
 

 

 
 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering d.d.20 april 2017  te Akkrum in de Kromme Knilles,  
aanvang 20.00 uur.  
 
                                                                                                                                 
Presentie 
Aanwezige bestuursleden: Aize, Rein, Sintineke, Renskje, Nadia, Geeske, Douwe, Akke; 
Namens de gemeente aanwezig wethouder Siebenga, dorpen coördinator Annie Stelma;  
medewerker Caleidoscoop Jacqueline, diverse gemeenteraadsleden. 
 

1. Opening 
Aize opent de vergadering en heet iedereen welkom, ook de niet leden. De voorzitter geeft aan dat 
wij ons als plaatselijk belang beter moeten profileren en noemt nog enkele hoogtepunten die wij 
het afgelopen half jaar hebben verricht. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld met als extra punt 9a i.v.m. het beantwoorden van eerder door het 
PB aan de wethouder gestelde vragen. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er vijf afmeldingen voor deze vergadering ontvangen,  waaronder twee gemeenteraadsleden.  
 

4. Notulen ledenvergadering 24/11/2016 
Blz1: Pier Dijkstra merkt op dat de randweg nog niet af is. Het fietspad thv van ’t Blik gaat over in 
een voetpad/trottoir. Fietser moeten vanaf hier oversteken en de rijbaan volgen. PB neemt hierover 
contact op met de gemeente. 
Blz 2: geen vragen/opmerkingen. 
Blz 3 en blz 4: geen vragen/opmerkingen. 
Hierbij wordt het verslag goedgekeurd.  
 

5. Jaarverslag 2016 
Omdat niet iedereen het verslag heeft ingezien noemt Aize enkele hoofdzaken . 
Gasten op onze bestuursvergaderingen waren o.a. Ravottuh, Fennema tankstation, Jansma 
Vermillion, Reuzengezelschap i.v.m. LF 2018. Verder zijn overleggen/openingen bijgewoond van 
voetveer Terherne, overkapping terrassen horeca langs de Boarn, buurten en dorpen te Tjalleberd, 
Spikerweek, buurtpreventie, Kening fan de Greide; zaken als Himmeldei werd georganiseerd en 
het Mastklimmen stopgezet i.v.m. tegenvallende deelname en tekort aan vrijwilligers. 
Het complete jaarverslag staat op de site van PB. 
 

6. Financieel verslag 
Wopke merkt op dat de lening aan de DAN  twee duizend euro i.p.v. 750 euro moet zijn. 
 

7. Verslag kascommissie 
Andre geeft verslag namens de kascommissie. Tip: afschriften op papier zetten i.v.m. archivering. 
Hij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen.  
 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 
 Dhr. Boetes treedt af als lid, dhr. Jan Eisema  treedt aan als nieuw lid naast Andre. dhr. Boetes 
treedt aan als reserve lid. 
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9. Bestuursverkiezing 
Nadia Apedo heeft een half jaar in het bestuur meegelopen en heeft aangeven als bestuurslid te 
willen aantreden. 
De vergadering stemt met applaus in met haar benoeming. Aize heet haar welkom in de ploeg  
 
9a. Vragen beantwoorden door de wethouder 
Ligplaatsen: de diverse soorten ligplaatsen zijn geïnventariseerd, maar omdat alles nog niet 
geheel duidelijk is kan de wethouder nog geen uitsluitsel geven. De gemeente komt erop terug.  
Locatie Fennema: het onderzoeksrapport is opgemaakt, waarbij 4 plekken met plus en min 
punten zijn aangegeven. Het college moet hierover een besluit nemen. Beide partijen hebben nog 
huiswerk te doen waarna het college een besluit kan nemen. 
Verkeerssituatie brede school: de aansluiting van het fiets/bromfietspad wordt aangepast nu ook 
de Tûntsjes e.o. worden aangepakt. Andere pijnpunten moeten nader bekeken worden. 
Blauwe zone: het is nog niet geheel duidelijk of deze opgeheven wordt.  
Tsjerkebleek: er zijn twee initiatieven, de projectgroep en de kerk zelf. De projectgroep heeft de 
plannen uitgebreid met een stuk dorpsvernieuwing. Financieel is dit nog niet rond. 
Boerebrêge: de gemeente heeft geen belang bij het bruggenhoofd van de Boerebrêge. Mogelijk 
lukt een dorpsinitiatief wel.  
Bushokjes Tsjerkebleek/Meskenwier: de gemeente heeft geen financiële mogelijkheden om de 
hokjes op te knappen/te vervangen. Opheffen is dan ook een mogelijkheid.     
Overhangende struiken: bewoners zijn verplicht om hun struiken die overhangen te snoeien. 
Annie stelt voor om dit via Johannes te regelen d.m.v. briefjes en als 2e optie door de afdeling 
handhaving. 
Gaswinning: ten noorden van Akkrum is een aanvraag voor seismologisch onderzoek ingediend. 
Bij aantreffen van gas volgt mogelijk ook winning. Op een vervolg aanvraag zal gemeente hierop 
negatief reageren maar heeft hier maar een kleine rol in. De uiteindelijke beslissing ligt bij de 
minister. 
Vaarweg Heerenveen: op de vraag hoe wij in Akkrum info over de plannen van de vaarweg naar 
Heerenveen kunnen beschikken zegt Siebenga toe deze naar PB Akkrum te sturen.  
Brug randweg thv Mounedyk: Er zijn klachten van snelrijders die de brug passeren. Annie geeft 
aan dat in juni een evaluatie met de werkgroep plaatsvindt. 
Paaltjes ligplaats Mounedyk: Gerben Bijker vraagt, nu hij een ligplaats heeft toegewezen gekregen 
of de gemeente ook aanlegpaaltjes in de berm kan aanbrengen. Hij stuurt de gemeente een mail. 
Klaas wil graag zijn boot langs de Mounedyk afmeren om zodoende ruimte bij de Smelle Brêge te 
realiseren. Hij neemt hierover contact met Annie op. Zwaar beladen kiepkarren: Gerben Bijker 
vraagt om toezicht op de zwaar met zand beladen kiepkarren over de randweg rijden. Sintineke 
geeft aan dat bekeken wordt of dit punt ook met buurtpreventie aandacht te geven.  
 
PAUZE 
 

10. Diverse presentaties 
Na de pauze volgen enkele presentaties van actuele projecten. 
Buurtpreventie: Sintineke vertelt dat er onlangs een avond is belegd voor 30 nieuwe deelnemers 
en beheerders. Besproken werd wat zij kunnen doen voor de mensen b.v. attentie op snelheid. In 
totaal doen nu plm. 200 mensen mee aan buurtpreventie hetgeen ook een goede sociale controle 
oplevert. 
Sinnebuorren: Sintineke heeft met haar werkgroep leden, Jan Vledder, Hans Langedijk en 
Jacqueline Lenis, de nieuwe bewoners alsmede de toekomstige bewoners met elkaar kennis laten 
maken. De avond werd belegd in de voetbalkantine. Men ging in groepjes uiteen om ideeën  te 
bespreken. Hierbij  kwamen een buurtvereniging, burendag, barbecue naar voren. 
JB plein: in de werkgroep zitten o.a. Renskje Hietkamp, Linda de Jong en Tineke Veenstra en zij 
hielden een power point presentatie over de plannen van het plein. Er werd een plattegrond schets 
getoond met daarin een skeelerbaan, pannakooi en speeltoestellen getekend en later uitgebreid 
met bewegingstoestellen voor jong en oud. Gezien de kosten zal er hier en daar wel geschrapt 
moeten worden. Er wordt prima samengewerkt met de gemeente en de werkgroep krijgt veel 
ondersteuning van Leppehiem en Switch. De Pannakooi wordt 11 x 22 meter. 
De planning is om het plein in mei 2018 op te leveren. 
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Tsjerkebleek concept: Vanuit PB is er een praatavond geweest en daaruit is de werkgroep 
gevormd. Sintineke namens PB. Omdat de kastanjebomen het langzaam lieten afweten en het 
autoblik op de Bleek rommelige aanblik gaf was dit een mooi moment om dit breder te trekken.  
Het plan werd nu opgesteld vanaf de burg bij de Rabobank tot aan de UT-wei/ Ljouwerterdyk. 
Behalve enkele bewoners van het Heechein nam ook dhr. Appelman-stedenbouwkundige- namens 
de gemeente plaats in de werkgroep. 
Schets: vanaf de UT komen in de berm van de Ljouwerterdyk thv Cooper burg hoogstam bomen, 
rekening houdend met het zicht op Cooper burg. 
Op het evenemententerrein wordt parkeergelegenheid uitgebreid, rekening houdend met de 
feesttent. Het verkeer kan rondrijden en niet meer heen en weer.  
Langs het Heechein komen lindebomen terug, aan weerszijden verspringend langs de weg. De 
rijbaan voor het verkeer komt op dezelfde hoogte te liggen als de huidige trottoirs waarbij oude 
lijnen en de lindebomen min of meer loopruimte aangeeft. Shared Space gedachte. 
Langs de betonmuur van Welgelegen wordt een parkeerruimte gecreëerd, omringd door een heg 
en iets verdiept. Op de Bleek mag niet meer geparkeerd worden; wel blijft de weekmarkt en de 
botsauto attractie op de huidige locatie. 
De huidige verlichting wordt vervangen door led verlichting waarbij gebouw aanstraal verlichting 
het straatbeeld mee verlicht. 
De bestrating van de Boarnswal en de aansluiting met het Leechein wordt in dezelfde bestrating uit 
gevoerd als het Heechein. Door een omranding rond de Bleek wordt het idee gecreëerd dat daar 
niet geparkeerd mag worden. 
Er volgt nog een korte discussie over het wel of niet opheffen van bushaltes in het dorp en deze te 
verplaatsen naar de randweg. 
Marten Dijkstra vraagt of de lokale ondernemers ook op de led verlichting opdracht mogen 
inschrijven. Annie Stelma geeft aan dat dit toegestaan is. 
Vermillion: Rein geeft uitleg over de werkwijze van Vermillion. Dit Canadese bedrijf is eigenlijk 
een verlengstuk van economische zaken. Zij ontginnen kleine gasvelden nu de gasproductie in 
Groningen minder wordt. PB heeft bezwaar aangetekend tegen het seismologisch onderzoek. 
Er is een nogal grote tegenstelling in de berekeningen van Vermillion en van Houten betreffende 
de bodemdaling bij gaswinning. Op 13 maart is Rein met Aize naar een hoorzitting geweest 
waarbij het alleen maar over het seismologisch onderzoek ging. Maar bij aantreffen van gas wil de 
maatschappij dit naar boven halen. Daarnaast zijn er diverse gesprekken geweest over dit 
onderwerp tussen PB, wethouder Siebenga, Annie Stelman en dhr. Doelman. 
Op 18 mei is er een bijeenkomst ruimtelijke ordening over dit onderwerp. 
LF 2018: Rein legt uit dat er i.v.m. LF 2018 een kunst wandel route door Akkrum gemaakt wordt. 
De route loopt vanaf het station naar de Drijfveer en langs de route komen soortgelijke panelen 
van doek als in de haven. Op de doeken komen afbeeldingen van lokale kunstenaars, zowel 
geschilderd als tekst. Ook komt er een folder met looproute. Voor de samenwerking en subsidies is 
er contact met de gemeente, iepen mienskipsfuns, de VOAN e.d. Op 5 oktober moeten alle 
plannen voor LF2018 klaar zijn.   
It Gearstalt: aan de westkant van het spoor staan in het brede grijze trottoir vijf bomen. Erg stenig. 
Rein heeft het plan opgevat om de niet betegelde ruimte  rond de bomen te verlengen waardoor 
rond de boom andere planten aangebracht kunnen worden. De passeerruimte naast deze 
boomspiegels blijft gelijk voor de voetgangers. Hij vraagt vrijwilligers om op dinsdag, 26 april vanaf 
9.00 uur daar te zijn om te helpen. 
 

11. Rondvraag 
-Pier Dijkstra vraagt of een verwijderd bushokje bij de sporthal geplaatst kan worden.  
Aize wil dit t.z.t. met hem bekijken.   
-Wopke geeft aan dat de bewoners van het oostelijke stukje UT wei graag in overleg willen omtrent 
het opknappen van dit stukje weg. Annie geeft aan dat zij na de eerder aangekondigde evaluatie 
van de randweg met de bewoners in gesprek gaat. Germ Bijker wil daarbij als aanspreekpunt voor 
de andere bewoners fungeren. Hem t.z.t. ook uitnodigen. 
-Op de vraag van Pier Dijkstra of de bomen rond het Reuzenbeeld ook gekapt kunnen worden kon 
Aize hem vertellen  dat dit onlangs gebeurd was. Een gevalletje U vraagt, wij draaien. 
 
12. Sluiting 
Om 22.15 uur sluit Aize de vergadering en wenst iedereen een wel thuis. 
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