
 

 

 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering in de Lantearne d.d. 21 april 2022 
Aanvang 20.00 uur.  
                                                                                                                                
 Aanwezig 56 personen incl. bestuur. 
 

Afmeldingen namens het bestuur: Abel Kleefstra, Roelof van der Meer. 
Afmeldingen namens de gemeente: wijkmanager R. Anema; wethouder J. Zoetendal; alle 
raadsleden in verband met geplande raadsvergadering. 

 
1. Opening 

  Voorzitter Aize Wijnstra opent de vergadering om 20.10 uur. Hij is blij met de grote opkomst en 
heet iedereen van harte welkom. Het corona-tijdperk kan vooralsnog gelukkig worden afgesloten, 
zodat we hier na 2 jaar weer fysiek bijeen kunnen zijn. Helaas moet hij eraan toevoegen dat de 
wereld nu met een ander fenomeen wordt geconfronteerd, nl. de oorlog in Oekraïne, die inmiddels 
vele doden tot gevolg heeft gehad en heel veel burgers op de vlucht heeft gejaagd. Ook Akkrum is 
actief bij de opvang. We hopen op rust in de wereld. 

 
  Niemand van de aanwezigen geeft desgevraagd aan er bezwaar tegen te hebben dat er vanavond 

foto’s worden gemaakt en eventueel gepubliceerd. 
 

  Nadat alle bestuursleden van PB zijn voorgesteld, memoreert Aize enkele wetenswaardigheden: 

 Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. waren alle partijen het erover eens dat er 
woningen beschikbaar moesten komen, maar nu blijft het stil. De gemeente werkt aan een 
woonvisie die waarschijnlijk in september vastgesteld kan worden, maar bezit geen 
bouwgrond. Als PB zijn wij opnieuw in overleg met een projectontwikkelaar. Wij doen ons best, 
maar kunnen dit varkentje helaas niet ons eentje wassen. 

 De kunstroutecommissie organiseerde onder de paraplu van PB een succesvolle editie van de 
Slach troch Akkrum met als thema “Verbinding”. Het thema voor het komende seizoen wordt 
“Kleurrijk”. De gekozen werken worden op 2 mei in de frame’s geplaatst, de opening is 
gepland op 7 mei. De “oude” doeken worden op 14 mei geveild bij Goerres, 14.00 uur. 

 In samenwerking met de visfederatie en hengelsportvereniging Heerenveen is een vissteiger 
aan de spoorput gerealiseerd. Bordjes die aangeven dat er niet aan de Sitadel geparkeerd kan 
worden zijn nog in de maak. 

 Voor de bloembakken aan het Gearstalt zijn nieuwe verzorgers gevonden; binnenkort worden 
deze opnieuw gevuld voor een fleurig aanzien. 

 Rond Leppehiem werd veelvuldig geparkeerd in bochten en bermen, wat met name veel 
overlast veroorzaakte voor de bewoners van de woonboten aldaar. Er zijn nu 
parkeerverbodsbordjes geplaatst die de juiste uitwerking blijken te hebben. 

 De herinrichting van de Mounedyk/UT-Wei heeft zeer lang op zich laten wachten door allerlei 
oorzaken. Vanaf juni zal de huidige riolering nog worden vervangen. Intussen wordt het 
herinrichtingsplan voorbereid met de suggesties die door de bewoners zijn gedaan in de 
enquête 2017 en n.a.v. de nieuwbrief van februari 2021. In april wordt nog een inloopavond 
georganiseerd, waarna eind augustus met de uitvoering kan worden begonnen. 

 Supermarkt Poiesz is inmiddels verhuisd. Onvermijdelijk brengt dit de nodige chaos met zich 
mee. De bouw van de bloemenkiosk en verbouw Hubo zal binnenkort worden gestart. 
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 Het bestuur van PB heeft in 2020 de statuten met goedkeuring van de leden laten wijzigen. 
Statutair hoeft nog slechts 1x per jaar een ALV georganiseerd te worden, nl. in het voorjaar. 
Dit scheelt ca € 800 aan vergaderkosten. 

 De randweg wordt inmiddels veel gebruikt. Onlangs werden p/dag 1200 verkeersbewegingen 
geregistreerd, die nu dus meer niet door het centrum gaan. Er zijn nog wel wat aanpassingen 
nodig t.b.v. veiligheid voor fietsers, zoals verkeersdrempels. Hierover is nog overleg gaande. 

 St. ANC regelt ieder jaar de prachtige bloemenhangers in het dorp. Dit wordt uitbesteed en 
kost veel geld. Door het wegvallen van de hoofdsponsor dreigt nu een financieel tekort. Tot nu 
toe heeft PB jaarlijks € 750 bijgedragen. Mits de aanwezigen op deze ledenvergadering 
akkoord gaan, zal PB in 2022 eenmalig € 1.000 schenken. Er wordt geen bezwaar 
aangetekend, daarom bij deze besloten! 

 In de schaduw wordt veel werk verricht door St. Akwaseum, ook in samenwerking met PB. Zo 
wordt gewerkt aan de verbinding van de groene zones in Akkrum, waardoor een mooie groene 
wandelroute door het dorp wordt gecreëerd. Ook de realisatie van een zwemstrandje heeft hun 
en onze aandacht. 

 De Reuzedei 2022 staat gepland op 28 mei a.s. PB zal zich daar met een stand presenteren. 

 In het vroege voorjaar bleken de duur aangeschafte QR codes bij bijzondere locaties in het 
dorp niet meer te werken. Inmiddels e.e.a. gelukkig weer operationeel. 

 
2. Vaststellen agenda 

  Er worden geen wijzigingen voorgesteld. Voor punt 12 hebben zich 2 personen aangemeld voor 
een pitch, nl. Eelco Sixma (FlowerPower festival, namens Dreamtheater) en Ton Yntema (project 
BOSK en project Elektrische deelauto, namens Duurzaam Akkrum-Nes (DAN)). 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn enkele vragen binnengekomen (W. v/d Bij, K. Akkerman en S. Vlas) die bij de rondvraag 
behandeld zullen worden. 
Verder waren er afmeldingen van alle raadsleden van de gemeente, evenals de wethouder en 
wijkmanager i.v.m. geplande raadsvergadering. Vele fracties hebben daarbij wel aangegeven 
graag met ons te willen bijpraten onder het genot van een kop koffie. Gelukkig zijn wel enkele 
schaduwfracties in de zaal aanwezig, die verslag kunnen doen van deze avond. Op de tafels liggen 
invulformulieren voor vragen/opmerkingen aan de gemeente. PB zal deze doorspelen naar de 
juiste personen/afdelingen bij de gemeente. 
 

4.  Notulen ledenvergadering 29 april 2021 
De notulen liggen op tafel en zijn na te lezen op de website. Er zijn geen vragen en opmerkingen. 
 

5. Inhoudelijk jaarverslag 2021/2022  
Ook het verslag ligt op tafel en is na te lezen op de website. Ook hierover zijn geen vragen en 
opmerkingen. 
 

6. Financieel jaarverslag 2021/2022 
Wietse Balsma geeft namens de penningmeester tekst en uitleg over het verslag. Er zijn geen 
vragen en opmerkingen over de balans. Ook met betrekking tot de Verlies- en Winstrekening zijn 
er geen reacties. De vereniging telt op dit moment 654 leden.  
 

7. Begroting 2022  
Wietse legt uit dat de getoonde cijfers slechts een verwachting weergeven; de realiteit zou dus 
anders kunnen uitvallen.  
Marten Dijkstra vraagt zich af waarom voor de website aanzienlijk meer kosten worden begroot 
dan in het voorgaande jaar. Het bestuur heeft hiervoor niet direct een verklaring en zal deze vraag 
alsnog beantwoorden op een ander moment. 
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8. Verslag kascommissie 
De kascommissie werd gevormd door Appie Kamstra (verhinderd) en Andre Tanis. 
Laatstgenoemde rapporteert dat alles goed gecheckt kon worden omdat alle stukken overzichtelijk 
waren geordend. Alles bleek keurig in orde te zijn. Hij stelt dan ook voor om de penningmeester 
décharge te verlenen. De aanwezigen bekrachtigen dit met applaus! 
 

9. Benoeming nieuwe kascommissie plus reservelid 
Akke Boschma meldt zich aan als nieuw lid ter vervanging van Appie Kamstra. De kascommissie 
bestaat dan uit Andre Tanis en Akke Boschma. 
Renskje Hietkamp stelt zich beschikbaar als reservelid. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Roelof van der Meer is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter geeft aan dat Roelof al geruime 
tijd niet meer actief was als bestuurslid, maar nu dus officieel aftreedt. 
Sjaak Commandeur loopt al ruim een halfjaar mee als aspirant lid. Hij manifesteert zich als een 
actief en betrokken bestuurslid; in nieuwsbrief nr. 9 heeft hij zich voorgesteld. De aanwezige leden 
verwelkomen hem met applaus. 
 
Aize vraagt of er misschien mensen in de zaal zijn die zich als aspirant bestuurslid willen opgeven. 
Dit blijkt niet het geval te zijn, maar men mag zich natuurlijk ook volgende week of later hiervoor 
opgeven! 
 
     PAUZE  (20.40-21.00 uur) 
 

11. Presentatie Bert Rotteveel (Uitbreiding Tusken de Marren, 2e fase) 
Bert Rotteveel, nu woonachtig in Noord-Holland maar opgegroeid in Jirnsum, geeft een uitgebreide 
presentatie. Hij memoreert het ontstaan van het park destijds naar aanleiding van een gewonnen 
prijsvraag van de gemeente (toen nog Boarnsterhim). Het ingediende plan werd ruim 10 jaar 
geleden zeer enthousiast ontvangen, maar uiteindelijk bleek de uitvoering van fase1 van 
Masterplan Recreatiezone Akkrum veel langer te duren dan gedacht. Nu pas staat de uitvoering 
van fase 2 op stapel (overkant Meinesloot). 
De eerste schetsen zijn naar aanleiding van overleg met alle betrokken partijen diverse keren 
aangepast. Het plan dat er nu ligt is nog niet definitief maar begint wel vaste vormen aan te nemen. 
Er zijn 90 vakantiewoningen gepland. Ook is een clubhuis voor de watersportvereniging, een 
oefenzeilmeertje en een zwemstrandje in het plan opgenomen. De bedoeling is nadrukkelijk dat het 
dorp meerwaarde heeft voor de bezoekers van het park, maar ook andersom, het park moet ook 
meerwaarde hebben voor de bewoners van Akkrum-Nes. 
Naar aanleiding van de presentatie komen diverse vragen/opmerkingen uit de zaal: 
1. Pier Dijkstra: 

 Ooit is bedacht dat het stuk land tussen Meinesleat en Polsleat uitgegraven zou kunnen  worden als 
meer. Dit zou mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld een hotel en zeilschool.  

 Een mooi plan aldus Rotteveel, maar dit is in het huidige plan niet aan de orde. Het zou eventueel ooit 
een mooie aanvulling kunnen zijn. 

2. Geert Heerschop: 
 Benadrukt dat het een mooi plan is, maar het schuurt met het gebrek aan woningen voor 
 starters en senioren.  
 Rotteveel beaamt dat er overal, niet alleen hier, gebrek aan woningen is. Hij ziet dat de politiek 

steeds achter de feiten aanloopt doordat eerst visie’s moeten worden vastgesteld voordat concreet 
iets kan worden ondernomen. Dit duurt allemaal veel te lang; de tijdgeest verandert de laatste jaren 
in rap tempo, terwijl onderzoeksbureau’s (te)veel tijd nodig hebben om tot aanbevelingen te komen. 

 Aize haakt hierop in dat PB actief bezig is om woningbouw te stimuleren en aan te jagen, maar niet 
op de plek waar fase 2 van recreatiezone zal worden gerealiseerd. Deze grond is particulier 
eigendom, waarop bovendien al recreatiebestemming op ligt. Wel is er veelvuldig overleg met de 
gemeente en andere partijen binnen en buiten Akkrum om eventuele woningbouw op het park te 
laten aansluiten. Echter ook de Provincie heeft een stem in het kapittel; zij willen de woningbouw 
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vooral concentreren in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Drachten, hoewel hierop volgens de 
laatste berichten wordt teruggekomen.  

3. Marten Dijkstra: 
 Vraagt zich af waarom vanuit voortschrijdend inzicht niet gekozen kan worden voor 
 permanente woningbouw in plaats van recreatie? Dit is echter niet mogelijk; de regelgeving mbt 
 woningbouw is in NL erg strikt. Zoals gezegd er ligt al een recreatiebestemming op het gebied. 

4. André Tanis: 
Hij las op Akkrum.net dat van de 90 woningen 61 zullen worden verhuurd. Hoe zit het met de andere 
29 woningen? Rotteveel legt uit dat 70% van de woningen verplicht verhuurd dienen te worden, al 
dan niet in combinatie met eigen bewoning, ook op langere termijn. Langhuur is alleen mogelijk in de 
periode van 1 november tot 1 april. Permanente bewoning is dus niet mogelijk. 

5. Yke Visser: 
 Merkt op dat er veel van dit soort plannen in Friesland zijn. Het lijkt hem te groot voor Akkrum. Hij 

zou vooral graag zien dat de noordkant van het park wordt voorzien van een groene buffer en dat de 
verlichting tijdens de nachturen aanzienlijk wordt beperkt. Rotteveel antwoordt dat deze punten 
inmiddels de aandacht hebben en dat dit zeker zal worden opgelost. 

6. Klaske Bottema: 
 Brengt de ontsluiting van het park ter discussie. Rotteveel bevestigt dat hierover al overleg is met de 

tennis- en voetbalvereniging. De diverse wensen worden momenteel geïnventariseerd. Ook dit punt 
heeft dus de aandacht; er is nog niets definitief besloten. 

 
 Nadat is vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter Bert Rotteveel voor zijn 

presentatie en beantwoording van de vragen. De zaal reageert met applaus. 
 
12.  Pitch je idee ter verbetering van onze leefomgeving 

Twee personen hebben zich hiervoor aangemeld. Omdat met name het project Bosk en het 
FlowerPower festival raakvlakken met elkaar hebben, treden Ton Yntema (namens DAN) en Eelco 
Sixma (namens Dreamtheater) gezamenlijk naar voren. 
Ton Yntema legt uit dat oude plaatjes van Akkrum veel bomen laten zien. Nu Arcadia in Leeuwarden 
het project van 50/60 wandelende bomen (swalkjend bosk) in organisatie heeft, wil DAN in het kader 
van (sociale) duurzaamheid dit project verder uitbreiden en de bomen in augustus per boot naar 
Akkrum laten komen. Eelco Sixma haakt hierop in dat het Dreamtheater ook een evenement wil 
organiseren, nl. een FlowerPower festival (op 28-8). Beide initiatieven kunnen prachtig 
gecombineerd worden tot één geheel, waar heel Akkrum-Nes bij betrokken kan worden. Dit zorgt 
voor verbinding, activiteit, positiviteit, reuring etc. Er wordt inmiddels door beide partijen 
samengewerkt om e.e.a. tot een geweldig evenement te laten uitgroeien (Meet me at the forest?).  

  
Het project elektrische deelauto loopt al wat langer, aldus Ton. Er ligt nu een concreet aanbod van 
een garage. Wil dit project kans van slagen hebben dan moeten er minimaal 12 deelnemers worden 
gevonden, die een abonnement nemen om daarmee zo nu en dan een auto te kunnen reserveren. 
Handig als je geen auto hebt, of je 2e auto van de hand wil doen. Met behulp van apps kan een 
dergelijk plan steeds makkelijker uitvoerbaar worden gemaakt. Hij vraagt de aanwezigen hierover 
alvast na te willen denken. 

 
Terzijde brengt Eelco Sixma de 24 Oekraïnse gasten die in Akkrum bij 8 gastgezinnen worden 
opgevangen ter sprake. Doarpsbreed Helpt (waarin de Prot. Gemeente Akkrum, Doarpskeamer Ed 
en PB samenwerken) organiseerde een ontmoetingsbijeenkomst voor deze gezinnen met hun 
gasten. Er werd o.a gesproken over hoe om te gaan met bijv. taal- en cultuurbarrières en andere 
praktische obstakels. Een Oekraïnse vluchtelinge benadrukte dat de kleine gebaren van medeleven, 
zoals de vele geel-blauwe harten, heel veel warme impact op hen hebben!  
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13.  Rondvraag 
a. W. van der Bij: De vraag m.b.t. de herinrichting van de Mounedyk/Ut-wei is inmiddels grotendeels 
beantwoord in de inleiding door de voorzitter. Er is vertraging geweest door allerlei oorzaken, maar 
begin april zal het ontwerp klaar zijn. Er volgt dan nog een inloopavond voor nadere toelichting. Na 
de bouwvak zal met de uitvoering worden gestart. 

  
 b. Kees Akkerman: 

In september wil de gemeente Heerenveen een Woonvisie voor de gehele Gemeente 
Heerenveen vaststellen, met hierin ook plannen voor woningbouw in Akkrum/Nes. 
Zijn vraag is of Plaatselijk belang hier al een eigen visie over heeft en zo ja welke dit is-  en zo 
niet wanneer hierover een visie wordt ontwikkeld en hoe dit proces in de praktijk werkt.  
Antwoord: Zoals vanavond uitgebreid aan de orde is geweest, is PB van mening dat er op korte 
termijn woningen beschikbaar zouden moeten komen, met name voor jongeren en senioren. In 
overleg met gemeente, en andere partijen wordt gezocht naar mogelijkheden. Intussen wordt, 
in samenwerking met de gemeente en Caleidoscoop een enquête onder jongeren gehouden 
m.b.t. hun specifieke woonwensen, zodat duidelijk wordt op welk type woningen moet worden 
ingezet. 
c. Simon Vlas: constateert dat met name de jeugd soms met veel te hoge snelheden door de 
wateren scheert. Antwoord: Dit is inderdaad een feit, er wordt mede daarom ook gewerkt aan betere 
bebording met maximale snelheden. Feit is echter ook dat dit inherent is aan de jeugdige leeftijd. 
Ook wijzelf hebben ons hieraan in onze jonge jaren wel eens schuldig gemaakt. 
Naar aanleiding hiervan merkt Piet Jonker nog op dat hijzelf namens PB betrokken is bij de 
vernieuwing van de bebording langs de waterwegen. Dit blijkt een langdurig proces: de financiėn 
schieten tekort, er moet een eenduidige huisstijl worden gevonden etc. Hij hoopt dat dit voor de start 
van het watersportseizoen 2023 gereed zal zijn. 

 d. André Tanis: 
Op de randweg is de max. snelheid 30 km. Toch wordt hier veel te hard gereden naar zijn mening. 
Antwoord: Drempels zouden inderdaad een verbetering zijn, de klankbordgroep randweg, waarin 
ook PB is vertegenwoordigd, ishierover nog in gesprek met de gemeente. Aize merkt echter ook op 
dat de hardrijders vaak zelf aan de betrokken weg wonen; het is dus ook een kwestie van 
mentaliteit. Zijn raad is daarom ook: spreek in voorkomende gevallen elkaar erop aan! 

 
14. Sluiting 
 Nadat Aize heeft laten weten dat de koffie in de pauze voor rekening van PB is, sluit hij de 
 vergadering om 22.00 uur. Graag tot volgend jaar! 
 
 
 
 
 
 
 


