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Jaarverslag Plaatselijk Belang Akkrum-Nes  
Periode 19 april 2018 t/m 24 april 2019 

 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Het bestuur kwam elke eerste maandag van de maand bijeen, met uitzondering van de 
maand augustus. 
Op verschillende vergaderingen mochten wij een gast ontvangen, nl. 
 
Op 02-07:  Hanneke v.d. Ley (aspirant lid werkgroep Tsjerkebleek, ter kennismaking).  
Op 03-09:  - Susan Romkes – Caleidoscoop: verzoek om medewerking bij organisatie 
    landelijk congres voor opbouwmedewerkers in november. 
  - Anita Boer ivm de realisatie van een groenten/beleeftuin    
  - Grietje Balsma (aspirant bestuurslid-penningmeester, ter kennismaking) 
Op 01-10:  - Wethouder Jelle Zoetendal (ter kennismaking)     
  - Sandra Donk (it Pakhûs) i.v.m. realisatie dierenkampke nabij station 
Op 05-11: Tjerk Kooistra, ZZP-er, om mogelijkheden ontwikkeling dorpsvisie toe te  
  lichten. 
Op 07-01: - Jan de Jong en Jelle v.d. Heide namens St. Akwaseum om hun  
    plannen m.b.t. een buitenzwemlocatie in Akkrum voor te leggen. 
  - Ruurdtje Anema – wijkmanager gemeente Heerenveen 
Op 04-02:  - Ruurdtje Anema en Jeroen Stegeman (gem. Heerenveen) om het traject 
    omgevingsvisie nader toe te lichten 
  - Tjerk Kooistra, voortgang ontwikkeling dorpsvisie 
Op 04-03: Natasja Derksen als aspirant algemeen bestuurslid  (ter kennismaking). 
Op 01-04: - Jochem Reitsma en Elzina Oosterhuis om aandacht te vragen voor hun 
    plannen voor een dierenveldje tegenover It Pakhûs. 
  - Gretha Oost en Miranda Tamminga om hun ideeën inzake 11x11 fonteinen 
    te pitchen. 
  - Ruurdtje Anema – wijkmanager. 
  - Froukje v.d. Schaar en Piet Jonker (beide aspirant bestuurslid, ter  
    kennismaking) 
 
Naast bestuurlijke taken is regelmatig overleg gepleegd met o.a. vertegenwoordigers van de 
overheid, woningbouwvereniging Elkien, ondernemersvereniging VOAN, Stichting Akkrum-
Nes Centraal, St. Akwaseum en individuen. Waar mogelijk is er samengewerkt met 
welzijnsorganisatie Caleidoscoop te Heerenveen. Verder bezocht het bestuur diverse 
bijeenkomsten. In de afgelopen verslagperiode zijn o.a. de volgende bijeenkomsten bezocht: 
 

a. Verg. oprichting Kringloopwinkel Akkrum (8/5), nav de pith op de ALV van 19/4. 
b. Bijeenkomsten inzake voortbestaan STAJ (28/5 en 26/11); 
c. Bijeenkomst AWS inzake oprichting clubhuis aan It Stalt (6/6) 
d. Presentatie resultaten onderzoek randweg door studenten NHL (27/6) 
e. Bijeenkomsten met gemeente inzake locatie tankstation Fennema (28/6 en 20/9) 
f. Diverse bijeenkomsten opzet kringloopwinkel. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. Een 

zgn. Doarpskeamer bleek wel levensvatbaar. Hiertoe is inmiddels een Stichting 
opgericht.  

g. Informatiebijeenkomsten nieuwbouw Poiesz (4/9 en 20/9) 
h.   Overleg met Elkien (24/9) 
i. Overleg inz. Uitbreiding Untingeradeelhal (24/9) 
j. Bijeenkomsten VOAN/StANC en PB (30/10 en 15/4) 
k. Afscheid wijkagent Lucas Haanstra (nov) 
l.   Bijeenkomst Energietransitie te Leeuwarden (26-11) 
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m. Overleg toekomst Klaverbladfonds met bestuur Klaverbladfonds, St.ANC, Akkrum 
Ald&Nij en VOAN (29/11 en 15/1) 

n. Nieuwjaarsbijeenkomst Doarpskeamer ED (4/1) 
o. Evaluatie brugbediening (13/2) 
p. Bijeenkomst Watersport & Recreatie gem. Heerenveen (27-2) 
q. Bijeenkomst Betaalbare woningen met gem. Heerenveen (28/2) 
r. Bijeenkomst werkzaamheden spoor nabij de spoorbrug (mrt. 2019).  
s. Informatie-avond Vermillion bouwkundige opname (4/4) 
t. Dialoogavond omgevingsvisie gemeente Heerenveen (Brede school 21/3) 
u. Diverse bijeenkomsen Gasoverleg gem. Heerenveen  
v. Diverse bijeenkomsten LF 2018 / Fr. Milieu Federatie (GroenLunch) / Repair Café / 

Doarpswurk etc. 
 
 
 
Projecten en doorlopende activiteiten: 
Onderstaande zaken hadden in de verslagperiode voortdurend de aandacht van het bestuur:  
 

A. Herinrichting Tsjerkebleek. De gehele verslagperiode is er regelmatig overleg 
geweest tussen werkgroep, gemeente en andere belanghebbenden. Er is hard 
gewerkt, maar door verschillende factoren verliep de voortgang wat stroef. Wel ligt 
het in de bedoeling om het gehele centrum (dus ook de Buorren) in de plannen te 
betrekken. Concreet kan helaas op dit moment nog niets worden gepresenteerd.  

 
B. Juf Boeremaplein. Na 5 jaar ploeteren werd het plein officieel geopend op zaterdag 

14 juli. Een korte maar zeer geslaagde happening. De officiële openingshandeling 
werd verricht door wethouder Hans Broekhuizen, daarbij geassisteerd door “Juf 
Boerema” (Nynke Bergsma), die onverwacht met rollator kwam opdraven. Sindsdien 
is het plein nauwelijks een dag ongebruikt gebleven. Hieruit blijkt dat het concept een 
schot in de roos is. Veel kinderen kunnen er samen, maar ook afzonderlijk van elkaar 
spelen en sporten. ’s Avonds worden de toestellen gebruikt door fitnes groepjes en 
de playcourt door de wat oudere jeugd. Helaas bleef een echte winter achterwege, 
maar toch kon er 1 dag worden geschaatst; dit met dank aan de brandweer die de 
playcourt onder water had gezet. Begin april zijn er nog korfbalpalen en fietsenrekken 
geplaatst. Binnenkort wordt dit aangevuld met een extra schommel en picknicktafel. 
Daarmee is de activiteit afgerond. De verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud 
(groen en speeltoestellen) ligt verder bij de gemeente. 

 
C. Kunstwandelroute 2018. Deze activiteit bleek een groot succes. Bijna alle 4000 

boekjes zijn op en de hele zomer hebben we dorpsgenoten en toeristen door het dorp 
zien wandelen om de doeken te bewonderen. Besloten is dan ook om dit (liefst 
structureel) voort te zetten. Om dit (financieel) te kunnen realiseren, zijn de oude 
doeken geveild tijdens een genoeglijke middag op 23/3 in de Kromme Knilles. Er zijn 
opnieuw subsidies en vergunningen aangevraagd, kunstenaars benaderd en er is 
een nieuw boekje samengesteld (ism de Haven). Het thema van de nieuwe “Slach 
troch Akkrum” is “Licht en donker” omdat 2019 het jaar van Rembrandt is. Er waren 
veel mooie inzendingen waaruit een keuze is gemaakt. De opening met een hapje en 
drankje was op 6 april bij Goerres. Tijdens de openingshandeling was “kunstroof” in 
scêne was gezet.  

 
D. Restauratie zuidelijk brughoofd Boerebrêge 

 Eind december werd PB officieel eigenaar van het zuidelijk brughoofd Boerebrêge 
 (symbolisch aankoopbedrag € 1,=). Dit maakt de weg vrij om dit historisch stukje 
 Akkrum te kunnen restaureren. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. 
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Daarnaast hield het bestuur zich bezig met de volgende zaken: 
 

1. ALV 19 april 2018; Goed bezocht met een mooie presentatie inzake dementie door 
de vertegenwoordigers van de gemeente. Tevens een pitch van Hennie Sixma voor 
de oprichting van een Kringloopwinkel in Akkrum. Douwe Veenstra nam afscheid als 
bestuurslid van PB na vele jaren trouwe dienst.  

2. Op aanvraag kreeg PB twee nieuwe appelbomen (voor Akkrum en Nes) cadeau van 
St. Fryske Frucht. De symbolische overhandiging vond plaats op 12 mei (reuzedei); 
ze zijn in de herfst daadwerkelijk geplant ter vervanging van twee bomen bij de brede 
school die er slecht aan toe waren. 

3. De leugenbank is aan onderhoud toe. Enkele plaatsen zijn verrot en er zitten (te) 
dikke lagen verf op. Momenteel worden verschillende opties onderzocht hoe de 
renovatie het best kan worden georganiseerd. 

4. Bloemenhangers; PB steunt het initiatief van St.ANC voor nieuwe bloemhangers incl. 
professioneel onderhoud met een jaarlijkse bijdrage van € 750,= gedurende 3 jaren. 
Het resultaat is in één woord prachtig en een upgrade voor het dorp. 

5. Perikelen buslijn door Akkrum; dit onderwerp kwam aan de orde tijdens de ALV, naar 
aanleiding waarvan het bestuur heeft overlegd diverse personen en organisaties. 
Omdat bleek dat de meningen hierover nogal verdeeld zijn, heeft het bestuur 
besloten zich in deze kwestie neutraal op te stellen en de besluitvorming over te laten 
aan gemeente, provincie en Arriva. 

6. Verdere aankleding spoorpromenade; eerder was al extra ruimte gemaakt rond de 
aanwezige bomen en zijn er grassen en bloeiende planten geplant. Inmiddels zijn 
nog twee spiegels aangelegd en de aanwezige bloembakken verplaatst. Deze 
worden binnenkort omkleed met hout. Ook worden zitplaatsen gemaakt op het kade-
muurtje.  

7. Vlinderveld; de bloemen bloeiden minder uitbundig dan gehoopt. In de herfst is het 
veld zeer kort gemaaid. In april is dit nogmaals gedaan en opnieuw ingezaaid. Later 
zal het weer kort worden gemaaid om de wortels te versterken. We vertrouwen op 
een beter resultaat deze zomer.  

8. Aanschaf AED. Aangezien in Nes geen AED beschikbaar was, is op initiatief van dhr. 
M. Bloemsma, die zijn gevel hiervoor beschikbaar stelde, een AED aangeschaft. Het 
geld hiervoor is o.a. middels een crowdfunding-actie bijeen gebracht. Zelf schonk PB 
€ 200. De AED hangt nu aan De Opstekker 19 te Nes. 

9. PB stond net als in voorgaande jaren met € 1.500,= garant voor de Spikerspulwike. 
Dit festijn voor alle kinderen van de beide basisscholen vanaf groep 4, wordt geheel 
zelfstandig op touw gezet door een commissie, die ook dit jaar het prachtige en 
succesvolle evenement wist te organiseren zonder financiële bijdrage van PB. 

10. Op 15/9 organiseerde het bestuur de traditionele BBQ voor haar vrijwilligers. Altijd 
een gezellige avond, waarvoor we ook deze keer gebruik mochten maken van de tuin 
van de fam. V/d Bij. Onze dank daarvoor.  

11. Het landelijk congres voor opbouwmedewerkers werd eind november door 
Caleidoscoop georganiseerd. PB verleende haar medewerking door een inleiding te 
verzorgen en de in 2 groepen verdeelde deelnemers langs de kunstroute en het JB-
Plein te leiden. De route bood genoeg handvatten om hen te informeren over de 
werkwijze van PB en de samenwerking met de gemeente. Een geslaagde middag 
met veel interactie. 

12. Najaars ALV 22 november. Tijdens het officiële gedeelte besloot de vergadering 
unaniem tot een contributieverhoging naar € 10,- per jaar. Na de pauze ontvouwde 
Piet Dijkstra middels een presentatie de plannen om de sporthal om te bouwen tot 
een multicultureel centrum. Hiervoor is in de eerste plaats veel draagvlak nodig in het 
dorp en vervolgens financiële middelen. Nadat verschillende vragen uit de 
vergadering zijn beantwoord, is de conclusie dat er nog veel werk moet worden 
verzet. Bestuursleden voor dit grote project zijn zeer welkom. 
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 Anita Boer presenteert vervolgens haar plannen m.b.t. een een gemeenschappelijke 
 voedseltuin. 

13. Aan de St. Doarpskeamer ED is een bijdrage verleend van € 500,=. 
14. Na een oproep op Facebook mochten we in december onze notuliste Hester Visser 

verwelkomen. Zij verzorgt de notulering van bestuurs- en ledenvergaderingen.  
15. In decemer is een werkgroep gevormd om te komen tot een nieuwe dorpsvisie 2020-

2028. ZZP-er Tjerk Kooistra is ingehuurd om, in overleg met de werkgroep, enquête-
vragen te formuleren en de uitkomsten te verwerken.  

16. Ook is een werkgroep gevormd om meer bekendheid aan PB te geven. Dit mede ten 
behoeve van ledenwerwing. Het ledenaantal schommelt rond de 650; dit is eigenlijk 
te weinig.  

17. De jaarlijkse Himmeldei (16/3) verliep ondanks het barslechte weer wederom 
succesvol. Er waren voldoende vrijwilligers om de klaargelegde routes te ontdoen 
van straatvuil. De brandweerkazerne diende als uitvalsbasis, waarvoor dank. Hier 
stond na afloop een lekkere kop snert klaar. 

18. Samen met PB Grou en PB Idaerd is een brief opgesteld richting de provincie om 
aandacht te vragen voor lawaaioverlast van de A32. Deze weg doorkruist onze 
dorpen en velen ondervinden hierdoor geluidsoverlast. Er is inmiddels een 
teleurstelende reactie ontvangen. De provincie stelt dat aan de normen wordt voldaan 
en dat er geen fin. middelen worden vrijgemaakt om de weg te voorzien van 
geluidsarm asfalt. PB zal nog kijken hoe de normen zijn getoetst. De ergste hobbels 
in de weg worden dit jaar gerepareerd; in 2020-2021 wordt het wegdek structureel 
aangepakt.  

19. Repair Café ontving op verzoek een kleine bijdrage, nl. € 100,=. 
20. AED – Sake Visserstrjitte; PB heeft de initiatiefnemers uit deze straat een bijdrage 

van € 200,= toegezegd (overeenkomstig de bijdrage aan AED-Nes).  
21. PB heeft een bruikleenovereenkomst met de gemeente inzake het gebruik van het 

VVV-kantoor. Het afgelopen seizoen heeft kunstenares Rens Hoekstra hiervan 
gebruik gemaakt. Met ingang van april wordt dit overgenomen door Denise Visser. 

22. Buurtpreventie is een doorlopende activiteit waarvan. Veel mensen zitten inmiddels in 
een app-groep. 

23. Daarnaast bezit PB Akkrum een aantal objecten (molensteen, leugenbank, de 
reuzen, brughoofd Boerebrêge, AED-Nes). Het beheer hiervan is in handen van PB. 

24. Daarnaast had PB oog voor voor zaken als parkeerproblemen, brugtijden, het laten 
vervangen/repareren van bijv. straatmeubilair, slechte trottoirs etc. Dit alles in goed 
overleg en met dank aan de buitendienstmedewerkers van de gemeente, waarmee 
geregeld contact wordt onderhouden. Helaas is het niet altijd mogelijk om alles 
geregeld te krijgen zoals we graag zouden willen. Soms heeft dit te maken met 
financiën, soms ook met bijv. verkeerswetgeving of andere factoren. 

 
MAAR WIJ DOEN ONS BEST !! 

 
-0-0-0- 

 


