
 

 

 
 
Verslag van de vergadering d.d. 21 november te Akkrum in de Latearne,  
aanvang 20.00 uur.  
                                                                                                                                
Aanwezig:  personen, waaronder:  

- Bestuursleden: Aize, Geeske, Grietje, Renskje, Roelof, Rein, Nadia 
- Aspirant bestuursleden: Froukje v.d. Schaar, Pieter Jonker 
- Raadsleden: P. Hooijsma (FNP), J. v/d Schaar (Heerenveen Lokaal), G. v/d Wal (PvdA)  
- Namens Caleidoscoop: Susan Romkes 
- Notulist: Hester Visser 

 
Afmeldingen: Jelle Zoetendal (wethouder), Ruurdje Anema (wijkmanager), Lia de Heij (CU), 
Sjoukje Beenen (lid). 
 

1. Opening 
Aize opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt het 
huidige bestuur voor aan de aanwezigen. Ook wordt er benoemd dat er twee aspirant 
bestuursleden aanwezig zijn. Er zijn de afgelopen jaren veel projecten opgestart of 
afgerond: (1) De ontwikkeling van de dorpsvisie in samenwerking met Tjerk. (2) De 
vaarweg richting Heerenveen. (3) De doarpskeamer is verhuisd naar de Lange Miente 5. 
Het is iedere week open op dinsdagmiddag en donderdagochtend. (4) Er is een werkgroep 
ontstaan voor de dierenweide bij het station. (5) Het plan van de Tsjerkebleek heeft vier 
bijeenkomsten gehad en het onderwerp leeft in het dorp. Vanaf januari worden de plannen 
voortgezet. (6) Er is een werkgroep voor rondweg van Akkrum en de uitkomsten van de 
opgestelde enquête zijn gedeeld met de gemeente. Hierin ligt de focus op het feit dat er 
regelmatig te hard wordt gereden. (9) De resultaten van de enquête over de Trigreppel zijn 
gedeeld met de gemeente. (10) De herinrichting van de Finkebuorren leidde tot commotie 
in de buurt. E.e.a. is in goed overleg met de gemeente opgelost.. (11) De Sitadel ervaart 
parkeerproblemen, terwijl de spoorput er verwaarloosd uitziet. PB zal in 2020 actie 
ondernemen, maar is daarbij afhankelijk van medewerking van de gemeente en Prorail. 
(12) De ontwikkeling van het centrum is in gang zet, met onder andere de verbouwing van 
de Poiesz. (13) De Spikerspulwike gaat een doorstart maken. (14) De Boerebrêge wordt 
afgerond. (15) De voetbalgoals bij de brede school zijn vernieuwd. (16) De leugenbank is 
opgeknapt. (17) De nieuwsbrief van Plaatselijk Belang is vernieuwd. (18) Kunstwandelroute 
2020 biedt kinderen de mogelijkheid om hun kunst tentoon te stellen. Er komen zes extra 
frames die beschikbaar zijn voor de kinderen van 6 t/m 16 jaar. (19) De vlindertuin (2-jarig 
zaad op kleigrond) is ingezaaid. Ook is de Tiempeal in Nes ingezaaid door de gemeente (1-
jarig zaad). (20) Bloembakken hebben een houten bescherming. (21) Plaatselijk belang 
heeft meerdere malen bemiddeld tussen bewoners en gemeente.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen mededelingen. Er is één vraag die wordt behandeld tijdens de rondvraag.  
 

3. Vaststellen van de agenda 
Geen opmerkingen. De agenda is goedgekeurd.  
 

4. Notulen ledenvergadering 25 april 2019 
Geen opmerkingen. 
 

5. Begroting 2020 
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De begroting is op het scherm getoond. De verwachte kosten voor 2020 zitten op 16,000 euro 
en de inkomsten rond de 12,000 euro. De tussenstand wordt opgelost door de reserves van 
Plaatselijk Belang. Suggestie: volgend jaar de begroting geprint op verspreiden over de tafels.  
 
 
 
6. Bestuursverkiezing  

Nadia en Rein hebben besloten om het bestuur te verlaten. Nadia is bezig met haar studie. 
Nadia was drie jaar lang verantwoordelijk voor de website. Rein kwam als nieuwe inwoner 
van Akkrum al vrij snel bij Plaatselijk Belang. Rein was de afgelopen vier jaar 
verantwoordelijk voor kunst en natuur. Het bestuur bedankt Nadia en Rein voor de bijdrage 
van de afgelopen jaren. Froukje van der Schaaf en Pieter Jonker draaien beide al een 
halfjaar mee als aspirant leden. De leden stemmen in met de benoeming van Pieter en 
Froukje tot bestuursleden.  
 

7.  Linda Hof – Friesland 100% zwerfafval vrij 
Linda is adviseur voor de aanpak van zwerfafval binnen Nederland Schoon. Ze geven 
advies aan gemeenten. Friesland moet 100% zwerfafval vrij worden; dat is de doelstelling. 
Waarom Friesland? In het afgelopen jaar is een pilot gedraaid in Heerenveen, Rotterdam, 
Zaandam en Marijestad. De meeste kans van slagen bleek in Friesland te zijn. Dit kwam 
met name door veel gemotiveerde inwoners die zich meldden. Friesland is koploper in 
circulaire economie. In dit project wordt de samenwerking opgezocht met scholen, 
verenigingen, Omrin , gemeentes en de Friese Milieu Federatie. Er is een promotiefilmpje 
gepubliceerd als onderdeel van de campagne. De aftrap van de campagne vond plaats in 
Lemmer in combinatie met een opruimactie. Overal in Friesland is op de stoep ‘netjes hoor’ 
geplaatst. Het idee en de kracht van de campagne: iedereen doet mee. Wat kan je doen? 
Laat geen zwerfafval achter en laat zien welk stukje Friesland je schoonhoudt via 
(www.supportervanschoon.nl/friesland. Er wordt een pilot gedraaid met CBS door 
opschoonacties te organiseren en bewoners een gebied te laten ‘adopteren’. CBS wordt 
beloond door middel van educatie en financiële tegemoetkomingen. Ook worden instanties 
zoals Macdonalds en Jumbo aangehaakt om te kijken naar een oplossing. Renskje 
benoemt dat er ook ieder jaar een Himmeldei plaatsvindt en dat er al veel inwoners van 
Akkrum actief zijn als het gaat om het opruimen van afval.  

8. Dorpsvisie – Tjerk  
De enquête is 491 keer ingevuld. Van de respondenten was 50% lid van Plaatselijk Belang. 
Tjerk is eigenaar van iSwipe en doet sinds 1,5 jaar onderzoek gericht op leefbaarheid voor 
diverse dorpen en gemeenten. De verdeling van leeftijdsgroepen was ongeveer gelijk. In 
vergelijking met andere dorpen heeft Akkrum Nes aanzienlijk meer jongeren bereikt (17% 
in tegenstelling tot 8-9% bij andere dorpen).  
 
Wonen 
Het onderwerp Wonen liet zien dat er weinig aanbod is voor starters in Akkrum/Nes en 
weinig doorstroommogelijkheden biedt. Ook kwam het naar voren dat er slecht aanbod is 
voor seniorenwoningen en huurwoningen. Uit de open vraag bleek dat er een sterke vraag 
is voor koopwoningen starters, seniorenwoningen en sociale huurwoningen. Reden om hier 
Akkrum te wonen was met name actief, gezellig dorp en goede bereikbaarheid.  
 
Werken 
De arbeidsmarkt en aanbod van winkels wordt positief beoordeeld. Wat moet er 
veranderen: diversiteit van winkels en het uitbreiden en behouden van bedrijven.  
 
Recreatie en toerisme 
Het dorp is zeer tevreden over het aanbod van activiteiten in Akkrum. De hoeveelheid van 
dorpsommetjes werd opvallend genoeg aangegeven als verbeterpunt. Ook kwam het 
zwemstrandje vaak naar voren. Als het gaat om uitstraling van het dorp, dan valt er een 
verbeterslag te behalen bij de entrées van het dorp.  
 
Infrastructuur 

http://www.supportervanschoon.nl/friesland
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De handhaving van snelheidsregels kwam naar voren als verbeterpunt. Het openbaar 
vervoer wordt gezien als positief, ondanks de verminderde treinen richting de randstad. Het 
buitengebied gaf aan dat de kwaliteit van internet aan de wensen overlaat. Er werd 
aangegeven door 1/3 van het dorp dat de stoep kan worden verbeterd.  
 
Landschap 
De hoeveelheid groen wordt gezien als een verbeterpunt. Echter is 70% nu al tevreden 
hierover. Als het gaat om duurzame maatregelen, zijn er nog verbeterpunten die kunnen 
worden opgepakt. Het gemiddelde cijfer voor de woonomgeving zat op 7,79. 
 
Voorzieningen 
Als het gaat om voorzieningen voor kinderen en ouderen sprongen deze er positief 
bovenuit. Echter waren de voorzieningen voor jongeren in mindere mate aanwezig. Ook de 
sportvoorzieningen waren positief aanwezig. Verbeterpunten: alle sporten bij elkaar in één 
accommodatie, dorpskamer en meer voorzieningen voor jongeren (uitgaansgelegenheid).  
 
Kunst en Cultuur 
De kunstwandelroute is erg positief ontvangen. Het idee om een nieuw multifunctioneel 
centrum te openen bij de sporthal werd unaniem positief ontvangen. Ideeën om de cultuur 
te verbeteren: atelier, expositieruimte of filmhuis werden genoemd als optie.  
 
Open vragen 
Verbeterpunten: meer groen, snelheidsbeperkende maatregelen, hondenuitlaatplek, 
geluidsoverlast a32 en betere parkeervoorzieningen.  
Komende tien jaar: minder auto’s in het centrum, verduurzaming van de dorpen en rotonde 
boarnsterdyk. 
Het mooiste plekje van Akkrum Nes: Coopersburg, Welgelegen en Trigreppel.  
Minst mooie plekje: industrieterrein, Dam Beton en Poiesz. 
 
Cijfer aan Plaatselijk Belang: 8.2. 
Tips voor Plaatselijk Belang: “Ga zo door”, luisteren naar inwoners, meer zichtbaar zijn en 
behartigen van de belangen van inwoners.  
Waar moet PB zich mee bezig houden: woonklimaat stak er bovenuit.  
 
Plaatselijk belang zal het dorp informeren over de vorderingen met betrekking tot de 
dorpsvisie.  
 

9. Rondvraag 
(1)Wat is de mening over de wooncomplexen bij de Rakswâl?  
Plaatselijk Belang neemt geen standpunt in. Er zijn zowel positieve geluiden binnen het dorp 
en negatieve geluiden.  
 
 
(2) Er staat een bord met ‘Akkrum-Aldeboarn’ en geen Akkrum Nes. Plaatselijk Belang gaat 
actie ondernemen.  
 
(3) Tegenover de Hubo staan altijd auto’s geparkeerd op de laden-lossen plaats. De vraag of 
er politie kan worden aangehaakt om te kijken of er actie kan worden ondernomen. Ook de 
VOAN is hiervan op de hoogte.  
 
(4) De kruising Feansterdyk-Tsjerkebreed is onoverzichtelijk van wegen een struik. Dit wordt 
binnenkort opgelost. 
 
Een auto van Feansterdyk richting Boarnsterdyk verschuilt auto’s achter de struik. Dit is bij de 
Tsjerkebreed. Dit wordt opgelost.  


