Jaarverslag Plaatselijk Belang Akkrum-Nes e.o.
Periode 1 mei 2021 t/m 15 april 2022.
Vergaderingen en bijeenkomsten:
Ondanks de corona-maatregelen die al vanaf maart 2020 in meer- of mindere mate van
kracht waren, dus ook gedurende deze hele verslagperiode, heeft het bestuur weer
maandelijks vergaderd, zij het in bijna alle gevallen op digitale wijze. Hoewel dit zeker niet de
voorkeur heeft, zijn we er inmiddels aan gewend geraakt. Bestuurlijke zaken kunnen zo toch
doorgang vinden.
Daarnaast was er voortdurend digitaal, telefonisch en soms fysiek overleg met diverse
vertegenwoordigers van de overheid (met name de gemeente Heerenveen),
ondernemersvereniging VOAN, Doarpskeamer Ed, St. Akwaseum, AWS en in mindere mate
ook met St. Akkrum-Nes Centraal, St. DAN, woningbouwvereniging Elkien, Caleidoscoop en
individuen.

Projecten en doorlopende activiteiten:
A. Herinrichting Tsjerkebleek /Centrumvisie Akkrum. Ook gedurende deze
verslagperiode is er nog regelmatig overleg geweest tussen de werkgroep,
gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden. Het plan is hier en daar
aangepast naar aanleiding van de inloopavonden eind 2019, wat weer nieuwe
reacties opriep bij verschillende partijen. Mede door de COVID-maatregelen verliep
e.e.a. minder soepel dan gehoopt. Maar in de zomer van 2021 kon het Tsjerkebleek
plan uiteindelijk toch worden overgedragen aan de gemeente, die de plannen
concreet zou uitwerken.
Vanwege de nieuwbouw van de supermarkt Poiesz, werd daarna ook de
herinrichting van de Buorren aan het plan toegevoegd. Het plan Tsjerkebleek is
daardoor breder getrokken onder de naam Centrumvisie.
Tijdens in totaal drie digitale dorpsavonden heeft de gemeente, in samenwerking met
de werkgroep, de plannen toegelicht. Alle dorpsgenoten waren hiervoor uitgenodigd;
velen hebben hiervan gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de avonden was het
mogelijk voor inwoners om te reageren en met suggesties/ideeën te komen, en aan
te geven wat de hoogste prioriteit zou moeten hebben om aangepakt te worden. Na
de laatste digitale meeting zijn er nog drie digitale inloop momenten geweest waar
bewoners vragen konden stellen; ook hier is in ruime mate gebruik van gemaakt. Nu
ligt een concept centrum visieplan klaar van 50 pagina’s, compleet met de financiële
onderbouwing; dit wacht nu op goedkeuring van de gemeenteraad. Om het gehele
plan uit te kunnen voeren is bijna 8 miljoen nodig, er is ruim 4 miljoen vrijgemaakt
voor een eerste aanzet.
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B. Kunstwandelroute 2021/2022. Voor de organisatie van de wandelroute is een
speciale werkgroep samengesteld. Door wisselingen in de samenstelling van deze
groep en de corona-perikelen waren er wat aanloopproblemen. Uiteindelijk werd de
route, met als thema “Verbinding” wederom een groot succes. Dit bleek o.a. uit het
feit dat er ca. 3000 programmaboekjes zijn uitgegeven. Dit betekent dat de route
door heel veel mensen, waaronder ook veel toeristen, is gelopen. PB staat garant
voor financiële tekorten bij de organisatie van de route. Inmiddels wordt alweer druk
gewerkt aan de volgende editie, waarvoor als thema “Kleurrijk” is gekozen.
C. Ontwikkeling Woonvisie. De samenwerking met de gemeente verloopt wat stroef,
wat mede wordt veroorzaakt door personeelstekort bij de gemeente. De gemeente
heeft wel analyses van de huidige situatie gemaakt en de woonbehoefte onder de
inwoners is geïnventariseerd, op basis waarvan een woonvisie is ontwikkeld. PB mist
bij de gemeente in dit stuk van zaken echter de daadkracht om concreet woonruimte
te creëren in ons dorp. In samenwerking met een projectontwikkelaar had PB
serieuze plannen voorbereid voor de bouw van Tiny Houses; deze plannen zijn
helaas resoluut van tafel geveegd door de gemeente. PB heeft intussen opnieuw
contact met een projectontwikkelaar om in kaart te brengen waar eventueel
nieuwbouw zou kunnen plaatsvinden, en waar bestaande gebouwen in
samenwerking met projectontwikkelaars en/of ondernemers uit Akkrum geschikt
gemaakt kunnen worden voor bewoning. Wordt vervolgd!

Daarnaast hield het bestuur zich bezig met de volgende zaken:
1. ALV 29 april 2021. Ook nu weer een digitaal gebeuren, waarbij formele zaken als de
vaststelling van de jaarcijfers en het inhoudelijke jaarverslag zijn afgehandeld. Abel
Kleefstra werd nieuw in het bestuur gekozen. Zijn interesse ligt vooral bij het
realiseren van woningen in onze dorpen. Aize Wijnstra was aftredend maar
herkiesbaar als voorzitter. Er waren geen tegenkandidaten, zodat ook het
voorzitterschap van Aize is bekrachtigd.
2. Simmer yn Fryslân. Naar aanleiding van een oproep van Omrop Fryslân is in
samenwerking met St.ANC, VOAN en Omrop Fryslân een programma opgesteld. Dit
resulteerde in prachtige radio- en televisieopnames met mooie sfeerbeelden van
Akkrum en Nes. E.e.a. was te horen en zien op 20 juli 2021.
3. Bijdrage aan Pastorietuin; € 500,=.
4. Onze notuliste Hester Visser gaf aan per 5 juli 2021 te willen stoppen met deze
taak; zij woont inmiddels in Sneek en heeft bovendien een drukke baan. Wij vinden
dit erg jammer, maar respecteren uiteraard haar beslissing. Hartelijk dank Hester!
5. Na een oproep op Facebook en in Middelpunt meldde zich een nieuwe vrijwilligster
aan die bereid is de notulen van de bestuursvergaderingen te willen schrijven, nl.
Saapke Verbeek.
6. In samenwerking met St. Akwaseum en ook met de gemeente wordt er al langere tijd
gekeken naar een geschikte locatie voor een mooie zwemplek met strandje voor de
jongere jeugd van Akkrum/Nes. Zoals bekend zijn de vele riooloverstorten her en der
spelbreker. Dit onderwerp blijft hoog op de agenda staan.
7. Op meerdere plekken in het dorp zijn er parkeerproblemen, zo ook rond Leppehiem.
Op initiatief van PB zijn officieuze bordjes in de bermen bij de woonschepen aan de
Leppedyk geplaatst met een “parkeerverbod”. De bewoners van deze woonschepen
hadden onevenredig veel last van her en der geparkeerde voertuigen. De bordjes
blijken hun nut te bewijzen.
8. Elders in het dorp werden onaangekondigd twee parkeerplekken voorzien van een
laadpaal voor elektrisch laden, waardoor deze twee plekken niet meer beschikbaar
waren als parkeerplek voor bewoners zonder elektrische auto. Dit leidde tot onrust
omdat de parkeerdruk in de straat al hoog was. Hoewel ook het bestuur van PB wel
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inziet dat elektrisch laden een vlucht zal nemen, leek het op dat moment geen goed
idee om juist deze twee plekken hiervoor te gebruiken. Met de gemeente is nu
afgesproken dat voortaan met PB zal worden overlegd over een geschikte plek
wanneer een aanvraag voor een laadpaal wordt ingediend.
9. Op initiatief van Siebe Boersma worden samen met hem plannen voor een zgn.
Wandelbos aan de Stringen (achter de begraafplaats) verder uitgewerkt. Er is
overleg met de gemeente en met RWS. Het plan past goed bij de wens van veel
bewoners voor meer mogelijkheden voor een ommetje en ook bij de plannen van St.
Akwaseum voor een groene wandelroute door het dorp.
10. De bloembakken aan het Gearstalt worden ingericht en verzorgd door PB.
11. Bewoners van de Kleasterwei/Iperen Poarte hebben de zorgelijke verkeersituatie
rond deze plek bij PB onder de aandacht gebracht. In toenemende mate wordt hier
overlast ervaren doordat het een gevaarlijke toegangsweg is geworden voor de
naastliggende woonwijk met veel jonge gezinnen. De optisch brede en overzichtelijk
lijkende weg nodigt uit tot (te) hard rijden, ook door grote vrachtauto’s die het
agrarisch ‘achterland’ bedienen. Gevolg: levensgevaarlijke situaties voor ouders die
hun kinderen naar school brengen en overlast voor bewoners die last hebben van
trillingen en scheurvorming in hun huizen. PB bemiddelt tussen de bewoners en de
gemeente. Nu de corona-maatregelen zijn opgeheven is dit overleg weer opgestart
en zijn er afspraken gemaakt (ook financieel) over een aantal snelheidsbeperkende
maatregelen (zoals plaatsing van enkele bloembakken en het rood verven van een
deel van het wegdek). PB betaalt de verf en de planten in de bloembakken.
12. Bebordingsplan vaarwegen Akkrum-Nes. Er is een inventarisatie geweest van de
huidige situatie. E.e.a. ziet er rommelig uit en ook klopt niet alle informatie op de
borden meer. Aan de verbetering hiervan wordt nog gewerkt.
13. Uit handen van wethouder Jelle Zoetendal ontving PB als dank voor de inzet bij de
ontwikkeling van de dorpskern een ‘Oscar’. De bijbehorende 7 suikerbroden zijn
vervolgens uitgedeeld aan leden van de Werkgroep Tsjerkebleek.
14. De SpikerSpulWike (georganiseerd door een zelfstandige commissie onder de
paraplu van PB) was ook in 2021, ondanks corona en het regenachtige weer, een
groot succes. Wat fijn dat dit prachtige evenement, met een gewijzigde
organisatorische opzet, toch weer doorgang kon vinden.
15. Vissteiger Spoorput Sitadel; dit was een initiatief van Hengelsportvereniging
Heerenveen en Sportvisserij Fryslân. PB organiseerde een enquête onder de
bewoners van de Sitadel over de plek waar de vissteiger het best geplaatst zou
kunnen worden. Dit bleek aan de kopse kant te zijn; de steiger is daar eind 2021
gerealiseerd.
16. In de verslagperiode zijn er geen ontwikkelingen geweest m.b.t. de parkeerproblemen
aan de De Sitadel. Wel is opnieuw overleg met de gemeente ingepland om alsnog te
proberen de situatie aldaar te verbeteren. Ook hier werkten de corona-maatregelen
vertragend.
17. Bestuursuitje. Op 29 oktober was het wel mogelijk om een uitje te plannen, deze
keer een etentje bij Hotel Restaurant Goerres. Het werd een zeer gezellige avond,
dat ons teamgevoel zeker heeft vergroot. Net op tijd georganiseerd, want begin
december werden de COVID maatregelen opnieuw aangescherpt.
18. Op initiatief van twee inwoonsters van Akkrum, Jetske de Blaauw en Grytsje
Gerritsma, werd eind december een kerst-snertactie op touw gezet. In
samenwerking met beide dames, Doarpskeamer Ed, Protestantse Gemeente Akkrum
en PB konden dorpsgenoten die ongewenst alleen zouden zijn, snert afhalen bij de
Doarpskeamer, of dit thuis laten bezorgen. Serveren in de Doarpskeamer was niet
mogelijk, wederom in verband met Covid. Er waren 7 aanmeldingen. Een mooie actie
en een waardevolle ervaring voor alle betrokkenen.
19. Speelveld Boerepaad (op het oude terrein van de Thalenschool). De gemeente
heeft hiervoor geen budget. PB wil zeker bijdragen, maar ook van Elkien en de
bewoners zelf mag een bijdrage dan wel een inspanning worden verwacht.

3

20. De mannen van de buitendienst gemeente ontvingen eind 2021 weer een kleine
kerstattentie van PB als dank voor hun altijd welwillende medewerking. Er wordt nooit
tevergeefs een beroep op hen gedaan.
21. Een bewoonster van de Boarnsterdyk meldde zich in januari bij PB in verband met
geluidshinder van de A32. Zij verwondert zich erover dat er zich aan de westzijde
van de A32 wel een geluidsscherm bevindt, maar niet aan de oostzijde waar de
brede school is gevestigd. PB heeft zich in 2019 ook in deze materie verdiept en had
destijds overleg met RWS, helaas zonder resultaat. De geluidsintensiteit bleek binnen
de normen te zijn. PB zal opnieuw, samen met de betrokken bewoonster, bekijken of
er wellicht toch mogelijkheden tot verbetering zijn.
22. Besloten werd om af te zien van de organisatie van een Himmeldei. Vanuit de
scholen en de bewoners van It Pakhûs wordt hieraan het hele jaar door aandacht
besteed, terwijl ook steeds meer particulieren uit eigen beweging rommel opruimen.
Het dorp ziet er hierdoor netjes uit, zodat de Himmeldei niet meer nodig is. Een hele
mooie ontwikkeling!!
23. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor enorme humanitaire
problemen zijn ontstaan voor de bevolking aldaar. Mensen zijn massaal op de vlucht
geslagen om het oorlogsgeweld te ontlopen. De samenwerkende organisaties binnen
“Doarpsbreed Helpt”, waarvan ook PB deel uitmaakt, besloot om de landelijke Giro
555 geldinzamelingsactie kracht bij te zetten, door op vele plekken in het dorp
blauw-gele flyers en harten op te hangen als oproep om te doneren. PB betaalde de
betreffende flyers.
24. Tijdens onze vergadering van 7 maart vroeg Willy Nieuwhof aandacht voor de staat
van de Hylkemapôle, een prachtig stuk groen in het centrum van ons dorp. Helaas
verslechtert de biodiversiteit hier schrikbarend door intensieve bemesting. Na overleg
met de gemeente heeft zij hier, samen met anderen, een beheerplan voor opgesteld
met als doelstelling: stoppen met agrarisch gebruik en ruimte creëren voor insecten,
bloemen en kleine vogeltjes. Mogelijk ook een stukje plas en dras. Dit plan ligt nu bij
de gemeente; het wachten is op een reactie. PB wil zich waar mogelijk hard maken
voor dit plan.
25. Meerdere bewoners hebben aangegeven dat het na zonsondergang wel erg donker
is op het Krompaed. PB ijvert nu voor enkele led-lichtpuntjes (op zonne-energie) in
de grond.
26. Begin april werd onze Nieuwsbrief (april, nr.9) met agenda voor de eerstvolgende
ALV op 21 april verspreid onder alle bewoners van Akkrum-Nes. Bert Rotteveel
(eigenaar/ directeur van Rotteveel M4 uit Alkmaar) is uitgenodigd als spreker na de
pauze om ons nader te informeren over de uitbreiding van Recreatiepark “Tusken de
Marren fase 2” met ca. 90 vakantiewoningen.
27. Het bestuur van PB heeft haar medewerking toegezegd aan twee initiatieven van
St.DAN, nl. “Project Elektrische Deelauto in Akkrum-Nes” en “Project Bosk”.
Het eerstgenoemde project wordt gesteund door aanschaf van een jaarabonnement
à € 300,=. Aan het “Project Bosk” zal PB in organisatorische zin bijdragen.
28. Naast alle bovengenoemde zaken had het bestuur van PB oog voor zaken als, het
laten vervangen/repareren/schoonmaken van straatmeubilair, slechte trottoirs,
verlichting, etc. Dit alles in goed overleg en met dank aan de buitendienstmedewerkers van de gemeente.
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
landelijke wetgeving of andere factoren.
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