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Jaarverslag Plaatselijk Belang Akkrum-Nes e.o. 
Periode 25 april 2019 t/m 30 april 2020. 

 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
De bedoeling was dat het bestuur elke eerste maandag van de maand bijeen zou komen, 
met uitzondering van de maand augustus. Tot en met maart 2020 is dit gelukt, maar 
onverwacht zijn alle bijeenkomsten vanaf medio maart afgelast in verband met het 
besmettelijke Corona-virus. De geplande vergaderingen in april en mei konden hierdoor 
geen doorgang vinden.  
 
Op diverse vergaderingen mochten wij één of meer gasten ontvangen, nl.: 
 
03-06-2019: Jurrit Visser (eigenaar Fooq)/Jolande de Vos: presentatie betaalbare  
  (kleine) starterswoningen. Onze voorlopige conclusie: we wachten de  
  resultaten van de dorpsenquête af.  
08-07-2019: Hanna Sixma: Presentatie resultaten kinderenquête dorpsvisie Akkrum-Nes. 
02-09-2019: Tjerk Kooistra (iSwipe); presentatie resultaten dorpsenquête. 
06-01-2020: Jelle Zoetendal (wethouder) en Ruurdtje Anema (wijkmanager) 
  Jogchum Reitsma (als aspirant bestuurslid) 
 
Naast bestuurlijke taken is overleg gepleegd met o.a. vertegenwoordigers van de overheid, 
woningbouwvereniging Elkien, ondernemersvereniging VOAN, Stichting Akkrum-Nes 
Centraal, AWS, St. Akwaseum en individuen. Er is nauw samengewerkt met 
welzijnsorganisatie Caleidoscoop te Heerenveen. Verder bezocht het bestuur vele 
bijeenkomsten, zoals: 
 
April: 

a. 1e Thema-avond DAN Energiemix 
b. Bijeenkomst VOAN/StANC/PB (15/4) inzake herinrichting Buorren en andere zaken. 
c. Klankbordgroep Randweg (26/4) inzake afwikkeling evaluatie studenten NHL (juni 

2018) 
d. Informatieavond De Groot & De Boer/Prorail m.b.t. werkzaamheden vervangen 

damwand nabij Leppedyk. 
e. AWS/Gemeente/Tusken de Marren/PB m.b.t. mogelijkheden/locatie clubhuis AWS. 
f. Friese Milieu Federatie; thema Biologische landbouw in heel Friesland (30/4) 

Mei: 
g. Bijeenkomst Aanbesteding Openbaar Vervoer Heerenveen (7/5). 
h. 2e Thema-avond DAN Energiemix. 
i. Presentatie plan Tsjerkebleek bij de gemeente. 
j. 2e avond Omgevingsvisie gemeente Heerenveen (21/5) in de Brede School.  

Juni: 
k. Bijeenkomst behandeling “Uitwerking Vaarwegen beroepsvaart en havens” – Prov. 

Fryslân (5/6). 
l. Deelname wijkschouw Akkrum-Nes door gemeente-ambtenaren Heerenveen. 
m. AWS/Gemeente/PB inzake gebruik VVV-gebouw door AWS o.a. als uitvalsbasis voor 

inning havengelden. 
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Juli: 
n. Bijeenkomst gem. Heerenveen/wijkagent/veehouders/landbouworganisaties en PB 

naar aanleiding van zgn. “tractorterreur” met als doel onderling begrip te kweken door 
overleg en bespreken gebruik randweg door zwaar landbouwverkeer. Hierdoor is de 
kou uit de lucht gehaald. 

 
September: 

o. Bijeenkomst wijken en dorpen op 17-9 met als thema “Leefbaarheid”. Deze 
bijeenkomst was georganiseerd door het wijkmanagement van de gemeente 
Heerenveen en Caleidoscoop, bedoeld voor alle vertegenwoordigers van wijken en 
dorpen, om elkaar beter te leren kennen, elkaar enthousiast te maken en ook om van 
elkaar te leren. Burgemeester, wethouders, gemeenteraad en medewerkers van de 
gemeente waren hierbij aanwezig. 

Oktober: 
p. Bijeenkomst ‘n Gouden Plak op 16/10. 
q. Bijeenkomst VOAN 21/10 naar aanleiding van onderzoek uitstraling Buorren. 
r.   Bijeenkomst m.b.t. verkeersveiligheid randweg: Naar aanleiding hiervan is een 

enquête in de buurt gehouden met waardevolle uitkomsten. 
s. Bijeenkomst StANC/VOAN/PB inzake organisatie feest “75 jaar vrij” op 5 mei 2020. 
t. Bijeenkomst 3e avond omgevingsvisie in Thialf op 26/11. 

 
November: 

u. Overleg met Caleidoscoop inzake verbreding functie Doarpskeamer. 
v. Overleg met VOAN en St.ANC inzake uitstraling dorp en meer algemene zaken. 
w. Bijeenkomst 3e avond omgevingsvisie gem. Heerenveen in Thialf op 26/11. 
x. Inloopavond Elkien over nieuwbouw Rakswâl op 28/11. 

 
December: 

y. Overleg gemeente, delegatie randweg en PB. 
z. Overleg gemeente/PB inzake opknappen Sitadel. 

 
Januari: 

aa. Nieuwjaarsreceptie Gem. Heerenveen op 8/1. 
bb. Ontbijtsessie VOAN op 9/1. 
cc. Bijeenkomst met AWS en gemeente m.b.t. gebruik VVV-kantoor (13/1). 
dd. Bezoek vergadering Commissie Algemene Zaken gem. Heerenveen (13/1) om 

verzoek tot bijdrage voor ontwikkeling dorpsvisie kracht bij te zetten. 
ee. Vergadering Werkgroep feestelijkheden “75 jaar vrij”. 
ff. Caleidoscoop inzake voortgang verbreding functie Doarpskeamer  

Februari: 
gg. Informatie-avond vervanging brug Oude Schouw op 3/2. 
hh. Heropening Hotel Rest. Goerres na overname op 28/2. 

Maart: 
ii. Bijeenkomst gem. Heerenveen “klein bewust wonen” op 19/3. 

   
 
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 de werkgroep, gemeente, omwonenden en andere 
belanghebbenden. Eind april lag de in hoofdlijnen definitieve concept-tekening klaar 
voor presentatie bij de gemeente. De reactie daar was positief, ook al werden er wel 
kanttekeningen bij geplaatst, die zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
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plannen. Projectbureau Bügel Hajema maakte o.a. hierdoor extra kosten die 
moesten worden aangebracht. PB heeft deze extra kosten voorgeschoten om het 
project niet te laten stilvallen. Ondanks de vele contactmomenten tussen gemeente 
en werkgroep verliep de voortgang niet soepel. De gemeente is terughoudend met 
budget.  

In november en december is het concept-plan aan het dorp voorgelegd tijdens  
4 inloopavonden; de eerste 3 avonden voor directbetrokkenen en aanwonenden, de 
laatste avond voor alle belangstellende inwoners. Deze avonden zijn alle zeer goed 
bezocht. Er waren positieve, maar ook kritische geluiden. Alle op- en aanmerkingen 
zijn schematisch in kaart gebracht. Dit schema is terug te vinden op de website van 
PB. 

 
B. Kunstwandelroute 2019/2020. Het thema was “Licht en Donker” naar aanleiding van 

het Rembrandt-jaar. De formule blijft succesvol, gezien de vele positieve reacties en 
het grote aantal bezoekers van de route. Ook de kerk is weer gebruikt als 
verlengstuk van de route, vanaf 1 juli waren ook hier kunstwerken van kunstenaars 
uit Akkrum/Nes te bewonderen.  
Dreamtheater “adopteerde” diverse doeken voor een festival “Uit de doeken” op  

21 september 2019. Bij deze geadopteerde doeken werden allerlei optredens 
verzorgd. Mede door het prachtige herfstweer werd dit een zeer geslaagd 
evenement, waar velen van hebben genoten. 
De bedoeling was om net als vorig jaar in maart de kunstwerken te veilen. Het 
Corona virus gooide helaas ook hier roet in het eten; biedingen konden digitaal 
worden gedaan via Facebook of de website van PB tot uiterlijk 5 mei 2020. Dit bleek 
te werken, vele doeken hebben zo een nieuwe bestemming gevonden. Met de 
opbrengst kan de volgende editie gedeeltelijk worden bekostigd. Het plaatsen van de 
nieuwe doeken (thema “Vrijheid”) was gepland in april, maar laat door de 
omstandigheden nog even op zich wachten. De organisatie van deze activiteit is 
inmiddels in handen van een zelfstandige werkgroep (onder de paraplu van PB).  
 

C. Restauratie zuidelijk brughoofd Boerebrêge 
De restauratie is afgerond, maar het zou mooi zijn als ook de hameipoort geplaatst 
kan worden. Hiervoor is een vergunning aangevraagd en gekregen, dit om eventuele 
obstakels te voorkomen. De hameipoort is gemaakt door Team Houwitzer, waarvoor 
onze hartelijke dank. Vanwege de Coronaperikelen kon de poort nog niet worden 
geplaatst. Dit project betreft een samenwerking tussen St. Akwaseum en PB. 

 
 
Daarnaast hield het bestuur zich bezig met de volgende zaken: 
 

1. ALV 24 april 2019: een goed bezochte avond met 52 aanwezigen. Akke Boschma 
trad af als penningmeester, waarna Grietje Balsma als zodanig werd benoemd. Na 
de pauze verzorgden Froukje Kampen (gem. Heerenveen) en Sofia Krol (Elkien) een 
presentatie over woningbouw in Akkrum/Nes. Vervolgens waren er twee pitches 
vanuit het dorp, nl.: 1. Gretha Oost (Fountains of Youth) inzake het 11x11 project 
(een “mienskips-fontein” in ieder dorp) en 2. Eelco Sixma inzake een permanente 
locatie voor Doarpskeamer ED omdat de huidige locatie aan de Rakswâl in oktober 
wordt afgebroken. 

2. PB werd benaderd door Hanna Sixma; zij is basisschoolleerling in groep 7. Zij stelde 
voor om ook een dorpsenquête voor kinderen te maken. Een geweldig idee, waar 
PB graag gebruik van wilde maken. Ze wist maar liefst 195 enquêteformulieren te 
verzamelen. De resultaten heeft ze gepresenteerd op onze bestuursvergadering van 
8 juli 2019. 
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3. Het vlinderveld stemt nog niet tot tevredenheid. Het veld is in mei 2019 kort gemaaid 
en opnieuw ingezaaid. In oktober opnieuw kort gemaaid, om te voorkomen dat het 
gras gaat zaaien. In het voorjaar 2020 is nog eens een zadenmix gezaaid, onder 
gunstige omstandigheden en bij volle maan. Hopelijk kunnen we dit seizoen eindelijk 
genieten van de lang beloofde kleurenpracht.  

4. Binnen PB is een werkgroep Ledenwerving opgericht. Er is een flyer ontwikkeld om 
te gebruiken tijdens Reuzedei 2019 op onze stand. Bestuursleden zijn verder actief 
geweest in hun eigen buurt om nieuwe leden te winnen. Het ledenaantal schommelt 
nog steeds rond de 650; het doel is 100 nieuwe leden. 

5. PB heeft schriftelijk (27/5/19) bezwaar gemaakt tegen verhoging van het kadegeld 
ligplaatsen Akkrum/Nes. Resultaat: de inning wordt gefaseerd ingevoerd.  

6. Reuzedei 2019; op 1 juni heeft PB zich gepresenteerd op de braderie, met name om 
de dorpsenquête onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners te brengen. Dit 
heeft zeker zoden aan de dijk gezet, er zijn veel formulieren ter plekke ingevuld. 

7. Ons bestuurslid Renskje Hietkamp werd tot haar verrassing op deze Reuzedei 
uitgeroepen tot duurzaamste Akkrumer 2019, omdat zij al sinds jaar en dag onze 
jaarlijkse Himmeldei in Akkrum-Nes organiseert. Met een smoesje was ze naar de 
kerk gelokt, waar de uitreiking plaatsvond. 

8. De renovatie leugenbank is voltooid, met medewerking van Ambachtelijke 
Meubelmakerij Brekelmans en Mark Goerres die het schilderwerk heeft gedaan. De 
verf kon gratis worden opgehaald bij De Verfboer in Jubbega, via een oproep op 
social media en de site “Hart voor Heerenveen”. Onze dank daarvoor! 

9. SpikerSpulWike was ook in 2019 een groot succes. Goed georganiseerd en de 
weergoden werkten goed mee. Het merendeel van de zittende commissieleden wilde 
echter stoppen. Omdat zich na diverse oproepen geen nieuwe kandidaten hadden 
gemeld om dit evenement te helpen organiseren, dreigde er na 5 succesvolle jaren 
een einde te komen aan de SSW. PB heeft daarom in juni een nog oproep gedaan in 
Middelpunt. Op 26 september werd een brainstorm-avond belegd om de voortgang te 
bespreken. Deze avond werd goed bezocht en diverse personen hebben zich alsnog 
aangemeld als commissielid, of om op een andere manier bij te springen. In oktober 
kon een nieuwe commissie worden gevormd, zodat de voortgang van de SSW 
gewaarborgd is. PB staat garant voor €1.500,= ; tot nu toe heeft de organisatie 
hiervan echter geen gebruik hoeven maken. 

10. Ook dit jaar is de jaarlijkse BBQ voor vrijwilligers georganiseerd (7 sept), 
traditioneel in de tuin van de fam. Van der Bij, waar wij weer gastvrij zijn ontvangen. 
Een gezellig gebeuren, maar helaas valt de opkomst ieder jaar tegen.  

11. Dierenveldje bij station. Een mooi initiatief van het It Pakhûs en bewoners van de 
Galemaleane, dat is ondersteund door PB. Helaas moest het idee worden losgelaten, 
na diverse pogingen om dit tot een succes te brengen. Langdurig gebruik van de 
grond niet kon worden gewaarborgd. 

12. Bloemenhangers; PB steunt dit initiatief van St.ANC incl. professioneel onderhoud 
van harte met een jaarlijkse bijdrage van € 750,= gedurende 3 achtereenvolgende  
jaren. In onze ogen is dit goed besteed geld, het geeft het dorp een fleurig en kleurig 
aanzien. 

13. Verankering voetbaldoelen van de Thalenschool. Deze doelen worden gebruikt 
door de jeugd van beide scholen en de BSO, maar door vandalisme is de 
verankering kapotgegaan. Op verzoek van de scholen heeft een gesprek 
plaatsgevonden met de betreffende jeugd; zij hebben het gevoel nergens terecht te 
kunnen. Dit kan echter nooit een reden zijn om dan maar andermans spullen te 
vernielen! PB heeft de verankering en de netten (die aan vervanging toe waren) 
hersteld. 
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14. Najaars ALV 21 november; een geslaagde avond in de Lantearne. We namen 
afscheid van twee bestuursleden, nl. Rein Huitema en Nadia Amah Apedo. Zij zijn 
met een attentie bedankt voor hun inzet. Froukje v.d. Schaar en Pieter Jonker werden 
met applaus gekozen als nieuwe bestuursleden. De resultaten van de enquête 
dorpsvisie Akkrum-Nes zijn gepresenteerd door Tjerk Kooistra (iSwipe). Linda Hof 
verzorgde een presentatie over Friesland Zwerfafval vrij. 

15. PB heeft een bruikleenovereenkomst met de gemeente inzake het VVV-kantoor. 
Kunstenares Denise Visser maakte met ingang van april gebruik van deze locatie om 
te schilderen en haar werk daar te tonen, voor de duur van 2 jaar. Halverwege 2019 
bleek AWS de ruimte graag te willen benutten, o.a. als uitvalsbasis voor een 
havenmeester. Hierover zijn diverse contacten geweest tussen PB/AWS/Gemeente 
en Denise, waarbij PB uiteindelijk haar bruikleenovereenkomst heeft teruggegeven 
aan de gemeente.  

16. Op verzoek van bewoners van de Finkebuorren heeft PB bemiddeld tussen deze 
buurt en de gemeente in verband met de herinrichting van deze straat. De bewoners 
signaleerden dat de werkzaamheden ongewenste situaties tot gevolg zouden 
hebben, zowel op het gebied van afwatering, verkeer als uitstraling. De gemeente 
reageerde vlot en in goed overleg tussen betrokkenen is de herinrichting nu naar 
ieders tevredenheid aangepast en afgemaakt. 

17. Bewoners van de Sitadel klopten bij PB aan in verband met achterstallig onderhoud 
van de Spoorput en een gebrek aan parkeerplaatsen. Omdat de visfederatie ook al 
pogingen had gedaan om de spoorput gefatsoeneerd te krijgen, is er gezamenlijk 
contact gezocht met Prorail. De put is inmiddels opgeschoond. De buurt zal nu zelf 
een enquête houden onder de bewoners om de wensen/problemen concreet in kaart 
te brengen. Vervolgens zal samen met de gemeente worden overlegd wat de 
mogelijkheden tot verbetering zijn. 

18. Tijdens de jaarwisseling is het afdak boven de leugenbank zwaar beschadigd 
geraakt door vuurwerk. Er is aangifte gedaan bij de politie, maar helaas zijn de 
daders niet gevonden. PB heeft het afdakje inmiddels laten herstellen. 

19. Ontwikkeling woonvisie Akkrum-Nes. PB is hierover in overleg met de gemeente.  
De bedoeling is om een proces op te starten in vier fases, nl. (1) gegevens 
aanleveren (2) analyse van gegevens, (3) doelgroep benaderen, (4) plan voorleggen 
aan het dorp. De woonvisie moet in 2020 worden afgerond. 

20. De jaarlijkse Himmeldei stond gepland op 14 maart 2020. Hoewel alles al in kannen 
en kruiken was, kon dit evenement geen doorgang vinden i.v.m. het Coronavirus.  

21. Eigenlijk kon vanaf dat moment NIETS MEER worden georganiseerd. Zelfs scholen 
en kerken moesten hun deuren sluiten, evenals Leppehiem. De bewoners konden 
geen bezoek meer ontvangen! Alle horeca en sportverenigingen hebben hun 
activiteiten moeten stoppen. Ouderen kregen een “boodschappenuurtje” bij de 
supermarkt van 7.00-8.00 uur ’s ochtends, zodat zij zo veilig mogelijk hun 
boodschappen in huis konden halen. Ongekende maatregelen die het openbare 
leven zo goed als stil legden, niet alleen in Akkrum/Nes maar in de hele wereld! 

22. Toch nog een klein initiatief van PB; op zaterdag 18 april is een draaiorgel ingehuurd 
om wat reuring te brengen in de stille verlaten straten van Akkrum en Nes. Een 
welkome verrassing voor velen, met name de bewoners van It Pakhûs en 
Leppehiem! 

23. Op verzoek van omwonenenden van het Juf Boeremaplein is eind april een 
Nederlandse vlag aangeschaft om te laten wapperen op nationale dagen als 4/5 mei 
en Koningsdag.  
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24. Daarnaast had het bestuur van PB oog voor zaken als parkeerproblemen, 
brugtijden, het laten vervangen/repareren van bijv. straatmeubilair, slechte trottoirs, 
zwerfbootjes, 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. 

25. Ondanks het feit dat vanaf medio maart geen samenkomsten meer mochten 
plaatsvinden, is er toch regelmatig overleg geweest tussen de bestuursleden van PB 
onderling, met de gemeente, en ook anderen. Dit alles uiteraard langs digitale weg! 
Zo heeft niet alles helemaal stil gestaan, maar spijkers met koppen slaan was lastig 
helaas. 

 
 

MAAR WIJ BLIJVEN ONS BEST DOEN EN  
HOPEN OP BETERE TIJDEN!! 

 
-0-0-0- 

 


