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Waarom een Nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes?
In de eerste plaats om de binding met onze achterban te vergroten. We willen u graag 
beter en duidelijker informeren over onze activiteiten. Wat doen wij, waar houden wij 
ons mee bezig? In het verlengde daarvan denken wij ook meer respons te krijgen uit de 
dorpen Akkrum, Nes e.o. Zijn we goed bezig, wat kan er beter, ontsnappen er zaken aan 
onze aandacht? We horen het graag!
Onze doelstelling is het bevorderen van de leefbaarheid voor alle inwoners van Akkrum, 
Nes e.o. in de breedste zin van het woord. 
Wilt u ook lid worden van Plaatselijk Belang? Geef u dan op per mail (penningmeester@
akkrum-nes.nl), of telefonisch . . . . of tijdens de ledenvergadering (zie achterzijde). 
Om de kosten hoeft u het niet te laten, voor 7,- per jaar bent u al lid.
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EVALUATIE RANDWEG
De gemeente is in overleg met de NHL om de 
evaluatie middels een studieproject op te starten. 
De verwachting is dat dit in januari wordt uit-
gevoerd. Mocht u intussen knelpunten ervaren, 
dan verzoeken wij u deze per mail aan ons door 
te geven (info@akkrum-nes.nl). Wij kunnen dan 
eventueel actie ondernemen. Het ligt in de bedoe-
ling om de randweg feestelijk te openen tijdens de 
Reuzendag in 2018.

BUURTPREVENTIE
Eind oktober was er een thema avond voor beheer-
ders en deelnemers van buurtpreventie. Hiervoor 
was de heer  Veenstra chef recherche Friesland 
uitgenodigd. Hij heeft ons op boeiende wijze uit de 
praktijk verteld. Over cybercrime, opsporings-
technieken, iets over zedenzaken, mensenhandel 
en drugs. Er was een speciale drugskoffer mee-
genomen om te laten zien welke soorten er zijn.
Belangrijk punt voor de recherche is burgerpar-
ticipatie. Dingen die je opvallen en niet ‘normaal 
of gebruikelijk’ zijn, graag melden bij de politie. 
Ogenschijnlijk onbelangrijke zaken kunnen best 
belangrijke informatie bevatten voor de politie. 
Ogen en oren van de buurt is dan ook het credo 
van Buurtpreventie. Voor meer informatie zie onze 
Facebook pagina Buurtpreventie Akkrum-Nes.

JUF BOEREMAPLEIN
De herinrichtingswerkzaamheden aan de Túntsjes 
zijn nu voor een groot deel klaar. Rond het Juf 
Boeremaplein is de rust overigens nog niet weer-
gekeerd, het is er nog steeds druk met werkver-

keer en de straten zijn hier nog niet hersteld. 
Intussen heeft de werkgroep Juf Boeremaplein niet 
stilgezeten. Er is uitvoerig overleg geweest met 
diverse partijen en uiteindelijk zijn keuzes gemaakt 
op basis waarvan een definitief projectplan is 
geschreven. Er zijn diverse fondsen en organisaties 
aangeschreven om het benodigde geld bijeen te 
krijgen. Het wachten is nu op respons, want met 
louter enthousiasme kunnen de plannen niet wor-
den gerealiseerd. Wordt vervolgd dus…..

SPOORPROMENADE
Omdat de promenade er altijd wat saai bij lag, 
besloot Plaatselijk Belang om hier wat aan te 
doen. De schop werd ter hand genomen en onder 
leiding van Rein Huitema en met behulp van 
enkele vrijwilligers zijn de perkjes rond de bomen 
vergroot en voorzien van geschikte planten die 
door de gemeente ter beschikking zijn gesteld. De 
promenade kreeg zo een fleurige aanblik, waar 
we de hele zomer en herfst van hebben kunnen 
genieten. De foto spreekt voor zich!

ADRESWIJZIGINGEN
Wij verzoeken onze leden eventuele adreswijzigin-
gen door te geven aan het bestuur, zodat wij onze 
administratie up to date kunnen houden. Dit kan 
door middel van een mail naar info@akkrum-nes.nl
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A

G
EN

D
A

Uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering 
Datum: donderdag 23 november 2017
Locatie: Leppehiem, zaal FCE
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Notulen ledenvergadering 20 april 2017
5. Begroting 2018
6. Bestuursverkiezing:
 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het 
 secretariaat tot aanvang van de vergadering. 
7. Bekendmaking winnaar Gouden Gieter 2017
8. LF 2018 (Kulturele Haedstêd)
9. Seismologisch onderzoek Akkrum-Nes e.o.

    PAUZE

10. Akkrum-Nes beweegt / Wat beweegt Akkrum-Nes?                          
 Presentie door buurtsportcoaches Grace Ibema en Wiebren Dijkstra
11. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt  
12. Sluiting

Vragen voor de rondvraag dienen minimaal 3 dagen voor de vergaderdatum schriftelijk te worden 
ingediend bij het secretariaat: Griene Eker 11, 8491 AP Akkrum of email: info@akkrum-nes.nl.

De notulen van de vorige vergadering zullen op de vergadering ter inzage liggen. 
Mocht u het verslag eerder willen inzien, raadpleeg dan onze website of neem contact op 
met het secretariaat per email of telefoon (0566 652613).

Dagelijks bestuur: Aize Wijnstra, voorzitter; Geeske Schaap secretaris en Akke Boschma, penningmeester.
Algemene leden: Douwe  Veenstra, Sintineke Menger, Rein Huitema, Nadia Amah Apedo en Renske Hietkamp.

Z.O.Z.


