-
komst voor de Klameare, door de gebruikers, stichtings-
bestuur Klameare, gemeente SWF en Plaatselijk Belang 
Workum intensief samengewerkt.

En zo zijn er nog meerdere goede initiatieven en sa-
menwerkingen in Workum op te noemen. 

Je zou kunnen zeggen dat corona het fysiek samen ‘zijn’ 
weliswaar verhindert, maar juist het samen ‘werken’ 
versterkt. Blijkbaar is het besef groter geworden dat we 
samen veel sterker zijn dan alleen.

En dat samenwerken ook daadwerkelijk tot resultaat 
leidt leest u onder meer in deze Nieuwsbrief.

Dus vanuit het besef dat we samen veel sterker zijn 
dan alleen richt ik mij tot u, zowel leden als niet leden 
van Plaatselijk Belang Workum. Laten we ons samen als 
één Workumer vereniging (blijven) inzetten voor een 
leefbaarder en aantrekkelijker Workum. Wordt daarom 
nu lid en/of meldt u aan om u actief in te zetten voor 
onze mooie stad Workum. 

Met vriendelijke groet
Richard de Vries | voorzitter | april 2021
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Website Plaatselijk Belang Workum:
www.plaatselijkbelangworkum.nl
E-mail Plaatselijk Belang Workum:
pb@workum.nl 
Postadres:
Aldewei 34, 8711 BT Workum
IBAN:
NL70 RABO 0370 6679 99
Penningmeester en ledenadministratie:
penningmeester@plaatselijkbelangworkum.nl

Bestuurssamenstelling

Richard de Vries voorzitter tel. 0653544347 
Keimpe Bekkema  penningmeester tel. 0612814128
Sandra Buijs secretaris tel. 0623995869
Bouwe Rijpma lid tel. 0617312324
Corrianna Agricola lid tel. 0611886432 
Wiepke Popkema lid tel. 0630374131
Hessel Wesselius  lid tel. 0612817672
Hilde Bosma lid tel. 0651751225
Henny de Jong aftredend lid
Simonia de Boer voorgesteld lid tel. 0681480051

    Nieuwsbrief en tussentijdse informatie per email ontvangen

Om leden ook tussendoor zo optimaal mogelijk te informeren is het van belang dat wij beschikken over een zo groot 
mogelijk e-mailadressenbestand van onze leden. Daarnaast bespaart het digitaal versturen van de nieuwsbrief de 
vereniging kosten en tijd. Graag uw e-mailadres mailen naar de penningmeester: penningmeester@plaatselijkbe-
langworkum.nl.

    Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze vereniging wordt verzorgd door Keimpe Bekkema, Tichtset 5, 8711 KS Workum. Vin-
den er wijzigingen plaats in uw naam, adres, woonplaats, of bankrekening of wilt u 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. Een vooraankondiging dat u langskomt, via pb@workum.nl, is echter wel zo gemakkelijk. Data van de maan-
delijkse vergaderingen zijn te vinden op onze eigen site, op www.workum.nl en op Facebook.

Volg ons op Facebook

Foto cover :  Bert Folkertsma

Voorwoord
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ALLEEN VOOR LEDEN

Uitnodiging jaarvergadering 2021  
Staat donderdag 29 april al bij u in de agenda? Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering 
van Vereniging Plaatselijk Belang Workum. Schenk uzelf een drankje in en maak het uzelf gemakkelijk in uw eigen 
woonkamer want i.v.m. de huidige Corona maatregelen hebben we besloten om de ALV deze keer online te hou-
den. U kunt zich eenvoudig aanmelden voor de ALV door uw aanwezigheid door te geven via pb@workum.nl. U 
ontvangt dan kort voordat de vergadering plaatsvindt een uitnodiging via de mail van ons met de toegangslink en 
natuurlijk uitleg over hoe deel te nemen. Ondanks dat het een digitale bijeenkomst is, hopen wij op uw aanwezig-
heid en maken we er graag een informatieve avond van. 
Vanaf 19.50 uur start de digitale inloop om vervolgens om 20.00 uur van start te gaan.

Agenda
1.  Welkom en opening
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Mededelingen van de secretaris
4.  Notulen jaarvergadering d.d. 24 april 2019 (zie elders in deze nieuwsbrief)
5.  Jaaroverzicht 2019/2020
6.  Financieel verslag 2019/2020
7.  Vaststelling begroting 2021 (zie elders in deze nieuwsbrief)
8.  Bestuursverkiezing: aftredend Henny de Jong, niet herkiesbaar.
 In deze nieuwsbrief wordt een nieuwe kandidaat voorgesteld namelijk, Simonia de Boer-van Dijk.
 Tegenkandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden. 
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

Aansluitend: presentatie “It Soal” door Frank v.h. Reve

LET OP! Tijdens de ALV is er beperkt ruimte voor het stellen van vragen. Heeft u op voorhand vragen of bezwaren 
op de jaarrekening of op de benoeming van het nieuwe bestuurslid? Dan willen we u vragen om deze uiterlijk 72 
uur voorafgaand aan de vergadering te mailen naar pb@workum.nl. Dan kunnen we ervoor zorgen dat uw vragen 
worden beantwoord. Indien er geen bezwaren zijn, dan wordt de jaarrekening en de benoeming van het nieuwe 
bestuurslid op de vergadering formeel gemaakt. Heeft u nog vragen over andere agendapunten voor het bestuur? 
Ook deze ontvangen we graag zoveel mogelijk vooraf via de email. Tijdens de vergadering is er ruimte om vragen 
te stellen via de chatfunctie. We kunnen niet garanderen dat de vragen die tijdens de vergadering worden gesteld 
op de avond zelf worden behandeld, maar uiteraard doen we daar wel ons uiterste best voor. Wanneer uw vraag 
niet wordt behandeld, dan komen we hier op een later moment graag bij u op terug.

Met vriendelijke groet, Bestuur Plaatselijk Belang Workum

Deze vraag wordt ons vaker gesteld door niet-leden, maar 
zelfs ook door leden van onze vereniging. Graag vertellen 
wij daarom hieronder, waar wij ons dagelijks voor inzet-
ten. 

Plaatselijk Belang Workum is al in 1904 opgericht. In die 
tijd ging het niet goed in Workum. De scheepsbouw lag op 
zijn gat, de handelsvaart en visserij waren in een diep dal 
beland en ook de industrie en nijverheid maakten moei-
lijke tijden door. De bewoners hadden hierdoor minder te 
besteden en daardoor had ook de middenstand het moei-
lijk. Een aantal notabelen uit Workum stak daarom de kop-
pen bij elkaar en richtte een Vereniging voor Workum op. 
Deze vereniging kreeg als doel de Workumer economie 
en daarmee de leefbaarheid van de stad te versterken. 
Plaatselijk Belang is dus geen politieke partij maar een 
vereniging die de belangen van Workum dient. De doel-
stellingen uit 1904 bepalen tot de dag van vandaag de ac-
tiviteiten en initiatieven van Plaatselijk Belang. Plaatselijk 
Belang Workum is er dus om het belang van Workum te 
dienen en daarbij zet zij zich in voor goede voorzienin-
gen, een goed werkklimaat en bovenal (of misschien als 
gevolg van de eerste twee) een aangenaam leefklimaat. 
Hierbij stond en staat níet het persoonlijk belang voorop, 
maar het algemeen belang. 

Plaatselijk Belang Workum is er voor alle inwoners van 
Workum, en heeft hierbij tevens sterke betrokkenheid bij 
de ondernemers, winkeliers en recreanten van de stad. Al 
hebben ondernemers en winkeliers inmiddels hun eigen 
belangenvereniging, toch beschouwt Plaatselijk Belang 
het als een taak in goede samenwerking en door regel-
matig overleg ook in te zetten op een goed ondernemers-
klimaat en winkelbestand. Dit komt dan ook de inwoners 

Wat doet Plaatselijk Belang?

ten goede en draagt bij aan het aangename leefklimaat 
in onze mooie stad.

Daarbij zijn ook de algemene, sociale en culturele voor-
zieningen belangrijke pijlers voor een goed leefklimaat. 
Scholen, sportaccommodaties, speelvoorzieningen, enz. 
zijn onmisbaar in een samenleving die snel verandert. 
Plaatselijk Belang Workum zet zich dan ook in voor be-
houd, uitbreiding of verdere ontwikkeling van deze voor-
zieningen. In het ruim 115 jarig bestaan van de Vereni-
ging Plaatselijk Belang Workum zijn er mooie resultaten 
bereikt. 
Enkele van deze resultaten zijn:
• de oprichting van de plaatselijke VVV in de jaren vijf-

tig
• de oprichting van een zwemgelegenheid (Lyts Begin) 

aan het IJsselmeer welke later is uitgegroeid tot het 
huidige recreatiecentrum It Soal

• het carillon in de toren van de Grote kerk in 1979
• de oprichting van het bedrijvenverzamelgebouw “De 

Hoekseize”
• de werkgroepen zoals Workum.nl en Welkom-in-Wor-

kum en de draaiorgelcommissie, die in de loop van 
de tijd allen zelfstandig zijn verder gegaan, komen 
voort uit Plaatselijk Belang

• het opstellen van Stadsvisies en een Masterplan -en 
het hierin integreren van gemeentelijke en provin-
ciale projecten- die hebben geleid tot bijvoorbeeld 
het herinrichten van Doltewal, Klamearehaven en de 
Stedspôle en de realisatie van passantenhavens

• het speelschip op de Stedspôle
• initiatiefnemer zijn voor het behoud van het zwem-

bad in Workum en de realisatie van het huidige sport-
complex de Rolpeal inclusief zwembad

- Geen politieke partij of glasvezelpromotie team
  maar wat is en doet Plaatselijk belang Workum dan?
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Maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor 
de toekomst. Er is dus nog steeds werk aan de winkel. 
Daarbij is sinds het opgaan van de gemeente Nijefurd in 
de grote gemeente Súdwest-Fryslân de positie van Plaat-
selijk Belang veranderd. Draagvlak en burgerparticipatie 
zijn sleutelwoorden. In alle kernen zijn de dorps-plaatselij-
ke-stadsbelangen daarbij de verbindende schakel tussen 
inwoners en gemeente geworden. Ook vanuit die nieuwe 
rol blijft Plaatselijk Belang Workum zich inzetten voor goe-
de voorzieningen, een goed werkklimaat en bovenal een 
aangenaam leefklimaat in Workum. 
Met een enthousiast bestuur met hart voor Workum en 
de Workumers worden vele onderwerpen opgepakt. Vaak 
doet Plaatselijk Belang Workum dit in samenwerking met 
andere Workumer verenigingen of belangenorganisaties. 
Immers, samen zijn we sterker dan alleen. 
Een aantal actuele onderwerpen zijn onder andere:
• versterking IJsselmeerkust (op diepte houden it Soal, 

opwaarderen van het strand en de natuurwaarden 
van de Workumer kust)

• omgevingsfonds Windpark Fryslân (opzetten van pro-
jecten gefinancierd met opbrengsten van het wind-
park)

• ontwikkeling van een toekomstbestendige Klameare
• glasvezelcampagne met als doel snel en stabiel inter-

net voor heel Workum
• fan Herte Skjin voor het schoner houden van onze 

stad
• verbeteren toeristische bewegwijzering
• ontwikkelen van de toegangspoorten van Workum 

inclusief parkeervoorzieningen
• herbestemming leegstaande panden
Plaatselijk Belang Workum zet zich in voor Workum en de 
Workumers. Maar daar hebben wij vooral ook de steun 
van de Workumers bij nodig. Wij zijn erg blij dat vele huis-
houdens in Workum lid zijn van onze Vereniging. Maar 
het liefst zouden wij namens alle huishoudens in Workum 
de belangen van Workum willen vertegenwoordigen. Dus 
roep uw buurman, kennis, vriend op om voor slechts € 10 
per jaar ook lid te worden van Plaatselijk Belang Workum.
Samen staan we sterker dan alleen, voor Workum!

Aanleg in Workum gaat definitief door!
Het leek een zware dobber te worden voor Plaatselijk Be-
lang om in coronatijd, waarin actievoeren erg moeilijk is, 
genoeg Workumers over de streep te trekken om zich aan 
te melden voor glasvezel. Maar we hebben doorgezet en 
hebben het gehaald!!

De campagne van dit jaar was een vervolg op de eerdere 
campagne, gestart in 2020 door het burgerinitiatief DF-
MopGlas. Aan deze campagne leverde Plaatselijk Belang 
Workum ook al een actieve bijdrage. Ondanks een rede-
lijke eindsprint aan het einde van die campagne stokte 
het aantal aanmeldingen voor glasvezel  in Workum op 
een totaal van bijna 300. Onvoldoende om realisatie in 
Workum mogelijk te maken. 

Na de recente overname van DFMopGlas door Deltafiber 
ontstond begin dit jaar de mogelijkheid tot een samen-
werking met Deltafiber. Deze samenwerking bood nieuwe 
kansen om met een veel aantrekkelijker aanbod en een 
andere campagneaanpak minimaal nog 200 nieuwe aan-
meldingen te realiseren. Er hoefde geen eenmalig bedrag 
van € 250 meer te worden betaald en bij voldoende deel-
name zou glasvezel nog dit jaar in Workum gerealiseerd 
worden. Plaatselijk Belang Workum wilde deze kans niet 
aan Workum voorbij laten gaan en zette daarom vol in op 
de nieuwe glasvezelcampagne. 

Omdat Plaatselijk Belang het zo belangrijk vindt, dat deze 
infrastructuur er voor Workum komt, wordt in samenwer-
king met Deltafiber alles uit de kast gehaald om het doel, 
nl. nog 200 aansluitingen voor de deadline van 7 april 
te halen: er worden posters gedrukt, flyers rondgebracht, 
publicaties op de website geplaatst, een wekelijkse 
Nieuwsflits in de Friso, overige publicaties in de Friso, op 
Facebook, brieven verzonden, spandoeken opgehangen 

en taarten verloot. Sanitiem Visser verstrekte mondeling 
en op afspraak informatie en je kon je daar ook aanmel-
den. Een aantal dagen stond er een heuse promo bus in 
Workum. Op 3 april was het promoteam met de pizzakar 
van Pizzametpazzi aanwezig op het terrein van de 3 Am-
bachten. Een inwoner uit Workum stelt zelfs een televisie 
en een wasmachine beschikbaar om onder alle nieuwe 
aansluitingen te verloten als we het zouden halen!!
Bij de campagne werd Plaatselijk Belang Workum actief 
ondersteund door de IJsclub Workum, tennisvereniging 
TV Rekke en voetbalvereniging vv Workum. Met iedere 
aanmelding bij provider Caiway of Delta via onze website 
ontvangt de aanmelder tot en met 7 april een  korting van 
€ 25 en volgt een bijdrage van € 50 per aansluiting voor 
die verenigingen.

BREAKING NEWS >>>
Op 29 maart 2021 kon bekend worden gemaakt, dat Wor-
kum voldoende aansluitingen had gehaald én dat er direct 
na 7 april wordt gestart met de aanleg! En dat is een bop-
peslach voor Workum. Als eerste wordt er een verdeel-
station in Workum geplaatst, waarop alle aansluitingen, 
inclusief de industrieterreinen van Workum worden aan-
gesloten. 

Je kunt je tot 7 april a.s. nog steeds gratis aanmelden voor 
glasvezel via onze website www.plaatselijkbelangwor-
kum.nl. Na die datum zijn de aansluitkosten € 650. Boven-
dien steun je bij deelname het Workumer verenigingsle-
ven. Door je voor 7 april aan te sluiten maak je bovendien 
kans op het winnen van een TV of wasmachine. 
 
Plaatselijk Belang vindt glasvezel een belangrijke voorzie-
ning voor de Workumer Mienskip en alleen samen krijgen 
we dat voor elkaar. Sluit je ook aan!!

Project glasvezel is succesvol!

Mijn naam is Simonia de Boer- van Dijk. Ik ben 37 
jaar en geboren en getogen in Workum. Ik ben ge-
trouwd met Gerard de Boer en ik ben moeder van 
een dochter (4) en een zoon (2). Nadat ik toerisme 
heb gestudeerd in Amsterdam ben ik een tijd werk-
zaam geweest in het buitenland waarvan 4 jaar in 
Italië en 4 jaar in Engeland. Daarna ben ik bij de Te-
legraaf in Amsterdam terecht gekomen en omdat 
Gerard de zaak van vader Durk over heeft genomen 
en kantoor heeft in Harlingen was het voor ons een 
logische stap om weer in Workum te gaan wonen. Ik 
ben toen gaan werken als Salesmanager bij Omrop 
Fryslân en sinds een jaar ben ik werkzaam als Office/
Projectmanager voor VVV Waterland van Friesland, 
dat is de regiomarketing- organisatie van Súdwest-
Fryslân en de Fryske Marren. Een leuke baan waarin 
ik erg op mijn plek ben. Allerlei projecten heb ik hier 
bij de hand zoals bijvoorbeeld het online boekbaar 
maken van tickets voor musea en attracties binnen 
de regio of het ontwikkelen van een regiokaart die 
toeristen kunnen gebruiken voor zowel navigatie als 
inspiratie. 
In mijn vrije tijd (die overigens momenteel erg 
schaars is) wandel ik graag met onze hond. Ik ben 
daarnaast dol op muziek, natuur en reizen. 
In de zomer van 2020 werd ik gevraagd voor Plaat-
selijk Belang Workum. Ik heb in september mijn 
eerste bestuursvergadering bijgewoond en het is 
tot nu toe goed bevallen. Ik vind het een erg leuke 
en gemotiveerde groep. Ik houd me momenteel be-
zig met het glasvezel-project en ik hoop op 29 april 
de sprong te maken richting een bestuursfunctie. Ik 
draag Workum een warm hart toe en hoop dat ik 
hiermee mijn steentje kan bijdragen zodat Workum 
een plek blijft waar het prettig is om in te werken, 
wonen en recreëren.

Even voorstellen
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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 cen-
trum; 2. Noard en Dwarsnoard; 3. Havengebied met sluis; 
4. Bedrijventerrein it Soal en 5. Industrieterrein Horsa, in-
clusief de route van station naar het centrum. Per deelge-
bied zijn in 6 verschillende thema’s door de Workumers 
zelf diverse kansen/ideeën vastgesteld. De Kwaliteitsim-
puls biedt een nieuw kompas voor Workum, waarmee 
Plaatselijk Belang Workum met de inwoners en onderne-
mers van onze stad de komende jaren vooruit kan. 
Sinds de oplevering van de Kwaliteitsimpuls is er al veel 
werk verricht. Gelet op de veelheid van de (deel)projec-
ten, zijn deze verdeeld over de komende jaren. Niet alle 
ideeën en kansen kunnen direct tot concrete plannen 
worden uitgewerkt. Deze projecten vragen namelijk veel 
voorbereidingstijd en overleg met verschillende partijen. 
Andere projecten kunnen wel weer vlot worden opgepakt 
en kunnen ook snel gerealiseerd worden. Gelet op de 
verschillende doorlooptijden van de projecten hebben wij 
een goede planning en prioritering gemaakt.
We hebben 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

Stadsvisie:
kwaliteitsimpuls, een update

3. Herinrichting Begine als toegangspoort naar het cen-
trum

Deelproject bewegwijzering en routing
Voor dit project is er een werkgroep samengesteld met 
leden van Plaatselijk Belang, Ondernemersvereniging en 
Stadsherstel. Dit project is onderverdeeld in 3 deelprojec-
ten.
• Bewegwijzering P-routes Centrum
• Bewegwijzering Industrieterrein
• Toeristische Bewegwijzering

Bewegwijzering P(arkeer) routes Centrum
Samen met de gemeente is er een inventarisatie gemaakt 
van P-borden. Vervolgens hebben we gekeken welke bor-
den vervangen en welke verwijderd moesten worden. De 
gemeente heeft dit inmiddels doorgevoerd, waardoor de 
routes naar parkeerplaatsen duidelijker en logischer zijn 
geworden. Ook heeft een schouw plaatsgevonden door 
een extern bureau waarbij de ‘wildgroei’ aan verschillen-
de borden geïnventariseerd is. Er is al een aantal overbo-
dige borden verwijderd en er wordt binnenkort nog een 
aantal verwijderd.

Bewegwijzering Industrieterrein
Dit is opgepakt door een werkgroep van Bedrijventerrein 
Hoekseize. Met financiële middelen uit het Ondernemers-
fonds is dit inmiddels uitgevoerd. Dit heeft geleid tot keu-
rige en overzichtelijke borden op het Bedrijventerrein.

Toeristische Bewegwijzering 
Bij het opstellen van de Kwaliteitsimpuls voor Workum 
bleek er behoefte te zijn aan een betere bewegwijzering 
voor de toerist, die Workum bezoekt. “Waar is de super-

markt, waar kan ik pinnen?” waren veel gehoorde vragen. 
We hebben er voor gekozen om met vaste items te wer-
ken, zodat er minimale wijzigingen nodig zijn om de info 
actueel te houden. Vaste gegevens zoals Historisch Cen-
trum, Fonteinen, Station, Super-/ Vers markten etc. geven 
de toerist een richting, waarbij ze onderweg alle overige 
voorzieningen tegenkomen. De borden zijn zo gesitueerd, 
dat we daarmee de toerist zoveel mogelijk door de stad 
leiden. Er is rekening gehouden met verschillende invals-
hoeken en routes, gebruikt door fietser, wandelaar en toe-
rist die per boot of openbaar vervoer Workum bezoekt.

Inmiddels is de nieuwe toeristische bewegwijzering ge-
plaatst. We hebben ons ingezet om dit met financiële 
ondersteuning van het ondernemersfonds en het kernen-
fonds (gemeente) en goede samenwerking met City Signs 
te realiseren. Met dit project is een mooie bijdrage gele-
verd aan de stad Workum en haar inwoners en onderne-
mers. 

Deelproject: parkeer en verkeersplan toegangspoor-
ten Workum, een update 
Onder de werktitel Parkeer en verkeerplan, is een werk-
groep het afgelopen jaar verder gegaan met de uitwer-
king van plannen met betrekking tot het verbeteren van 

de verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen en het aan-
trekkelijker maken van de toegangspoorten van Workum. 
Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van On-
dernemersvereniging Workum, Promotie Workum, Stich-
ting Stadsherstel, gemeente SWF en Plaatselijk Belang 
Workum. Met de volgende deelprojecten is de werkgroep 
bezig:
1. Toegangspoort Workum Centrum via Spoardyk met 

parkeervoorziening en aanpassing kruispunt Heare-
wei-Spoardyk - 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

Bij de uitwerking van de diverse projecten worden de vol-
gende uitgangspunten aangehouden:
• Het stadscentrum van Workum heeft vanaf drie rich-

tingen een “toegangspoort”. Het is de visie van de 
werkgroep dat iedere “toegangspoort” tot dichtbij/
in het stadscentrum moet uit komen bij vrije gegroe-
peerde parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen. 
Vanaf deze parkeervoorzieningen moet de bezoeker 
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veilig en op korte (aangegeven) loopafstand in het 
historisch stadscentrum kunnen komen en verblijven.

• De hoofdroutes naar Workum en in het bijzonder 
naar/van recreatie- en industrieterrein It Soal dienen 
voor alle weggebruikers veiliger en duidelijker ge-
maakt te worden

• Het is de visie van de werkgroep dat het verkeer- en 
parkeerplan niet moet leiden tot beperking in de be-
reikbaarheid van de winkels en/of het gebruik van 
parkeervoorzieningen door bewoners.

Stand van zaken deelproject 1):
Toegangspoort Workum Centrum via Spoardyk 
Inmiddels zijn de direct betrokken winkels Poiesz, Aldi en 
Versmarkt de 3 Ambachten en het stichtingsbestuur van 
de Klameare betrokken in dit deelproject. Als direct be-
trokken ondernemingen, die een belangrijke invloed heb-
ben op het gebruik van de omgeving, is het van groot 
belang dat deze partijen vanaf het begin betrokken zijn. 
Bovendien kunnen hierdoor eventuele ontwikkelingsplan-
nen van de winkels beter worden ingepast in de toekom-
stige inrichting van deze toegangspoort.
Er loopt momenteel een onderzoek om de Klameare naar 
het terrein van OBS De Pipegaal te verplaatsen. Dit is een 
kansrijke ontwikkeling die de werkgroep ondersteunt, 
maar die wel invloed op de uiteindelijke inrichting van 
de toegangspoort zal krijgen. De werkgroep heeft daarom 
besloten te wachten met verdere ontwikkeling van de 
toegangspoort, totdat meer bekend is over de eventuele 
komst van de Klameare naar deze locatie.

Stand van zaken deelproject 2):
Toegangspoort Workum Centrum-Noord via Trekwei 
- Prystershoek
Het vizier van de werkgroep is momenteel meer gericht 
op de noordelijke Toegangspoort. Onlangs zijn hier de eer-
ste maatschetsen voor opgesteld voor het deel van de 
Trekwei vanaf de afslag met de N359 tot aan het kruis-
punt Breewarsdyk. Deze schetsen zullen de komende tijd 
verder worden uitgewerkt, waarbij met name ook meer 
aandacht zal zijn voor het verrijken van de groenstructuur.

Ook zal nog verder gekeken worden naar de eventuele 
aanpassingen van de inrichting Prystershoek en de kwa-
liteit van en route naar de parkeervoorzieningen aan het 
Panwurk en achter de Klameare. 

Omdat realisatie van dit deelproject mogelijk gekoppeld 
kan worden aan nog in te plannen groot onderhoud aan 
de Trekwei door de gemeente SWF, ziet de werkgroep 
hier mooie kansen. De Trekwei kan hierdoor mogelijk 
al binnen enkele jaren een mooie opknapbeurt krijgen. 
De werkgroep gaat de komende maanden door met de 
verdere uitwerking, zodat de plannen klaar zijn zodra het 
groot onderhoud definitief is ingepland.

Stand van zaken overige 3 deelprojecten Parkeer en 
verkeerplan Toegangspoorten van Workum   
De ervaring leert de werkgroep dat planvorming, uitwer-
king en realisatie trajecten zijn van de lange adem. Daarbij 
moet soms ook de tijd “rijp en beschikbaar” zijn om met 
een deelproject aan de slag te gaan. Er is daarom op dit 
moment nog geen noemenswaardige vordering in deze 
deelprojecten. 
Op niet al te lange termijn, verwacht de werkgroep ook 
met deze deelprojecten te kunnen starten. Hierbij zullen 
dan ook direct betrokkenen worden uitgenodigd om met 
de werkgroep mee te denken en/of ontwikkelen.

Deelproject herinrichting Begine als toegangspoort 
naar het stadscentrum
De plannen met betrekking tot het kruispunt Hearewei – 
Spoardyk – Aldewei - Begine inclusief parkeervoorziening 
sluiten in feite naadloos aan op een her in te richten Be-
gine als toegangspoort naar het stadscentrum. Ook hier 
speelt het onderzoek om de Klameare naar het terrein 
van OBS De Pipegaal te verplaatsen een belangrijke rol. 
Als de nieuwe Klameare hier komt heeft dit ook invloed 
op de uiteindelijke inrichting van de toegangspoort naar 
het centrum. De werkgroep is inmiddels samengesteld en 
start binnenkort met het opstellen van de herinrichtings-
plannen voor de Begine als aantrekkelijke toegangspoort 
naar het stadscentrum. 

Eerste schets van mogelijke nieuwe wegindeling Trekwei.

Eerste schets van mogelijke nieuwe fietsoversteek Trek-
wei.

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen ge-
had voor De Klameare. Zo erg dat het Bestuur niet 
langer het voortbestaan kon garanderen. De redding 
moest gezocht worden in het aanschrijven van di-
verse landelijke regelingen en vooral een grote bij-
drage uit het Coronafonds van onze gemeente SWF. 
Inmiddels hebben wij als stichting de meeste aan-
gevraagde subsidies ontvangen, met als conclusie:
WE KUNNEN DOORGAAN!
Ook de beide beheerders Tamara de Leeuw en Bauk-
je Krikken hebben niet stil gezeten, ondanks dat we 
maanden dicht moesten. Ze hebben met beperkte 
middelen een aantal zalen opgeknapt en gezellig 
gemaakt. Ze staan te springen om straks weer open 
te mogen gaan.

Met betrekking tot de nieuwbouw is ook goed nieuws 
te melden. De gemeenteraad heeft een voorberei-
dingskrediet verstrekt om onderzoek te doen naar 
nieuwbouw of verbouw op het terrein van De Pi-
pegaal tegenover de supermarkt aan de Hearewei. 
De school verhuist in 2023 naar de Weverswei bij 
de Rolpeal, is de bedoeling. Een aantal architecten is 
uitgenodigd om schetsen te maken en een begroting 
te maken van de totale kosten. We verwachten in de 
maand april een reactie.

In de bouwcommissie werken de gemeente, Plaat-
selijk Belang en Stichting De Klameare nauw samen 
en wordt er druk gezet om voor de zomervakantie 
een compleet uitgewerkt voorstel voor te leggen aan 
de Gemeenteraad die de eindbeslissing heeft.

We kunnen concluderen dat we optimistisch zijn over 
de verplaatsing van onze huisvesting naar een func-
tioneel gebouw op een bijzondere plek, “De poort 
van Workum”.

Namens het Bestuur van De Klameare,
Tom Houtsma, voorzitter.

Nieuws van de Klameare
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Stadsvisie:
kwaliteitsimpuls, een update

Met de realisatie van een prachtig appartementencom-
plex heeft de Doltewâl  een ander en mooier aanzien 
gekregen. Maar de komende tijd wordt de Doltewâl nog 
mooier. 
Zoals de plannen nu zijn, wordt er voor de bouwvak be-
gonnen met de bouw van 8 levensloopbestendige wonin-
gen en 4 gezinswoningen. Als alles volgens plan verloopt 
worden de huizen in het voorjaar van 2022 opgeleverd. 
Daarmee krijgt ook dat deel van de Doltewâl, waar nu 
‘de flatjes’ staan, een ander en mooier aanzien. Woning-
bouwvereniging Dynhus heeft de opdracht tot de bouw 
gegeven.
Een ander geslaagd project is de renovatie van de hui-
zen in de Pothúswyk. Ook die huizen zijn prachtig gereno-
veerd.  Overigens is dit  bekostigd uit de opbrengst van de 
voormalige huurhuizen in de Pothúswyk, die aan particu-
lieren zijn verkocht.
Reactie van Plaatselijk Belang op de nota Strategisch Voor-
raad Beheer van Dynhus

Plaatselijk belang is gesprekspartner voor Dynhus, wat de 
nieuwe naam is voor de woningbouwvereniging, waarin 
Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen bij elkaar 
zijn gebracht.
Zo heeft Plaatselijk Belang aangegeven, dat er in Wor-
kum behoefte is aan meer sociale huurwoningen met 
een huurprijs net onder de huurgrens en meer vrije sector 
huurwoningen. Dit bevordert de doorstroming van oude-
ren met een grote koopwoning naar een comfortabele 
huurwoning. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor star-
ters c.q. jongeren om in Workum een betaalbare woning 

te kunnen vinden. Daarom ondersteunt Plaatselijk Belang  
ook (particuliere) initiatieven, zoals de Knarrenhof. 

Plaatselijk Belang heeft ook input geleverd voor het nieu-
we plan van Dynhus over Strategisch Voorraad Beheer 
(SVB). Dynhus gaat in dat plan uit van 2 centrale opgaven, 
namelijk die van Verduurzaming en van Transformatie. 
Dynhus stuurt aan op gasloze, goed geïsoleerde woningen 
voor een vooral vergrijzende huurderspopulatie.
In een reactie op dat stuk schrijft Plaatselijk Belang het 
volgende: “De vergrijzing zal over een aantal jaren/de-
cennia stabiliseren of zelfs dalen maar de vraag naar 
woningen voor jongeren, en 1-persoonshuishoudens zal 
volgens ons eerder toenemen dan dalen. Wellicht kan er 
bij de (ver)bouw van woningen voor de 65plus-ers al re-
kening worden gehouden met de geschiktheid op termijn 
voor 30min-ers”

- Workum een stukje mooier door nieuwbouw Doltewâl en renovatie Pothúswyk 
- Plaatselijk Belang gesprekspartner voor Woningbouwvereniging Dynhus

Windpark Friesland 
Al het gehele jaar kunnen we zien waar in het IJsselmeer 
de windmolens komen te staan van Windpark Friesland. 
De aanleg verloopt voorspoedig en de kabels liggen in 
de grond tot aan Oudehaske toe. De eerste molens zijn 
inmiddels daadwerkelijk ‘de lucht in’ gegaan. Dit betekent 
dat de eerste energie binnenkort wordt opgewekt.
We zijn het met elkaar eens dat we niet hebben staan 
springen om de komst van deze molens, maar nu deze er 
toch komen is het mooi dat de regio middels een substan-
tieel bedrag ondersteuning krijgt voor regionale projecten.
Om deze gelden goed en eerlijk te verdelen zijn in de 
afgelopen jaren gesprekken gevoerd met de regio om te 
zien welke structuur nodig is om te komen tot de verant-
woorde bestedingen. We zijn nu zo ver dat de stichting 
Omgevingsfonds Zuidwest Friesland opgericht gaat wor-
den.

De bestuurlijke structuur is als een 3 traps raket opgezet.
De centrale motor is het bestuur bestaande uit 5 perso-
nen, die wel binding hebben met de regio maar er niet 
direct wonen. Zij worden gevoed met initiatieven en pro-
jecten uit de regio aangestuurd door de adviesraad, de 
stuwmotor. Hierin hebben 10 personen zitting direct uit 
de regio. Van Stavoren tot aan Breezanddijk heeft iedere 
kern een vertegenwoordiging uit hun midden naar voren 
geschoven.

Taak van de adviesraad is om de voelhoorns van het ge-
bied te zijn en om de signalen uit het gebied door te ge-
ven aan het bestuur. Bovendien krijgen zij inzicht in alle 
ingediende projecten en geven zij daar een zwaarwegend 
advies in naar het bestuur.
Voor Workum neemt ondergetekende zitting in de advies-
raad.

Omgevingsfonds

De controle kamer van de energie raket wordt bemand 
door de raad van toezicht. Hierin zit een vertegenwoor-
diger van de gemeente, van het windpark en van de ad-
viesraad om erop toe te zien dat het afgesproken traject 
goed verloopt.

Zodra de molens draaien gaat ook de kassa rinkelen. Niet 
meteen, maar wel in ieder geval eind 2021 zullen de eer-
ste aanvragen kunnen worden ingediend. Hiervoor wordt 
nu een protocol opgezet met criteria waar een aanvraag 
aan moet voldoen. Als hier meer over bekend is, komen 
we met een uitgebreide toelichting in de diverse media.

Namens de Ondernemers Vereniging en
Plaatselijk Belang Workum, Jacob v/d Valk
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Sinds afgelopen zomer luiden de prachtklokken van de 
St. Gertrudiskerk weer, na een te lange periode van zwij-
gen. Het verloop van de restauratie was een langdurig 
en moeizaam traject. Het contact met de klokkenmaker 
verliep niet altijd gesmeerd. Gelukkig kunnen bewoners 
en bezoekers van Workum nu weer als vanouds genieten 
van het imposante gebeier van de Treurer (sinds 1699) en 
de Trooster (sinds 1616).
Ook het carillon laat zich weer horen met talloze bekende 
en minder bekende melodieën. Dit carillon werd in 1979 
door Plaatselijk Belang, ter ere van haar 75 jarig bestaan, 
aangeboden aan de stad Workum.

Er is in de toren plaats voor 3 klokken, maar of er ooit een 
derde heeft gehangen is onbekend. Henk de Haas wilde 
graag dat die derde klok er zou komen. Om er zeker van 
de zijn dat de klokkenstoel wel een derde klok zou kun-
nen dragen, is deze in 2018 gerestaureerd. Scheepswerf 
De Hoop uit Workum heeft deze restauratie uitgevoerd. 
Deze bijzondere opdracht werd hen gegund, omdat er een 
grote verwantschap is tussen het materiaalgebruik en de 
constructietechnieken in de scheepsbouw en bij de bouw 
van historische klokken. 
De volgende klus was het in orde maken van de gebrek-

Klokken en carillon
St. Gertrudis Workum

kige ophanging van de klepel van de Treurer. De klok is 
gerestaureerd door Klokken- en Kunstgieterij Reiderland 
(Simon Laudy/Finsterwolde).

Vervolgens is geprobeerd geld voor een derde klok bij-
een te krijgen en met succes. In september is de derde 
klok gegoten in het Duitse Sinn. De nieuwe klok weegt 
1300 kilo en is daarmee de lichtste van de 3. In totaal 
krijgt de klokkenstoel zo’n 6500 kilo te verduren. Het was 
de bedoeling dat de klok in oktober 2020 naar Workum 
zou komen, maar ook hier gooide corona roet in het eten. 
Wanneer de Duitse medewerkers de klok naar Nederland 
zouden brengen, moesten ze bij terugkomst 2 weken in 
quarantaine. Om deze reden is de komst van de klok tot 
nader bericht uitgesteld.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen 
van verschillende stichtingen en fondsen. Aanjagers van 
dit project waren Henk de Haas en Hans Boekhoeven, oud 
burgemeester van het vroegere Nijefurd en voorzitter van 
het bestuur van Stichting tot behoud van monumenten in 
de gemeente Súdwest Fryslân. De stichting is eigenaar 
van de toren.
Wilt u meer lezen over het behoud van monumenten in 
onze gemeente? Ga dan naar www.stichtingmonumen-
tenswf.nl.

Tijdens een rondje Workum valt het altijd op dat er heel 
wat zwerfafval, zoals blikjes, flesjes, papiertjes en plas-
tic in de berm liggen. Wij snappen niet hoe iemand het 
bedenkt om blikjes en flesjes in de berm te gooien, 
maar sommige fietsers en wandelaars kunnen zich daar 
blijkbaar niet druk om maken.

Werkgoep Van Harte Skjin wel! Daarom hebben wij een 
plan bedacht om de bermen schoon te houden.
Als vrijwilliger kun je een stukje Workum (straat of 
buurt) adopteren. Met een tas en een paar werkhand-
schoenen loop je eens per maand, per 14 dagen of 
zo vaak als je zelf wilt je geadopteerde straat of buurt 
langs en ruim je alle rommel op die daar in het zicht 
ligt. Slootwallen uitkammen hoeft niet en particulier 
terrein kan worden overgeslagen.
Het verzamelde plastic, blik en papier kan gewoon in de 
eigen grijze bak. Organisch materiaal en uitwerpselen 

van paarden en huisdieren vergaan vanzelf. Huisdierei-
genaren zijn hier bovendien zelf verantwoordelijk voor. 
We vragen aan alle inwoners van Workum om in je 
eigen buurt rond te kijken. Ligt er afval of kan die lan-
taarnpaal, brug of straatnaambord wel een sopje ge-
bruiken? Kom dan in actie! Zo houden we met elkaar 
onze mooie stad schoon.
Tijdens de winterperiode mogen honden lekker ren-
nen op het strand. Laten we er ook hier samen voor 
zorgen dat de hondenpoep opgeruimd wordt en het 
strand schoon blijft zodat we ook in de komende jaren 
het strand met onze honden mogen blijven bezoeken!
Lijkt het je daarnaast leuk om een stuk berm te adopte-
ren, meld je dan aan bij Van Harte Skjin via e-mailadres 
vanharteskjin@gmail.com. Je kunt hierbij direct aange-
ven naar welk stuk berm je voorkeur uitgaat.
Workum schoonhouden doen we met elkaar en jong 
geleerd is oud gedaan! 

Van Harte Skjin!
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Wat weten we al lang van de nieuwbouwplannen voor 
CBS It Finster en OBS De Pipegaal! In 2015 is dit nieuw-
bouwtraject gestart voor de beide scholen. Er is veel over-
leg geweest met de beide schoolorganisaties Gearhing en 
Nije Gaast en de gemeente.
In dezelfde periode liep ook het traject ‘Rolpeal’. Inmid-
dels staat er een prachtig nieuw sportgebouw. De bouw 
en alle overleggen met betrekking tot de Rolpeal heb-
ben voor vertraging gezorgd voor de bouwplannen van de 
beide scholen. Vertraging, waardoor onze plannen moes-
ten worden bijgesteld aan de nu geldende maatstaven en 
richtlijnen van de gemeente en van de landelijke richtlij-
nen voor de bouw van scholen. Die waren anders dan in 
2015, wat lang het uitgangspunt was. 

We zijn ontzettend blij dat de vaart er nu weer in zit en 
dat, door de politieke inzet van toenmalig wethouder Stel-
la van Gent, ook de kinderopvang een plek kan krijgen in 
dit nieuwe gebouw. Plaatselijk belang en de beide onder-
wijsorganisaties wilden dit erg graag. Een saillant detail: in 
dit traject hebben we inmiddels met drie wethouders sa-
mengewerkt die allemaal hetzelfde doel voor ogen had-

Het Kindcentrum Workum,
it giet oan!

den en hebben: met elkaar een prachtig Kindcentrum in 
Workum ontwikkelen.

De architect van het gebouw van dit nieuwe ’Kindcentrum 
Workum’ is architectenbureau Kristinsson uit Deventer. Ze 
staan bekend om hun creatieve en inspirerende vertaling 
in de scholenbouw.

Achter de schermen is er heel veel overleg geweest om 
alles af te stemmen, hobbels weg te nemen en door te 
spreken. Het hele bouwproces wordt professioneel bege-
leid door Lindhorst huisvestingsadviseurs uit Hoogeveen. 
De beide scholen hebben een onderwijsvisie voor de toe-
komst ontwikkeld, die vertaald wordt in de bouw voor 
beide scholen. Een gebouw, gericht op de toekomst. Daar 
zijn we trots op!

En wat fantastisch dat de Kinderopvang ook een plek krijgt 
in het gebouw. De ruimte hiervoor is gesitueerd aan de 
voorkant, precies in het midden van het gebouw, centraal 
dus. Aan beide kanten van de kinderopvang komen de 
ingangen voor de beide scholen.

Het gebouw krijgt een verdieping. Beide scholen heb-
ben een beneden en een bovendeel. Ieder dus een eigen 
vleugel. We delen de gemeenschappelijke middenruimte.
 
Het wordt een geheel duurzaam gebouw. Door de beide 
onderwijsorganisaties wordt extra geïnvesteerd in meer 
zonnepanelen waardoor we met het gebouw nu voorlo-
pen op de huidige bouwbesluiten en klaar zijn voor de 
toekomst! Een prachtig initiatief! 
Wanneer u vanaf de Weverswei het gebouw gaat zien, 
ziet u de zijkant. De voorkant loopt in het verlengde van 
de weg. Een hele ruime voorkant. Met daartegenover het 
speelplein. 

Op dit moment zijn de scholen bezig een groen speel-
terrein te ontwikkelen. Veel minder betontegels en meer 
afwisselende speelmogelijkheden. En dan denken we niet 
aan alleen speeltoestellen. Een buitenomgeving met sti-
mulansen tot ander spel en anders leren. Uit onderzoek 

Plaatselijk Belang heeft de voortgang van de plannen en ontwikkeling van het 
Kindcentrum op de voet gevolgd. Daarbij werden en worden we op de hoogte 
gehouden door de Stuurgroep Bouw Kindcentrum. Ook wij hebben ons bij de 
gemeente hard gemaakt om de kinderopvang onder 1 dak met de scholen te 
laten huisvesten. Het is mooi dat dit gelukt is. We kunnen straks trots zijn op 
dit prachtige Kindcentrum in Workum!

blijkt o.a. dat kinderen zich na de pauzes dan beter kunnen 
concentreren.

De bouwtekeningen zijn klaar. De omgevingsvergunning 
is verleend door de gemeente. De aanbesteding voor 
de bouwkundige zaken en ook voor installatietechnische 
werkzaamheden vindt in april plaats. Alles gericht om de 
bouw te kunnen laten starten in de zomer van 2021.
We rekenen op een jaar werken aan bouw en pleininrich-
ting. Onze koers ligt erop om net voor de zomervakantie 
2022 het gebouw in gebruik te nemen. Wat kijken we als 
scholen en kinderopvang daar naar uit!
Met de tekeningen geven we u nu alvast een blik op en 
inkijkje in het nieuwe gebouw. Wanneer het zover is, ont-
moeten we u allen graag in het nieuwe Kindcentrum in 
Workum! 

Namens: Basisonderwijs Stichting Gearhing en
Stichting Nije Gaast en Kinderopvang Kids First
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Aan het begin van 2020 brachten wij het draaiorgel 
naar de Gebr. Van Eijk in Terwolde om het te laten 
stemmen en alles even na te lopen.
Toen bleek dat het houtwerk was aangetast door de 
houtworm.
Met behulp van subsidies van Stichting Stadsburger-
weeshuis en de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer 
hebben wij het draaiorgel kunnen laten behandelen.
Ondanks het wegvallen van veel vaste optredens in 
2020, wegens corona, hebben wij toch nog vaak kun-
nen spelen.
Dit jaar hebben wij tot nu toe nog maar één keer kun-
nen spelen.
Het valt te hopen dat wij deze zomer weer wat vaker 
kunnen gaan draaien.
Het orgel en de draaiers zijn er in ieder geval helemaal 
klaar voor.
Bijgaand een foto van het draaiorgel op de in 2019 in 
gebruik genomen nieuwe aanhangwagen, tijdens de 
doortocht van Maarten van der Weijden door Workum.
 
Namens de draaiers,
Jan de Vries

Draaiorgel

Het voormalige stort en opslagterrein aan de Slinke-
wei (de Jiskepôle) was een afgesloten gebied omdat 
het plaatselijk met asbest was verontreinigd. Ook was 
het wild begroeid met bomen, struiken en reuzenbe-
renklauw.
Grenzend aan de Workumerwaard -een agrarisch ge-
bied en één van de toplocaties in Fryslân voor de grei-
defûgels- was dit een ideaal gebied voor predatoren.
Daarom wilde It Fryske Gea graag alle bomen kap-
pen en stuiken verwijderen wanneer de gemeente de 
reuzeberenklauw ging bestrijden. Hiervoor zijn de ge-
meente en It Fryske Gea in overleg gegaan met Plaat-
selijk Belang over de beweegredenen, de herplant én 
de toekomst van onze Jiskepôle. Hierop volgend is er 
vervolgens in november 2019 een gezamenlijke infor-
matieavond georganiseerd waarin de kapwerkzaamhe-
den en de beweegredenen zijn toegelicht.
Momenteel is het kappen en saneren van de grond zo 
goed als helemaal afgerond. 
Als Plaatselijk Belang zijn we momenteel in overleg 
met de gemeente over de herinrichting van ‘onze Jis-
kepôle’. We zouden graag een herinrichting willen laten 
realiseren die zowel voor de eigen Workumers als ook 
voor de toerist uitdagend en/of inspirerend is. 
De plek van de stort kan heel mooi het verhaal vertel-
len over natuur en cultuur:
• het verhaal van het ‘weidevogel vriendelijk’ inrich-

ten van de totale Workumerwaard;
• het verhaal van de grutto (weidevogel) waardoor 

dit stuk Nederland zo uniek is en dus de reden om 
in te zetten op zo min mogelijk bomen/schuil-
plaatsen voor predatoren;

• beide verhalen met het prachtige zicht op weids-
heid van land en water

• het verhaal van het ontstaan van de Workumer-
waard (cultuurhistorisch en landschappelijk) van 

het ontstaan van het gebied – ook de link tussen 
de stort en It Fryske Gea deel, dat dit vroeger be-
hoorde tot de reiniging van de gemeente (zicht-
baar slenk, basalt en dijk.

 Besdragende struiken kunnen pluksgewijs wat be-
schutting geven voor de ‘trekkende toerist en vo-
gel’. Door toepassen van beheer door bijvoorbeeld  
schapen, zullen het struiken op stam worden, 
waardoor predatoren geen/minimaal kans krijgen 
om hier zich te vestigen.

Maar de Jiskepôle kan naast een rustpunt met informa-
tie voor de voorbijganger ook nog prima een functie 
bekleden voor de omgeving door:
• zicht te geven op Workum en Tillefonne-pad als 

bijzondere kuier tussen historisch centrum Workum 
en de stort (Workumerwaard)

• tegelijkertijd een fraaie eigentijdse en sportieve 
invulling te geven door aan te sluiten op de multi-
functionele ijsbaan. Voor de sportieve loper, bmx’er 
of mountainbiker die via de ijsbaan, misschien een 
stukje strand en de Slinkewei een rondje over de 
paden van de heuvels van de Jiskepôle kan mee-
pakken.

Dit complete plan -waaraan ook Stichting Buitensport 
een grote bijdrage heeft geleverd- ligt momenteel bij 
de landschapsarchitect van de gemeente voor een na-
dere uitwerking. Dat geeft ons tijd om te kijken of het is 
te combineren met andere werkzaamheden van de ge-
meente en provincie die aan of rond onze IJsselmeer-
kust worden verricht. Zodat we ook financieel wellicht 
één en ander kunnen koppelen, om zo ook de financi-
ele middelen beschikbaar te kunnen krijgen.
Het is er nu wellicht wat rustig(er) met het fysieke 
werk, maar het ligt wat ons betreft zeker niet stil.

Jiskepôle
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1. Opening: Voorzitter Richard de Vries opent de ver-
gadering en heet een ieder welkom op deze vergade-
ring. 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 wa-
ren er van Corrie Bergstra- Veldhuis - FNP fractievoorzit-
ter, Jetse Jellesma, Afke Visser, Jikkie Ruiter - FNP raads-
lid, 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 speel-
schip Willemijntje, nieuwjaarsreceptie, bezoek burge-
meester 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, Omge-
vingsfonds, Windmolenpark Fryslân, draaiorgel met hun 
nieuwe aanhanger. 
6. Financieel verslag: Dit wordt toegelicht door pen-
ningmeester 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 be-
groting en is nieuw daarop. Klaas de Bok vraagt of de 

subsidie voor de Stadsvisie éénmalig was. Dit is inder-
daad 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. 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 pas-
sende 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 (nieuw-

jaarsreceptie 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 
herinnering aan PB en weer een beetje extra groen in 
Workum

Notulen Jaarvergadering 24-4-2019 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 San-
dra 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 “ge-
pensioneerde” schuift hij bij ons aan en dit wordt met 
applaus bevestigd. Ook Bouwe wordt welkom geheten.
Orgelcommissie komt binnen. Zij hebben bij de aan-
vang van de vergadering hun kunsten vertoond. Gezel-
lige muziek bij de entree en hiervoor worden ze met 
een aardigheidje bedankt. 
Pauze
10. Toelichting Kwaliteitsimpuls: Samen met de on-
dernemersvereniging zijn er prioriteiten gemaakt. Alles 
in de 1e fase wordt eerst geprobeerd te realiseren. Er 
zijn verschillende teams gemaakt die zich met de pri-
oriteiten bezig houden. Ook Stadsherstel doet hieraan 
mee.
11. Rondvraag:
• Notermans: zou wel graag een eigen raad en burge-

meester 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.

• 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 bui-
ten de bebouwde kom en daar zijn geen containers 
bezorgd. Daar werd ook niet het oud papier opge-
haald. 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 kinderkop-

jes 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 kin-
derkopjes bij. 

• Jappie Feenstra: oude Poiesz. Hier houdt de herbe-
stemmingscommissie zich mee bezig. Gemeente en 
PB hebben daar niet echt zicht op. Is particulier be-
zit.

• 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 en alle attracties die daar aanwezig zijn, zijn 
voor algemeen gebruik. Misschien wel fijn dat daar 
dan een bordje kan staan/ hangen zodat dit duide-
lijk is.

• Petra Dijkstra: de fonteinen is veel over te doen ge-
weest 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 ge-
meente 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 Kli-
maatakkoord in de Eerste Kamer definitief wordt vast-
gesteld. Hierbij zullen alle mogelijke duurzame ener-
gieoplossingen 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 bedank-
te eenieder voor zijn/haar komst. Onder het genot van 
een drankje werd er vervolgens nog lang nagepraat.
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Nieuwe leden,
help ons mee!

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 serieuze 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 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. 

✁✁ ✁

    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: .....................................................................................................................

    

Begroting 2021




