
 

 

 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 22 november te Akkrum in de Lantearne,  
aanvang 20.00 uur.  
                                                                                                                                
Present: 40 personen, waaronder: 
- Bestuursleden: Aize, Akke, Renskje, Rein, Geeske.  
- Namens de gemeente: Jelle Zoetendal (wethouder), Annie Stelma (inval-wijkmanager),  
   Egbert Reitsma (wijkbeheer) 
- Namens Caleidoscoop: Susan Romkes, Jacqueline Lenis 
- Diverse raadsleden: M. Kuipers (VVD), P. Hooijsma (FNP), R. vd Woude (GBH),  
  G. Rozema (Groen Links) 
- Namens SP: E. Tigchelaar (bestuurder) 
Afmeldingen: Sintineke Menger, Nadia Amah Apedo, Ruurdtje Anema (wijkmanager),  
L. Haanstra (wijkagent), L. de Heij-Nap (raadslid CU), J.W. van Essen (VOAN). 
 

1. Opening 
Aize opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Hij stelt vast dat wij allen hebben kunnen genieten van een heerlijke zomer, waarin o.a. vanwege 
LF2018 in heel Friesland veel activiteiten zijn georganiseerd.  
Ook PB heeft niet stil gezeten. Aize memoreert o.a. de afronding van het Juf Boeremaplein. 
Hieraan is 5 jaar lang gewerkt, daarvoor dank aan de werkgroep. Het plein valt nu onder 
verantwoording van de gemeente. Nog lopende projecten zijn o.a. de herinrichting Tsjerkebleek, 
restauratie Boerebrêge (i.s.m. Akwaseum) en voortzetting Slach troch Akkrum (kunstroute). 
Via crowdfunding heeft PB een AED kunnen aanschaffen en plaatsen in Nes. Ook is hard gewerkt 
aan verdere verfraaiing van de spoor-boulevard, snoeiwerk rond de reuzen en het opknappen van 
de leugenbank. Het vlinderveld voldeed helaas niet aan de verwachtingen. Besloten is om het veld 
in april opnieuw in te zaaien met een ander mengsel. Van de evaluatie randweg is een 
studieproject gemaakt voor studenten NHL die hun bevindingen hebben gepresenteerd. Afgezien 
van een lantaarnpaal bij de ingang van de sportvelden, zijn de aandachtspunten nog niet 
uitgevoerd. De destijds door PB ontwikkelde Dorpsvisie 2012-2020 loopt bijna af. Gesteld wordt 
dat 90% van de daarin genoemde plannen zijn gerealiseerd. Er wordt inmiddels nagedacht over de 
ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie.  
Ook waard om te vermelden zijn de door St. ANC bestelde bloemenhangers. Deze hebben de hele 
zomer uitbundig geschitterd in het dorp. Ook PB heeft hieraan bijgedragen, maar helaas is de 
financiering nog niet rond. Wellicht een idee om de hangers ter adoptie aan te bieden? 
 
Steeds vaker maken dorpsgenoten gebruik van de mogelijkheid om een idee te lanceren tijdens 
een bestuursvergadering. Zo zijn er plannen voor een voedseltuin in Akkrum (komt straks nog aan 
de orde) en een kleine kinderboerderij aan de Galemaleane. Tijdens onze ALV in april jl. werd het 
idee voor een kringloopwinkel gepitcht. Dit bleek niet haalbaar, maar als alternatief is wel de 
Doarpskeamer geopend, waar boeken, tijdschriften en puzzels geruild kunnen worden (inloop 
iedere dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur). Elkien heeft hiervoor belangeloos ruimte aan de 
Rakswâl beschikbaar gesteld (incl. gas/water/licht), PB heeft financieel bijgedragen. 
 

2. Ingekomen stukken  
Er zijn enkele vragen binnengekomen; deze worden behandeld bij de Rondvraag. 
 

3.  Vaststellen van de agenda 
Voorgesteld wordt om de agenda uit te breiden, zodat Anita Boer iets kan vertellen over haar 
plannen om een zgn. Voedseltuin te realiseren in Akkrum. Hiervoor krijgt zij gelegenheid na punt 8 
op de agenda (ontwikkelingen m.b.t. Utingeradeelhal) 
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4. Notulen ledenvergadering 19 april 2018 
Het verslag ligt deze keer niet uitgeprint op tafel, maar wordt via de beamer getoond op het 
scherm. Opmerkingen blz. 1: De achternaam van de nieuwe wijkmanager Ruurdtje wordt niet 
genoemd, dit is Anema. Verder zijn er geen op- en aanmerkingen; het verslag wordt dan ook 
vastgesteld, met dank aan Douwe Veenstra.  
 

5. Begroting 2019 
De begroting laat een tekort zien van ruim € 8.000,=. Er zijn verder geen vragen, zodat de 
begroting voor 2019 ongewijzigd wordt goedgekeurd. 
 

6. Voorstel tot contributieverhoging 
Aize merkt op dat het contributiebedrag al jaren hetzelfde is gebleven. Mede gezien het gat in de 
begroting stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen naar € 10,= per lid per jaar. 
Niemand stemt tegen, zodat het voorstel wordt aangenomen. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: Sintineke Menger. Wegens familieomstandigheden kan zij 
vanavond niet aanwezig zijn. Aize benoemt haar duidelijke en krachtige inbreng tijdens 
vergaderingen en vindt het jammer dat zij niet overgehaald kon worden om nog 4 jaar aan te 
blijven. Ze blijft voorlopig wel lid van de werkgroep Tsjerkebleek. Op een later tijdstip zullen we op 
gepaste wijze afscheid van haar nemen als bestuurslid. 
Nieuw te benoemen: Roelof van der Meer heeft al een halfjaar meegedraaid in het bestuur. 
Voorgesteld wordt om Roelof te benoemen als algemeen bestuurslid. De vergadering reageert 
hierop instemmend met applaus. 
 
Inmiddels draaien twee aspirant bestuursleden mee in het bestuur, nl. 
- Grietje Balsma. Het is de bedoeling dat zij in april zal aantreden als onze nieuwe 

penningmeester. 
- Hanneke v.d. Leij, vanavond niet aanwezig i.v.m. de geboorte van haar dochter Jeldau eerder 

deze maand. Zij is stedenbouwkundige en meldde zich spontaan aan voor de werkgroep 
Tsjerkebleek. Ze heeft zich tevens beschikbaar gesteld als aspirant bestuurslid. 

 
Na de PAUZE, geeft Aize het woord aan: 
 

8. Piet Dijkstra: Ontwikkelingen m.b.t. Utingeradeelhal Akkrum 
Piet legt uit wat de aanleiding is om de Utingeradeelhal te willen uit te breiden tot een 
multifunctioneel centrum. Akkrum en Nes staan bekend als uiterst actieve dorpen waar zeer veel 
activiteiten worden ontplooid. Steeds vaker blijken de bestaande (horeca)accommodaties niet 
geschikt om deze te organiseren. De Lantearne is te klein voor (toneel)voorstellingen en ook de 
Terptsjerke, brede school en Leppehiem bieden onvoldoende soulaas. De sporthal biedt meer 
ruimte, maar het vergt een zeer grote inspanning om deze ruimte geschikt te maken voor culturele 
activiteiten, zoals een concert.  
Om die reden wordt binnen het sporthalbestuur al geruime tijd nagedacht over een forse 
uitbreiding van de Utingeradeelhal. Alle verenigingen in het dorp zijn aangeschreven en velen 
hebben positief gereageerd. Inmiddels zijn (voorlopige) tekeningen gemaakt, deze liggen hier ter 
inzage. In de plannen is o.a. voorzien in een beweegbaar podium en een schuifwand om de ruimte 
te kunnen verkleinen. De kosten voor de project zijn echter dusdanig hoog, dat de plannen breed 
gedragen moeten worden in de dorpen Akkrum en Nes om e.e.a. te kunnen realiseren.  
Hoewel het merendeel van de aanwezigen het idee tot uitbreiding van de hal zeker omarmt, wordt 
vanuit de zaal o.a. het volgende opgemerkt: 
a. De aan te bouwen ruimte moet zowel voor cultuur als sport gebruikt kunnen worden. Bijt dit 

elkaar niet?  
b. Is er voldoende nagedacht over kleedruimte, opslag licht/geluid etc. Dreamtheater zou graag 

bij de nadere invulling hiervan betrokken willen worden. Is er voldoende flexibiliteit?Is er 
overleg met concurrentie, zoals Lantearne, Leppehiem, horeca etc. 

c. Er zijn in de zaal 40 aanwezigen. Dit is onvoldoende om het draagvlak te polsen, ook al zijn 
alle verenigingen aangeschreven. Ook “slapende” Akkrummer/Nessers moeten hun stem 
kunnen laten horen. Wellicht huis-aan-huis bekend maken? Via Facebook communiceren? 
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Afgesproken wordt dat er met belanghebbende partijen nader moet worden overlegd.  
Piet meldt  dat de commissie momenteel uit 5 personen bestaat. Dit is te weinig om een groot 
project als dit te realiseren. Aanvulling is zeer welkom. 
 
Extra agendapunt: 

9.  Anita Boer: Voedseltuin Akkrum 
Het idee om een voedseltuin in Akkrum te realiseren ontstond uit de wens van Anita om minder 
plastic te gebruiken. Zelfs een struik broccoli is verpakt in plastic. Om dit te omzeilen zou ze het 
zelf moeten verbouwen, wat voor haar persoonlijk geen optie is. Realisatie van een gezamenlijke 
voedseltuin lijkt haar wel mogelijk. Een voedseltuin is een soort gemeenschappelijke volkstuin, 
waarin je het werk (en de oogst) met z’n allen verdeelt. Het is ook een soort park waar je elkaar 
kunt ontmoeten. Bij nadere oriëntatie bleek in omliggende dorpen al iets dergelijks met succes te 
zijn opgezet, bijv. in Sijbrandaburen. Dus waarom niet in Akkrum? Een aantal zaken zijn nodig, nl. 
grond, ca. 15 vrijwilligers en een (klein) startkapitaal. 
Vanuit de zaal komen enkele suggesties, nl. 
a. Is er al contact geweest met de volkstuinvereniging. Zij werken ook biologisch en daar zitten 

mensen met kennis en ervaring. Deze contacten zijn er nog niet, maar Anita beaamt dat 
samenwerking met meerdere partijen belangrijk is. Zelf heeft zij aan de Voedselbank gedacht. 
Dit moet echter nog in gang worden gezet. 

b. Een stukje in Middelpunt is ook een goed idee. 
Anita gaat hiermee verder aan de slag. Aize bedankt haar voor haar inbreng. 
 

10. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr. A.M. Rauwerda heeft een 4-tal vragen ingediend. PB heeft ze alle doorgestuurd naar het 
wijkteam die de vragen inmiddels heeft beantwoord: 
Punt 1: Hoek GS Ruiterstrj/Leppedyk; het oversteken wordt hier bemoeilijkt door lantaarnpalen. 
Ook elders staan lantaarns in het looppad. Bovendien overlast van geparkeerde auto.  
Antw.: Lantaarnpalen staan goed, ruimte is beperkt, maar het past wel. Probleem geparkeerde 
auto wordt opgelost met gele streep voor op-uitrit. 
Punt 2: Op Leppedyk bij afslag WJ Koopmansstrjitte; hier staat vaak een auto over het fietspad 
geparkeerd. Dit maakt de situatie onoverzichtelijk. 
Antw.: wordt onderzocht door afdeling Verkeer; wellicht 30 km. zone? 
Punt 3: Kan er een hondenpoepcontainer staan bij de sirene op de Leppedyk? 
Antw.: Deze zomer hondenpoepbak met dispenser geplaatst op hoek Koopmanstrj/Leppedyk nabij 
de sirene. 
Punt 4: Al lange tijd ligt er glas op het trottoir (hoek Leppedyk/Smellebrêge. Is bijna weggereden. 
Waarom wordt dit niet opgeruimd door de gemeente? 
Antw.: Meldingen graag meteen doorgeven, wijkteam ziet ook niet alles. 
 
Dhr H. Mensink: 
De (weliswaar zwaar verwaarloosde) bushokjes in Akkrum worden afgebroken, terwijl er geen 
nieuwe exemplaren wordt geplaatst. De vraag is of dit ook is opgevallen bij het bestuur van PB en 
of er initiatieven zijn ondernomen om onze busreizigers een comfortabel wachtplekje te bezorgen?  
Antw: Rein legt omstandig uit hoe PB zich in eerste instantie heeft ingezet om de verwaarloosde 
bushokjes te laten vervangen, toen zelfs heeft voorgesteld samen met de gemeente 2e hands 
hokjes aan te schaffen. Dit alles bleek niet mogelijk, er kwam geen medewerking van de 
gemeente, Arriva, Provincie of wie dan ook. Uiteindelijk heeft het bestuur ervoor gepleit om de 
hokjes te laten verwijderen vanwege de abominabele aanblik. Dit laatste is inmiddels gebeurd. Als 
bekend is hoe de busroute uiteindelijk gaat lopen, zullen we opnieuw bekijken of we een 
fatsoenlijke wachtplek gerealiseerd kunnen krijgen. 
 

11. Sluiting 
Aize bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
  
 
 
 


