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Voorwoord
Beste leden van Plaatselijk Belang Workum en belangstellenden,
Ieder jaar is weer anders en elke tijd kent zijn of haar problemen, vraagstukken en uitdagingen. Zo
ook dit jaar. Nu de kruitdampen van de verkiezingen zijn opgetrokken en de leden van de nieuwe
raad bekend zijn moeten we als Plaatselijk Belang eerst weer afwachten welke koers deze raad
en het nieuw te vormen college gaat varen. We zullen proberen daarbij actief bezig te zijn om de
belangen van Workum voor nu en de toekomst zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.
Nu de tijd van opstarten van de gemeente Sùdwest-Fryslân achter ons ligt en de plek van de
plaatselijke belangen steeds meer vorm begint te krijgen in het politieke en ambtelijke spel,
prijzen we ons als bestuur gelukkig dat we onze bestuurlijke capaciteit kunnen versterken met
een drietal sterke nieuwe bestuursleden die we aan de vergadering willen voorstellen. We hebben geconstateerd dat, willen we de belangen voor Workum goed blijven behartigen, we deze
uitbreiding binnen het bestuur hard nodig hebben.
Mede vanuit die gedachte van ‘wat te doen en hoe te handelen’ vragen we van u ook de toestemming om de contributie te verhogen van € 6,25 naar € 7,50 per lid. Deze extra inkomsten
willen we gaan inzetten om meer informatieve bijeenkomsten te houden voor college, raad,
beleidsambtenaren en inwoners van Workum. Daarmee hebben we iets meer ‘Workumer olie’ om
te smeren tussen partijen om daarmee de besluitvorming in ieders voordeel te laten verlopen.
Na bijna 1,5 jaar van voorbereiding van het masterplan Workum gaat nu eindelijk de schop de
grond in. Tijdens de jaarvergadering krijgen we meer tekst en uitleg over het totale proces. De
drempel van de sluis is deze winter verdiept. Daarmee kunnen nu in theorie boten met een diepere steek Workum bereiken en inde nieuw aan te leggen passantenhaven aanmeren. Als bestuur
hebben we hieromtrent nog wel onze vraagtekens of de bereikbaarheid vanaf het IJsselmeer
wel dusdanig is dat deze provinciale investering wel voldoende effect heeft. We gaan dit ook
bij de provincie aan de orde stellen en zien of we in een totaalplan ook kunnen komen tot een
verbeterde bereikbaarheid en gelijktijdig een kwaliteitsimpuls geven aan het IJsselmeerstrand bij
Workum. De plannen liggen hiervoor wel klaar alleen moeten er nog partijen overtuigd worden
van de noodzaak. Het is misschien wel een idee om het College van Gedeputeerde Staten van
Friesland eens uit te nodigen om met windkracht 6 op de WK I vanaf het water Workum binnen
te varen.
Dit is nog maar een enkel punt waar we onze aandacht aan besteden.
Want hoe komt het met het zwembad en de sporthal?
Waar worden huizen gebouwd en voor wie?
Hoe behouden we voorzieningen in Workum en welke invloed hebben we hierop?
Veilig wonen en werken zijn belangrijke thema’s.
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En dan nog die zaken en taken die aan onze aandacht ontsnappen en waar we u als lid dan ook
hard voor nodig hebben. Zijn er punten die u met het bestuur wilt delen kom dan gerust langs bij
een van de bestuursleden of voorafgaand aan elke bestuursvergadering. We hebben 30 minuten
gereserveerd voor alle mogelijke onderwerpen. Schroom niet en kom langs. De data staan op
Workum.nl
Jacob v.d. Valk | voorzitter
Maart 2014

Jaarverslag 2013
Het afgelopen bestuursjaar kenmerkt zich door de afronding van een aantal lopende zaken:
- Na 20 jaar eindelijk de ingebruikname van de skatebaan, de officiële opening moet nog
plaatsvinden, maar er wordt gretig gebruik van gemaakt;
- De start van de gedeeltelijke realisatie van het masterplan, de Klameare verhuist naar het
oude gemeentehuis en voor de oude locatie en de Stedspôle zijn de vergunningen aangevraagd;
- Het verdwijnen van de parkeermeters, een doorn in het oog voor gastvrij Workum;
- Het succesvol organiseren van een verkiezingsdebat zodat Workum weloverwogen kon kiezen;
Ook een aantal ‘luchtiger’ zaken kwamen aan de orde:
- met Promotie Workum en Workum.nl is de Workumer van het Jaar 2013 benoemd: Martin
Groen
- de Workumer El is uitgereikt aan Reid de Jong o.m. voor zijn tomeloze inzet voor de Strontrace en alles daaromheen;
- op ludieke wijze mocht Plaatselijk Belang de bank bij de sluis onthullen en symbolisch in
ontvangst nemen. Een geschenk aan Workum van de jubilerende Visserij Vereniging Workum;
- samen met Workum.nl, Promotie Workum en de Kunstkring met behulp van een prijsvraag
het ontwikkelen van een slogan: VAN HARTE WORKUM.
Maar ook het tot stilstand komen van de plannen:
- Ontwikkeling nieuw zwembad/sporthal;
- Ontwikkeling van de omgeving van het strand;
- Realisatie van promotieborden in de vorm van sluisdeuren langs de provinciale weg.
Allemaal zaken waar PB meer of minder bij betrokken was.
De tekenen voor 2014 zijn gunstig. We mogen maar liefst 3 nieuwe bestuursleden verwelkomen
en daarnaast komt er een nieuw college welke weer voortvarend aan de slag zal willen met de
voorliggende plannen.
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Deze zijn er genoeg. Als bestuur zijn we momenteel druk bezig met:
- Het verder optimaliseren van het bestuur en organisatie, dit is een doorlopend proces, maar
nu extra urgent doordat de gemeente regelmatig een beroep op Plaatselijk Belang doet.
Daarom zijn we extra blij met de nieuwe bestuursleden. Zichtbaarheid en betrokkenheid van
Plaatselijk Belang naar de politiek is zeer belangrijk om snel te kunnen schakelen;
- Het realiseren van gratis WIFI in delen van Workum, voortvloeiende uit de voorstellen vanuit
de provincie. Deze actie in overleg met Promotie Workum en Workum.nl;
- De plannen voor plaatsing van windmolens in het IJsselmeer, wat zijn de alternatieven;
- Het tekort aan speeltuintjes in Workum;
- Het nieuw leven in blazen van stilstaande plannen;
- Het pand Noard 55, het voormalige “Wapen van Workum”, in de huidige staat een rotte kies
in het straatbeeld;
- Het bruggetje bij de Algeraburren, hier hebben we bezwaar aangetekend tegen de verwijdering. In het vervolg hebben we aangeboden te bemiddelen omdat bleek dat elke partij
eigenlijk de brug wil behouden, maar het er niet over eens is hoe. De gemeente vroeg ons
echter onafhankelijk te bemiddelen, maar dat konden we niet meer omdat we een standpunt
hebben ingenomen. Intussen is er een bemiddelaar aangesteld;
- Verlichten van de “Grutte tsjerke en toer”. We werken hard aan de inzameling van de benodigde gelden;
- De wet WMO, hoe komt dit er voor Workum uit te zien;
- De geldautomaat in Workum; de Rabobank is welwillend ten aanzien van de allocatie van de
huidige automaten, maar vraagt hiervoor ook input vanuit Workum;
- Daarnaast zijn we doorlopend in gesprek met de gemeente voor advies betreffende bijvoorbeeld fietsenrekken bij de bushaltes, hondentoiletten, gemeenteloket, bestemming “Dolteskoalle”;
Ook werd er in 2013/2014 regelmatig gebruik gemaakt van het inspreekuur, hieruit zijn er zaken
doorgespeeld naar de gemeente welke weer in beleidsstukken zijn meegenomen. Dit zijn niet
altijd grote zaken, maar zeker van nut en we blijven onze leden en overige betrokken inwoners
welkom heten op deze maandelijkse momenten.
Ook zijn de AED’s in het bestuursjaar regelmatig gebruikt. Het gebruik heeft tot gevolg dat er
vervolgens stevige kosten moeten worden gemaakt om de AED voor het volgende gebruik klaar
te maken. Toch is dit voor het bestuur geen discussiepunt. Integendeel, er is zelfs geld gereserveerd voor een reserve reparatieset zodat na gebruik de AED gelijk weer gebruiksklaar gemaakt
kan worden, waar dit anders enkele dagen zou duren.
Kortom het afgelopen bestuursjaar was lekker druk, we hopen het komende bestuursjaar weer de
nodige zaken te mogen (mede) realiseren.
Rients de Jager | Secretaris a.i.
Maart 2014
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Jaarvergadering 2014 Vereniging Plaatselijk Belang
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk
Belang Workum, welke gehouden zal worden op woensdag 23 april 2013 in de Klameare te
Workum, aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
Opening
2.
Vaststellen van de Agenda
3.
Mededelingen van de secretaris
4.
Notulen Jaarvergadering d.d. 22 april 2013
5.
Jaaroverzicht 2013
6.
Financieel Jaarverslag 2013
7.
Verslag Kascommissie
8.
Vaststellen begroting 2014 (zie bijlage op middenpagina)
8a. voorstel verhoging contributie naar € 7,50
8b. orgelcommissie
9.
Windmolens IJsselmeer (zie verder in deze nieuwsbrief)
10.
Bestuursverkiezing
Herkiesbaar: Jacob van der Valk
Kandidaten: Wiepke Popkema, Jetske Miedema, Henny de Jong.
(zie verder in deze nieuwsbrief)
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering aanmelden
11.
Rondvraag
PAUZE
11.
Presentatie Masterplan, met medewerking van Pieternel Heeres en
Frans Tolsma, Gemeente SWF
12.
Sluiting

In het kader van de presentatie van het Masterplan worden ook niet-leden van harte uitgenodigd
deze avond bij te wonen.

Notulen van de jaarvergadering gehouden op 22 april 2013
in de Klameare te Workum, aanvang: 20.00 uur, aanwezig: 36 leden
1.
Opening
Voorzitter Jacob van der Valk (VZ) opent de vergadering. Een speciaal welkom voor de raadsleden die als belangstellenden aanwezig zijn en voor Jaap Wittermans, de dorps/stadscoördinator.
De plek die PB inneemt in de nieuwe gemeente krijgt steeds meer vorm en inhoud. Het takenpak-
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ket wordt groter en uitgebreider. Soms een bewuste keuze, soms niet te vermijden. Maar afwachten en stilzitten is een gelopen race. Vasthoudendheid loont, zoals de skatebaan die na 22 jaar
werkelijkheid wordt. Plannen en ideeën rond zwembad en sporthal vragen veel actie en initiatief.
Het is niet altijd een eenvoudige positie tussen gemeente, leden en inwoners van Workum. Soms
voelt het als speelbal, maar meestal ervaren we respect en acceptatie. Soms worden er beslissingen genomen waarvan we achteraf zeggen ‘dat had anders gemoeten’. Maar het bestuur van
PB bestaat uit een goed team vrijwilligers die voor het merendeel dit doen naast hun dagelijkse
werkzaamheden. Deze vergadering is bedoeld om verantwoording af te leggen over wat bestuur
doet en niet doet. Input vanuit de vergadering is daarbij van wezenlijk belang. Daarom een hartelijk welkom en spreekt de voorzitter de hoop uit om er met elkaar een goede avond van te maken.
2.
Agenda
Punt 8a vervalt, orgelcommissie is afwezig. Toegevoegd wordt punt 10a: presentatie Kunstkring
Workum. Doel: om na het agendapunt Masterplan nog meer inhoud te geven aan Workum Stad
van Kunst en Cultuur.
3.
Mededelingen van de secretaris, Rients de Jager
Er zijn drie afmeldingen ontvangen. Voorgesteld wordt om de jaarvergadering niet meer op
maandagavond te houden, maar de avond af te wisselen zodat ook anderen de gelegenheid hebben de vergadering te bezoeken zonder andere verplichtingen af te hoeven zeggen.
4.
Notulen Jaarvergadering d.d. 23 april 2012
Ad 5) Jaaroverzicht: de Gemeente neemt het onderhoud van het strand over na de overeenkomst
met Mondeel. De notulen worden vervolgens, met dank aan de notulist, goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.
5.
Jaaroverzicht 2012
Het jaaroverzicht is afgedrukt in de nieuwsbrief. Er zijn geen vragen aan-en/of-opmerkingen.
Dank aan de secretaris voor het maken van het Jaaroverzicht.
6.
Financieel Jaarverslag 2012
Er zijn een paar opzeggingen, maar evenveel nieuwe leden. Contributie wordt trouw betaald.
Er zijn vanuit de zaal geen vragen. Dank aan de penningmeester.
7.
Verslag Kascommissie
De heer V.d. Goot meldt, als voorzitter van de kascommissie dat de kas is gecontroleerd en dat er
geen op- of aanmerkingen zijn. Decharge wordt verleend. De heer V.d. Goot is aftredend, wordt
vervangen door reservelid de heer Geert Wind. De heer Bouke Hoekstra wordt tweede commissielid en de heer Pieter Westra wordt reservelid.
8.
Begroting 2013
Er zijn geen vragen en opmerkingen. De begroting wordt vastgesteld.
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8a) orgeldraaiers. Deze zijn niet aanwezig. Zij hebben zich wel verantwoord bij de penningmeester. Voorzitter memoreert dat deze vrijwilligers zich belangeloos zeer inzetten. Het orgel is
ooit geschonken aan PB. Er is een begroting van € 500,- op jaarbasis voor onderhoud en stallen. Als er geld over is dan kan er weer een nieuw boek worden gekocht.
8b) Workum.nl: Roelof Fopma meldt dat de nieuwe website succesvol werkt. Dagelijks zo’n
500 bezoekers, 20.000 hits. De werkgroep heeft besloten zelfstandig verder te gaan in een Stichting. Er verandert niets aan de werkwijze. Roelof dankt PB voor de samenwerking. De voorzitter
feliciteert de groep fantastische vrijwilligers die met hun professionele en enthousiaste inzet deze
zelfstandigheid hebben bereikt. De website is belangrijk voor de toekomst van Workum, voor
zowel bewoners als bedrijven. Dank en hulde en veel succes!
PAUZE
Tijdens de pauze wordt de vergadering verrast door een viertal skaters die toiletpapier komen
verkopen voor de IJsclub. Omdat zij er nu al zijn wordt punt 11 op de agenda naar voren gehaald.
11. Aftrap skatebaan
De jeugd van toen - zo’n 22 jaar geleden - heeft er erg lang op moeten wachten. Nu gaat het er
van komen. Het materiaal is besteld. De geplande oplevering is in de laatste week van juni. PB
waardeert het zeer in de IJsclub een goede partner te hebben gevonden om de realisatie mogelijk
te maken. Door het ondertekenen van een convenant door Durk de Boer (IJsclub), Jense Bootsma
en Jesse Hunia (skaters), en Jacob v.d. Valk (PB) wordt het startschot gegeven. Door het convenant te tekenen beloven partijen met elkaar zorg te dragen voor een goed gebruik en beheer van
de skatebaan. De Gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud.
9.
Bestuursverkiezing
Theunis Wouda en Joke de Jong zijn aftredend. Beiden zijn enorm actief geweest voor PB. Theunis Wouda maakt de overstap naar Promotie Workum. Hij is een echte doener, gepassioneerd
voor Workum. PB ziet uit naar een nog intensievere samenwerking met PW. Joke de Jong heeft
haar taak als penningmeester met veel zorg en altijd correct uitgevoerd. Het klopte altijd. De
voorzitter dankt hen beiden hartelijk en overhandigt hen bloemen en een dinerbon. Rients de
Jager is herkiesbaar en wordt met algehele stemmen herkozen. Als kandidaat heeft Corrianna
Agricola zich aangemeld. Zij heeft zichzelf in de nieuwsbrief al voorgesteld. Corrianna wordt met
algehele stemmen benoemd. Welkom!
10. Update Masterplan, zwembad en w.v.t.t.k. in dit kader
Het Masterplan heeft veel stof doen opwaaien. PB heeft er erg veel tijd aan besteed. Rients de
Jager geeft een overzicht van de stand van zaken. Het Masterplan komt voort uit de Stadsvisie, is
de invulling van de Stadsvisie. Bestaat uit 5 onderdelen, waarvan er 1 op korte termijn doorgaat
en 4 in later stadium worden uitgevoerd.
1 It Strân: alleen de strook tussen Soldatengracht en IJsselmeer. Er moet een upgrading komen: voorzieningen, parkeren, toegankelijkheid, zeilfaciliteiten, controleren van verzanding.
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2 De sluis: zijn aantal ideeën voor, maar er moet geld beschikbaar komen.
3 Stedspôle / Klameare; het onderdeel dat nu uitgevoerd wordt
4 Ontwikkeling Doltewal: walbeschoeiing etc., de school die verdwijnt, vervanging op termijn
van duplexwoningen. Budget is hiervoor nog niet beschikbaar.
5 Toegang vanaf de meren, Rolpeal en Horsa.

Ad 3) Stedspôle en Klameare: hiervoor is geld beschikbaar en wordt nu uitgevoerd. De Klameare verhuist naar het Gemeentehuis. Voorwaarden: behoud van voorzieningen, bibliotheek,
gemeenteloket; het filmhuis zou er onderdak kunnen vinden. Stedspôle: toevaarten verbreden,
aanlegsteigers voor boten, sanitaire voorzieningen, open ruimte behouden, parkeervoorzieningen verbeteren, groene karakter blijft behouden.
E.e.a. heeft consequenties voor omwonenden. PB probeert de informatievoorziening en de contacten tussen bewoners en Gemeente zo goed mogelijk te begeleiden. De Gemeente zal extra aandacht besteden aan de bewoners die directe consequenties zullen ervaren. Er komt waarschijnlijk
in juni een informatieavond voor alle inwoners.
Het Masterplan is te vinden op de site van Workum.nl onder Plaatselijk Belang.
Vragen vanuit de zaal:
- de aanlegsteiger aan de Doltewal die nu schetsmatig in de plannen staat, blijft die? Is nog
niets definitief. Gewezen wordt op de recente verbetering aan het Súd.
- blijft de Stedspôle beschikbaar voor evenementen als Keuringsdei en feesttent: ja.
- de locatie voor een trailerhelling is discussiepunt. Het Houtmanstreekje leent zich niet hiervoor. Terreinen op de Horsa zijn bijna allemaal particulier, dus daar geen mogelijkheid.
Voordeel van omgeving Stedspôle is de bereikbaarheid van het centrum, parkeermogelijkheden en de financiële bijdrage die de Hengelvereniging in dat geval kan krijgen van de Bond.
Het is voor de hengelvereniging heel moeilijk contact te krijgen met de Gemeente hierover.
De vragen en opmerkingen worden door PB en aanwezige Raadsleden en Jaap Wittermans meegenomen in hun overleg.
F. Hofman: er ligt een plan voor It Soal als toegangspoort. Er is geld beschikbaar bij Rijkswaterstaat en Provincie. Hij snapt niet waarom dit zo lang moet duren. Er ligt zoveel geld. Ligt het aan
te weinig capaciteit om recreatieve deel op te pakken? Jaap Wittermans neemt ook deze vraag
mee. PB zal hierover contact opnemen met wethouder.
Zwembad
Hendrik Sytsma doet verslag over stand van zaken. In juni beslist de Gemeente of en zo ja, welk
zwembad er dicht moet.
Er wordt gewerkt aan een voorstel het zwembad en sporthal op elkaar te bouwen. Heeft als groot
voordeel dat het ruimte beperkend is en dat het naast de school(scholen in de toekomst wellicht)
gelokaliseerd is. De exploitatiekosten kunnen op diverse manieren zo laag mogelijk worden gehouden:
- door een omnivereniging op te richten waarin zoveel mogelijk sportverenigingen deelnemen
die van beide faciliteiten gebruik maken. Veel verenigingen = veel vrijwilligers
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het gebruik van de restwarmte van de zuivelfabriek. Hierover is de Gemeente in gesprek met
de Zuivelfabriek
Om de discussie op gang te krijgen en houden heeft PB veel informatie verstrekt aan de Gemeente, gebruikmakend van professionele organisaties als Equadraat en de KNZB. PB bereidt
een informatiebijeenkomst voor, waarin o.a. voorbeelden van ‘etagebouw’ getoond zullen worden
aan commissieleden en raadsleden. De sportverenigingen worden hierbij betrokken.
10a Workum Stad van Kunst en Cultuur
Een van de thema’s in de Stadsvisie en het Masterplan. Onder het deel Cultuur valt o.a. de verhuizing van de Klameare naar het Gemeentehuis.
De Kunstkring krijgt steeds meer voet aan de grond, wordt steeds zichtbaarder. Namens deze
enthousiaste groep kunstenaars en galeriehouders geven Henk de Boer en Cees van Stam een
presentatie aan de hand van beelden.
Het streven is Workum een kunstzinnige uitstraling te geven waardoor het meteen duidelijk is dat
ook op artistiek en creatief gebied Workum veel te bieden heeft en bezoekers daardoor uitgenodigd worden terug te komen en het door te vertellen. Een aantal mogelijkheden op rij:
- aanplakzuilen, bv. afvalbakken
- stoeptegelroute, verwijst naar musea, galeries, ateliers, verzetsmonument etc.
- bewegwijzering, creatievere bordjes
- brugkunst, bv. onder de brug of het aankleden van de brugwachtershuisjes
- kunstruimte, een grote ruimte creëren, bv. lege schoolgebouw, waar activiteiten georganiseerd kunnen worden als: laagdrempelige workshops, lezingen, exposities, verhuur ateliers,
etc.
- kunstwerken plaatsen door de stad, bv. nieuwe binnenhaven, langs de Dolte, bij de sluis
- fietstunnels opvrolijken met bv. graffitikunst (zie bv. www.gewoonmaria.nl)
- informatieborden
- plaatsnaamborden Workum ‘aankleden’
Bij al deze voorbeelden is het de bedoeling daarin de lokale thema’s te gebruiken: historie, aardewerk, scheepswerf etc.
12. Workumer van het Jaar
Een initiatief van Workum.nl, Promotie Workum en Plaatselijk Belang. Een onderscheiding aan
een persoon, vereniging of instelling die Workum positief in het nieuws heeft gebracht. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie van dit jaar voor het eerst uitgereikt. De Workumer El blijft bestaan. Deze
onderscheiding is voor iemand die zich als vrijwilliger bijzonder heeft ingezet. Op de site kun je
zien wie deze onderscheidingen in het verleden hebben ontvangen.
Ruth Vultho heeft de penning ontworpen die ieder jaar aan de Workumer van het Jaar wordt
uitgereikt.
13. Rondvraag
De heer Hylke Bandstra meldt dat de pinautomaat op de Merk na de definitieve overname van
de Friesland Bank op 1-1-2014 zal verdwijnen. Deze voldoet niet aan de veiligheidseisen. De
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pinautomaat bij de Rabobank blijft.
De heer Cees van Stam dankt voor de subsidie die zij hebben gekregen voor het organiseren van
de tentoonstelling ‘De Zilveren Camera’.
De heer Scholte wijst erop dat straatnaamborden en verkeersborden aan een schoonmaakbeurt
toe zijn. PB zal dat in het overleg met de Gemeente meenemen. Tevens suggereert hij een lichtkrant in de stad te plaatsen voor bezoekers waarop de evenementen worden vermeld. PB meldt
dat er intussen hard gewerkt wordt aan plannen voor evenementenborden.
De fotoborden die in de stad geplaatst staan zijn soms gericht naar de straat en niet naar de
stoep. PB zal Stichting Stadsherstel hierover informeren.
14. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en aandacht. Alle opmerkingen, vragen
en suggesties zullen worden meegenomen naar het overleg met de ‘contactwethouder’ de heer
W. Sinnema.
De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.

Kandidaten Bestuur Plaatselijk Belang
Even voorstellen…
Jetske Miedema
In 1978 ben ik in Workum komen wonen omdat ik juf werd aan de openbare school. 26 jaar
geleden zijn mijn man Henk en ik samen een jachtservicebedrijf aan de Suderséleane begonnen.
Onze 2 oudste kinderen wonen en werken in Amsterdam, de jongste is, na haar studie buiten
de provincie, teruggekeerd naar Friesland. Je kunt mij in Workum o.a. tegenkomen op de tennisbaan, op de sportschool en bij het popkoor XL.
In mijn functies als trouwambtenaar, raadslid en in verschillende besturen was ik op allerlei
verschillende manieren betrokken bij mensen, bij de ‘mienskip’.
Plaatselijk Belang vervult een belangrijke en centrale rol binnen die ‘mienskip’.
Ik vind het een uitdaging om, samen met de andere enthousiaste bestuursleden, de voorzieningen/leefbaarheid in onze mooie stad zoveel mogelijk op peil te houden en natuurlijk het liefst
verder uit te kunnen bouwen. Daar gaan we met z’n allen voor!
--------Henny de Jong
Samen met Johan woon ik aan de Algeraburren. Gezellig, bij de Noorderbrug. Altijd wat te doen
en dat is waar ik van houd. We hebben samen 4 heerlijke meiden die ook bijna allemaal een
wederhelft hebben. Ook dit is waar wij voor leven. Ons gezin is onze basis. Dat is waar we van
genieten. We het geluk dat we ons “pake en beppe” mogen noemen van een kleine meid. Wat
een voorrecht. Mijn werk bestaat uit schoonmaakwerkzaamheden in de Gulden Leeuw. Hier vind
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ik veel voldoening in. Gezellige werksfeer en elke keer weer de zaken netjes voor elkaar zien te
krijgen in een paar uur tijd. Een tevreden gast geeft mij, en ongetwijfeld ook de anderen, een
voldaan gevoel. Tevens ben ik een mens die graag mag organiseren. Workum Bruist is dan ook
een van de organisaties die ik een warm hart toedraag. Een van mijn hobby’s die ik met groot
plezier doe. Evenals passen op kleine kinderen, handwerken en lezen.
Mij is gevraagd om zitting te nemen in Plaatselijk Belang. Dit vergt wel even bedenktijd. Na
overleg met Johan heb ik besloten om hiervoor te gaan. Om Workum zo te vertegenwoordigen
naar de gemeenschap toe voelt goed. Geluiden uit Workum opvangen om mee te nemen in de
vergadering. Ook communicatie staat hoog in mijn vaandel. Ik realiseer me dat je het nooit een
ieder naar de zin kan maken maar door in gesprek te gaan hoop ik de lijnen kort te houden tussen de mensen.
Ik hoop er binnen Plaatselijk Belang iets van te maken en dat u vertrouwen in mij hebt. Samen
met u als Workumer kunnen we er immers een mooie, leefbare stad van maken.
--------Mijn naam is Wiepke Popkema en ik ben 37 jaar. Ik woon sinds 2005 in de nieuwbouwwijk
Thomashof met mijn vrouw Esmeralda Popkema. Wij hebben 2 kinderen - een dochter van 8 en
een zoon van 5 - die opgroeien in een mooie kindvriendelijke wijk. Onze keuze viel ruim 10 jaar
geleden op Workum, vanwege de gunstige ligging voor ons werk en de watersport. ‘s Ochtends
ga je via de voordeur naar het werk en als je weer thuis komt stap je via de achterdeur het vakantieland binnen. Maar dat hoef ik de meesten van jullie vast niet te vertellen.Met ons zeilbootje
zijn wij regelmatig te vinden op de Friese Meren. Daarnaast ben ik graag in de tuin bezig en hou
ik van lekker eten. Ook een goed fantasieboek ligt standaard op het nachtkastje naast m’n bed.
Ik ben sinds 2002 werkzaam bij de gemeente. Sinds 2013 ben ik afdelingshoofd Publiekszaken
bij de gemeente De Friese Meren. Met deze gemeentelijke ervaring hoop ik een goede bijdrage
te kunnen leveren aan het bestuur van Plaatselijk Belang Workum. Ik liep al een tijdje rond met
het idee, om iets kunnen doen voor ‘de gemeenschap’. Ik hoop dat ik dit met uw instemming als
bestuurslid van Plaatselijk Belang Workum waar kan maken.
N.B. Kandidaten kunnen zich nog opgeven tot 24 uur voor de vergadering!
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Voortgang Masterplan
In de Friso van 18 maart jl. heeft de Gemeente een nieuwsbrief geplaatst, waarin vermeld werd
dat de plannen doorgaan, en daarbij een tijdspad. PB heeft de projectleiders Pieternel Heeres
en Frans Tolsma uitgenodigd om tijdens de jaarvergadering de definitieve plannen/tekeningen
nogmaals te presenteren, zo mogelijk in 3d-vorm. Zij hebben deze uitnodiging aangenomen en
wij hopen zoveel mogelijk leden hierdoor in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van deze
plannen. Ook niet-leden zijn op 23 april van harte welkom.

Zwembad Workum
Helaas is er geen nieuws te melden. De Raad heeft het College opdracht gegeven onderzoek te
doen naar het in gebruik houden van de zwembaden in Workum en Bolsward. Met name het
onderzoek naar Bolsward moest opnieuw uitgevoerd worden. In afwachting daarvan èn door de
verkiezingen, is de besluitvorming uitgesteld.

Windmolens
De plannen voor de windmolens in het IJsselmeer kennen we allemaal in grote lijnen. In hoeverre deze plannen onomkeerbaar zijn wordt schimmig gehouden door de provinciale politiek.
Er is zo te zien echter nog niets definitief. Op 31 maart en 1 april jl. heeft een hoorzitting van de
Statencommissie plaatsgevonden. Aangemeld waren 43 insprekers… In mei valt hierover de
beslissing.
Plaatselijk Belang is tegen de plannen voor de molens in het IJsselmeer. Omdat er echter het
nodige moet gebeuren ten aanzien van milieuvriendelijke energiewinning staan we echter welwillend tegenover kleinschalige initiatieven op het land. Immers de taakstelling vanuit het Rijk ligt
er.
Hiervoor hebben we dan ook overleg gehad met het platform Duurzaam Koudum. Er zijn namelijk
plannen om bij Koudum, langs de N359 vier windmolens te realiseren. Voorwaarde is dat dit
gedragen wordt door de omliggende partijen. Plaatselijk Belang Koudum, It Heidenskip, Hindeloopen en Workum zijn daarvoor de aangewezen partijen. Door dit plan kunnen 1 of 2 kleinere
molens in de buurt verdwijnen en is er de mogelijkheid voor de PB’s om mee te participeren.
Op zich interessant omdat de hieruit voortvloeiende rendement dan ten gunste kan komen van
de omgeving.
Omdat deze plannen voor 10 maart in grote lijnen moesten worden ingediend bij de provincie
hebben we toestemming verleend om hier mee aan de slag te gaan. Echter wij hebben aangegeven dat voor definitieve instemming eerst de casus willen voorleggen aan onze leden. Gaan
zij akkoord hiermee? Daarnaast is de voorwaarde geweest dat de plannen in het IJsselmeer dan
geen doorgang mochten krijgen. Op de jaarvergadering zal dit vraagstuk aan onze leden worden
voorgelegd.
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Knilles!
Wie is Knilles? Knilles staat voor de Workumer met een mening. Hij steekt
deze nooit onder stoelen of banken. Normaal vind je hem op straat, in de leugenbank of aan de bar van zijn stamkroeg. Knilles schopt om zich heen, bijt
van zich af. Nooit kreeg hij de mogelijkheid om eens even te zeggen waar het
op staat, om eens iets te zeggen op het moment dat een ander zwijgt. Knilles
is iedereen die zich in deze persoon herkent en Knilles wisselt elke keer van
gedaante. Als Knilles zijn mening verkondigt, schrijft hij deze op (bij voorkeur
digitaal) en zorgt hij ervoor dat hij deze tijdig bij een van de bestuursleden
inlevert.

Knilles & Plaatselijk Belang
Knilles heeft een raadsel: zoek de verschillen!
Don Quichot, de dolende ridder welke in zijn waanzin ten strijde trok tegen de molens.
Levend in zijn eigen wereld, vol romantische nobele, maar niet realistische dromen. Een
dolende ridder die samen met zijn schildknaap Sancho Panza door de bevolking volledig in
de maling wordt genomen.
Hiertegen over:
- Strijdende burgers langs het IJsselmeer, vermomd als Don Quichot, in een eveneens
een stormloop op een gedrocht van een windmolenplan. Volledig verraden door een
provinciaal bestuur welke volledig naar de pijpen van de overheid danst, waarbij de
gedeputeerde, als volleerd schild(and)knaap (s)preekt wat men in Den Haag wil horen.
- Knilles is van mening dat verdere toelichting overbodig is. Hij overpeinst echter het
nut en de nonsens over deze plannen. Wie worden hier mee gediend? Kapitalisten uit
de polder! En voor het vuile werk mag de provincie voor 49% meespelen. De rekening
wordt neergelegd bij de plaatsen aan het IJsselmeer.
- Waarom niet gestaag werken aan de alternatieven: kleine windparken, zonne-energie,
blue energy. Voor de prijs hoeven we het niet te doen. Duitsland bulkt van de overcapaciteit en nieuw gebouwde centrales worden amper gebruikt. In gebruikzijnde installaties
moeten stand-by staan en zijn fors vervuilend als ze moeten inspringen. Het waait niet
altijd…
- Knilles weet ook dat wanneer een dogma is ontstaan het moeilijk is dit te doorbreken. Hij
zwijgt verder. Wij ook?
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Nieuwe leden, help ons mee!
Het aantal leden t.o.v. het vorige jaar nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn een aantal nieuwe leden, maar
ook een aantal opzeggingen. Leden vertegenwoordigen gezinnen of huishoudens. Dit betekent dat
bijna de helft van de huishoudens in Workum lid is van Plaatselijk Belang. We willen het ledental
minimaal op peil houden en het liefst zien groeien om sterk te staan als een gerespecteerde gesprekspartner op allerlei vlakken in onze Workumer samenleving, waar op dit moment toch belangrijke
zaken aan de orde zijn. Incidenteel meldt zich spontaan een nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie
gaat steeds door. Daarom hebben we de aanmeldingsbon voor het lidmaatschap ook in deze Nieuwsbrief weer afgedrukt. Mochten er in uw familie- of vriendenkring mensen zijn, die nog niet lid zijn
van Plaatselijk Belang en het “belang” van een krachtige vereniging onderstrepen, spoor hen aan om
lid te worden van Plaatselijk Belang. Contributie slechts € 6,25* per jaar. De aanmeldingsbon kunt
u inleveren bij één van de bestuursleden. Voor de namen zie elders in dit boekje. Aanmelden via de
website of per email kan ook. Zie voorin.

✁

✁

✁

Aanmelding lidmaatschap
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de “Vereniging Plaatselijk Belang Workum”
Naam
Adres
PC/ Woonplaats
E-mailadres voor nieuwsbrief
Betaling contributie door middel van automatische incasso: JA / NEE
Indien “Ja”: u zult binnenkort een machtigingsformulier van ons ontvangen;
in het andere geval ontvangt u van ons betalingsgegevens.
Datum: 				

Handtekening nieuw lid:

* wordt mogelijk verhoogd naar € 7,50
tijdens ledenvergadering op 23-4-2014
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