Jaarverslag Plaatselijk Belang Akkrum-Nes
Periode mei 2016 t/m april 2017
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 02-05: Gé-An Scheper; zij is in samenwerking met Ravottuh bezig met het
realiseren van een natuurspeelplaats in Akkrum. PB staat hier niet negatief
tegenover, maar biedt geen actieve ondersteuning.
- Op 02-05: Robert Overbeek inzake locatie benzinestation Fennema.
- Op 05-09: Een delegatie van de Feansterdyk/UT-wei in verband met de
verkeersafwikkeling van de nieuwe randweg.
- Op 09-01: Fokke Jansma, Vermillion, inzake toelichting seismologisch onderzoek.
- Op 03-04: Freerk van der Hauw inzake eventuele oprichting reuzengezelgschap
Naast bestuurlijke taken werd overleg gepleegd met o.a. vertegenwoordigers van de
overheid, woningbouwvereniging Elkien, ondernemersvereniging VOAN, Stichting AkkrumNes Centraal, bevolkingsgroepen en individuen. Waar mogelijk is er samengewerkt met
Caleidoscoop te Heerenveen. Verder bezocht het bestuur diverse bijeenkomsten. In de
afgelopen verslagperiode zijn o.a. de volgende bijeenkomsten bezocht:
a. Opening watertoren hotel Nes op 6/5.
b. Bijeenkomst PvdA op 11/5 bij Goerres. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren
Samenleving / Jongeren / Sociale armoede / Leefbaarheid enz.
c. Bewonersoverleg Mienewei/Opstekker op 7 juli in de Lantearne.
d. Opening Voetveer Fietse Versa Terherne op 16/7.
e. Informatie-avond Wenau inzake opslagwerkzaamheden op industrieterrein
Heerenveen
f. Bijeenkomst Cultuurbeleid gemeente Heerenveen op 14/9.
g. Info bijeenkomst renovatie Meinesleatbrêge op 29/9.
h. Dorpsavond op 16/11 in de Lantearne, georganiseerd door Caleidoscoop. Zoveel
mogelijk (vrijwilligers) organisaties en verenigingen waren uitgenodigd met als doel
onderlinge samenhang en samenwerking te verbeteren. Een nuttige avond, waarop
een vervolg is georganiseerd.
i. Overleg inzake overkappingen horecagelegenheden Buorren-Heechein op 28/11 in
de Lantearne. De gemeente had hiervoor de betrokken ondernemers, aanwonenden
en PB uitgenodigd. De teneur van de avond was dat toestemming voor
overkappingen kan worden verleend, mits naaste buren en overburen geen gegrond
bezwaar hebben, het bouwsel past bij het gebouw en er verzorgd uitziet. Omdat het
doel van de bijeenkomst niet duidelijk was verwoord in de uitnodiging, was misschien
niet iedere belanghebbende aanwezig. Er komt daarom nog een vervolg op deze
constructieve bijeenkomst.
j. Diverse overleggen inzake nieuwe locatie tankstation Fennema (zie het jaarverslag,
punt 25)
k. Afscheid gemeentesecretaris Febo Perdok in december.
l. Nieuwjaarsreceptie gemeente Heerenveen op 11/1.
m. Evaluatie randweg op 31/1.
n. Bijeenkomst dorpen en wijken op 7/2 te Tjalleberd.
o. Vervolg Dorpsavond op 28/2; de opkomst viel wat tegen deze keer.
p. Officiële start werkzaamheden Túntsjes/Boarnsterdyk op 9/3.
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Projecten/Activiteiten:
In de verslagperiode heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes (PB) zich ingezet
voor vele doelen ten gunste van de hele gemeenschap. Hieronder een greep uit de
activiteiten:
1. De voorjaars ALV was op op 21 april bij de Kromme Knilles; opkomst 37 personen,
inclusief bestuur. Een vertegenwoordiger van Voetveer Terherne gaf tekst en uitleg,
met het doel vrijwllige schippers te werven. Verder was dorpsstyliste Hieke Joostema
uitgenodigd. Zij had vooraf een ronde door het dorp gemaakt en presenteerde
verbeterpunten. Rode draad was netheid, onderhoud en meer kleur in het dorp. Al
met al een vlotte, positieve vergadering.
2. Het eerste halfjaar is er overleg met de pachter van het beoogde vlinderveld geweest.
Na overeenstemming is dit terrein omgeploegd, gefreesd en tenslotte op 11 mei 2016
ingezaaid door de bovenbouwleerlingen van de beide basisscholen. Het resultaat
werd het tweede halfjaar zichtbaar. Pas volgend jaar kunnen we (hopelijk) genieten
van het echte uitbundige resultaat. Hans Noppert schonk een zelfgemaakt
insectenhotel. Er zijn op dit moment nog contacten met een belangstellende imker.
3. PB stond net als vorig jaar met € 500,= garant voor de Spikerspulwike. De organisatie
heeft geen aanspraak gemaakt op een bijdrage voor dit succesvolle evenement .
4. Al geruime tijd is een werkgroep, waarin PB vertegenwoordigd is, actief om het Juf
Boeremaplein opnieuw in te richten. Dit is concreet pas mogelijk nadat de gemeente
de hele buurt opnieuw heeft ingericht en voorzien van nieuwe riolering (medio 2018).
De plannen, een playcourt met daaromheen een skeeler/ijsbaan, zijn op 23 april
gepresenteerd aan de buurt. De reacties waren unaniem positief. Er zijn inmiddels
offertes aangevraagd en ontvangen. PB heeft zich met € 2.000,= garant gesteld om
te kunnen starten met fondsenwerving.
5. Op 13 mei werden de borden buurtpreventie officieel geplaatst bij de ingangsborden
bebouwde kom van Akkrum en Nes. Op de Fryske Dei in augustus was de
preventiebus aanwezig.
6. Voor de zomer zijn de plantenbakken bij de spoorpromenade gepimpt en voorzien
van nieuwe planten.
7. De fotowedstrijd voor de nieuwe website leverde nauwelijks iets op.
8. Fries Kampioenschap Mastklimmen op 2 juli, de 47ste editie. Het spektakel werd door
burgemeester Van der Zwan geopend door zelf een kijkje bovenin de mast te nemen.
Erg sportief. De voorbereiding verliep niet vlekkeloos en ook de deelname bij de
senioren liet te wensen over. De animo van kinderen was ruim voldoende. Omdat
meerdere bestuursleden zijn teruggetreden, is, na overleg met andere partijen die de
activiteit eventueel zouden kunnen overnemen, uiteindelijk definitief besloten om het
evenement te laten vervallen. Mocht een andere partij het toch nog willen oppakken,
dan stelt PB de palen en eventueel het draaiboek ter beschikking. De VOAN heeft
alsnog interesse getoond.
9. Op 11 juni was er de traditionele BBQ voor vrijwilligers in de tuin van de fam. Van der
Bij. Onze dank voor hun gastvrije ontvangst. Een gezellig samenzijn waarbij zomaar
nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.
10. PB heeft een bruikleenovereenkomst VVV gebouwtje afgesloten met de gemeente.
Dit is nu in beheer van PB.
11. De opening van de randweg op 8 juli had een sober karakter. De bedoeling is om in
2017 een feestelijke opening te organiseren, als ook de beide bruggen Meinesleat en
Trigreppel gereed zijn.
12. Op aandrang van bewoners Feansterdyk/UT-wei heeft PB zich ingezet voor
verwijzingsborden om het verkeer zo goed mogelijk langs de juiste route te leiden. Dit
heeft tot een positief resultaat geleid.
13. Bij het 40-jarig bestaan van Sportreal/St. Akkrum Nes Centraal heeft PB een bedrag
van € 125,= geschonken.
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14. Voor het project “Kening fan de Greide”, stelt PB zich financieel garant voor maximaal
€ 750,=.
15. PB schonk € 250,= als bijdrage voor het wandelproject Stichting Beekdal.
16. PB schonk € 100,= als bijdrage voor de vuurwerkshow op 31-12 door team
Houwitzer.
17. Op 4 oktober is een bijeenkomst voor de buurtwhatsapp groepen georganiseerd in de
Kromme Knilles. Gastspreekster Mieke Hoitingh, wijkagent in Heerenveen, verzorgde
de presentatie “Signaleren verdachte situaties”. De avond verliep naar wens, er zijn
inmiddels ruim 100 deelnemers.
18. PB heeft zich actief ingezet voor vervanging van de bushokjes aan het Heechein en
bij Meskenwier. Een fietsenstalling is op deze laatste locatie overigens ook zeer
gewenst. Dit bleek uiteindelijk een moeizaam proces, dat niet tot het gewenste
resultaat heeft geleid. Er zijn pogingen ondernomen om tweedehands iets aan te
schaffen, maar het is niet gelukt om hiervoor subsidie te krijgen, danwel een bijdrage
van de gemeente. PB vindt niet dat zij haar hele jaarbudget hieraan kan besteden.
19. Eind oktober was het jaarlijkse bestuursuitje; dit keer ging de reis naar kaasboerderij
De Deelen, waar een leuke en leerzame rondleiding werd gegeven. Tenslotte was er
een etentje bij Goerres.
20. Bruggehoofd Boerebrêge. Dit is een zeer in verval geraakt historisch fundament, dat
dreigt te worden verwijderd. Een werkgroep is actief om het te laten restaureren. Het
bedoelde fundament is in eigendom van de Provincie, die het wel wil verkopen voor
een symbolisch bedrag. Er is inmiddels dekking gevonden voor de restauratiekosten,
maar het is nog niet duidelijk hoe het beheer moet worden ingevuld.
21. De najaars ALV werd gehouden op 24 november in Leppehiem, met een ruime
opkomst van ca. 60 personen. Dit had wellicht te maken met de enthousiaste
gastspreker Evert Jansen, een professionle inbreker, die vooraf “op pad” was
geweest in Akkrum en Nes. Zijn bevindingen waren niet mals. Verder werden op
verzoek van het bestuur middels post-it briefjes verschillende ideeën ingebracht
vanuit de vergadering. Deze zijn gepubliceerd op Facebook en hebben de aandacht
van het bestuur. Voor de mooiste bloembak wordt voortaan een wisselprijs
beschikbaar gesteld, de zgn. Gouden Gieter. Deze ging naar dit jaar Lieuwe Brolsma
van Friso.
22. PB maakt zich sterk voor een verbetering van het imago van Akkrum t.b.v. het
toerisme. Zo is PB o.a. vertegenwoordigd in de werkgroep WCAN (Watersport
Collectief Akkrum Nes) en draagt zij actief bij aan positieve vermeldingen op bijv.
websites van VVV en door bijvoorbeeld een artikel in Trouw.
23. Net voor de kerst is de leugenbank verplaatst naar de winterstalling van Sjirk de
Vries. Onze dank daarvoor.
24. In november is de nieuwe website van PB gelanceerd. Deze voldoet nu weer aan de
eisen des tijds, met dank aan Paul Hettinga.
25. Er is verschillende malen overleg geweest over een nieuwe locatie voor tankstation
Fennema. Na de opening van de randweg daalde de omzet aan de Feansterdyk,
zoals was voorzien. Er liggen oude afspraken met de voormalige gemeente
Boarnsterhim, waardoor de gemeente Heerenveen een inspanningsverplichting heeft
richting Fennema. Omdat meerdere partijen niet gelukkig zijn met de voorgenomen
locatie aan de Stringen tegenover de brede school, is een locatieonderzoek
uitgevoerd door SWECO (voorheen Grontmij). De resultaten zijn op 19 december
gepresenteerd aan de directies van de scholen, de kinderopvang en PB. Ook de
gemeente was vertegenwoordigd. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek
heeft PB nadrukkelijk stelling genomen tegen de locatie aan de Stringen tegenover
de school, ten gunste van de locatie tegenover de carpoolplaats. De gemeenteraad
neemt hierover een beslissing.
26. Seismologisch onderzoek Vermillion t.b.v. gasboringen tussen Akkrum-Aldeboarn.
Fokke Jansma (Vermillion) gaf als gast de nodige uitleg op onze bestuursvergadering
van 9 januari, maar dit stelde ons niet gerust, veel vragen blijven open. De
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vergunning is inmiddels verleend door de gemeente. Het bestuur had op 19 januari
overleg met wethouder Siebenga hierover, samen met de voorzitter van PB
Aldeboarn, Jan de Kam. PB heeft naar aanleiding hiervan officieel bezwaar
aangetekend en heeft als vervolg daarop ingesproken op de hoorzitting op 13 maart.
Op de jaarvergadering wordt dit onderwerp nader belicht.
27. Himmeldei 19 maart in het kader van NL Doet. Het weer was prachtig en de
deelname bevredigend. Het lijkt alsof er ieder jaar minder vuil wordt gevonden; dit
betekent dat de Himmeldei haar nut bewijst, het heeft een preventieve werking. De
snert na afloop wordt erg op prijs gesteld. Als altijd met veel dank aan de brandweer,
die haar kazerne weer gastvrij beschikbaar had gesteld als verzamelplek.
28. De leugenbank is na afloop van de Himmeldei weer teruggezet.
29. Op verzoek van de gemeente heeft Pl.Belang de regie op zich genomen om de
mogelijkheden en wensen met betrekking tot een eventuele herinrichting van de
Tsjerkebleek te onderzoeken c.q. te inventariseren. Deze wens is mede ingegeven
door het feit dat de kastanjebomen ter plekke ziek zijn en op termijn gerooid zullen
moeten worden. De opening van de randweg biedt nieuwe mogelijkheden voor de
dorpskern. PB heeft in verband daarmee op 24 mei een bijeenkomst georganiseerd
met belanghebbenden (kerkbestuur, omwonenden – ondernemers en particulieren –
gemeente). Naar aanleiding hiervan is een werkgroep geformeerd, waarin alle
genoemde belanghebbenden (ook PB) zijn vertegenwoordigd. De werkgroep is
inmiddels goed op weg om een mooi plan voor herinrichting van de Tsjerkebleek,
uitgebreid met het gebied t/m het evenemententerrein, te maken. Op 29 maart jl. was
er in de Lantearne gelegenheid om mee te praten over de plannen, die daar ter
inzage lagen. Op de jaarvergadering wordt e.e.a. gepresenteerd en nader
toegelicht...
30. PB heeft € 250,= beschikbaar gesteld ter ondersteuning van een initiatief van Warm
Welkom om tijdens de Reuzendei promotie te maken om bewoners bewust te maken
van de mogelijkheden in hun eigen tuin voor vogels, insecten en alles wat leeft.
31. Verdere aankleding (vergroening) van de spoorpromenade heeft de aandacht van
PB.
32. Daarnaast had PB oog voor details, zoals het netjes maken en houden van
bloembakken aan de spoorpromenade, het laten plaatsen van een bankje of een
afvalbak of het laten vervangen/repareren van een paal of straatmeubilair. Dit alles in
goed overleg met de buitendienstmedewerkers van de gemeente, waarmee geregeld
contact wordt onderhouden.
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