Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april te Akkrum in de Lantearne,
aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: 52 personen, waaronder:
- Bestuursleden: Aize, Akke, Geeske, Roelof, Renskje, Rein, Nadia
- Aspirant: Natasja, Froukje, Pieter, Grietje, Hanneke
- Namens de gemeente: Jelle Zoetendal (Wethouder) en Ruurdtje Anema (Wijkmanager) en
Egbert Reitsma (wijkbeheerder)
- Namens de participatieraad: Jelle Roorda
- Namens St. ANC: Sietze Eelsingh
- Namens VOAN: Jan Willem van Essen
- Wijkagent: Hein Landman
- Raadsleden: G. Rozema (GroenLinks), Gerrit v.d. Wal (PvdA), Marga Kuipers (VVD), Elly
Bijlsma (GB Heerenveen)
- Namens Caleidoscoop: Janneke de Jong en Jacqueline Lenis
Afmeldingen: geen
1. Opening
Aize opent de vergadering een heet iedereen van harte welkom.
Aize stelt het huidige bestuur aan de leden voor en benoemt dat er momenteel vier aspirant
leden zijn. Dit betekent dat er op de maandelijkse vergaderingen maar liefst 12 leden om
tafel gaan. Vervolgens neemt Aize de leden mee in de lopende projecten. Het plan van de
herinrichting van de Tsjerkebleek: de verwachting is dat dit in mei kan worden
gepresenteerd. Het is een ingewikkelde procedure, maar de tekening is in de afrondende
fase. Poiesz 2.0: er wordt een plan gemaakt in samenwerking met de VOAN, die nemen
verantwoordelijkheid voor de eerste opzet. Er is afgesproken dat het plan binnen drie
maanden klaar zal zijn. Dorpsvisie Akkrum/nes: Tjerk Kooistra is door Plaatselijk Belang
ingezet voor de ontwikkeling van de nieuwe dorpsvisie. Tjerk licht toe dat hij sinds 1,5
ZZP’er is e een achtergrond heeft in toegepaste psychologie. Inmiddels heeft Tjerk al met
meerdere dorpen gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe visie. Momenteel staat er
een enquête online waarmee Tjerk zijn data verzamelt. Tevens kan de schriftelijk ingevulde
enquête worden ingeleverd bij de Poiesz. Er komt een vraag vanuit de leden of de
omgevingsvisie wordt meegenomen in de vragenlijst. Tjerk bevestigt dat dit meegenomen
is in de vragenlijst. De restauratie van de Boerebrêge: vorig jaar heeft PB deze voor 1 euro
gekocht van de Provincie. Het beschikbare gestelde bedrag van de provincie in combinatie
met een particuliere donatie heeft ervoor gezorgd dat er momenteel restauratie plaatsvindt.
Het idee is dat de gemeente dit op de langere termijn over gaat nemen. Aize stelt een
vraag aan dhr. J. Zoetendal (Wethouder) over de walbeschoeiing of de gemeente hier naar
kan kijken. Dhr. J. Zoetendal bevestigt dit.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda is akkoord.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is één vraag binnengekomen en die wordt behandeld tijdens de rondvraag.
4. Notulen ledenvergadering 22 november 2018
De notulen worden op het scherm gepresenteerd. Er zijn geen opmerkingen over de
notulen.
5. Inhoudelijk jaarverslag 2018
Het jaarverslag ligt uitgeprint op tafel. Aize bespreekt de belangrijkste punten:

A. Tsjerkebleek: de werkgroep is druk bezig met de plannen. De Passanthaven,
Boarnwal, Bûterwal en Feansterdyk worden meegenomen in de nieuwe indeling.
Momenteel zit het plan in de afrondende fase en kan het hopelijk op korte termijn
worden gepresenteerd (eind mei 2019). Er is nog geen definitieve tekening.
BugelHajema is de partij waarmee wordt samengewerkt. Douwe Terpstra (inwoner
Akkrum) werkt bij BugelHajema en zet zich actief in voor het dorp.
B. Juf Boeremaplein: het heeft vijf jaar geduurd om met een groep hier iets moois van te
maken. De werkgroep heeft samen met de omwonenden een prachtig plan opgezet.
Door middel van subsidies en de samenwerking met de gemeente kon dit worden
gerealiseerd. Sinds vorig jaar juni is het geopend en er wordt dagelijks gebruik van
gemaakt.
C. Kunstroute: Rein vertelt dat het wederom is geslaagd om een kunstroute te realiseren.
Vorig jaar met LF2018 was er extra subsidie van 4000 euro. Dit jaar was de gemeente
zo gul om een gift aan te bieden. Er zijn 22 nieuwe doeken in Akkrum en er is een
goede samenwerking met de Drijfveer. Van de 30 inzendingen zijn er 22 gekozen. Het
thema ‘licht en donker’ in combinatie met de variatie heeft ervoor gezorgd dat er een
prachtige route is. Kees Middendorp heeft een boekje gemaakt voor de route. In
samenwerking met vrijwilligers is de route gerealiseerd. Er zijn positieve geluiden vanuit
het dorp. Vorig jaar waren er 10.000-12.000 bezoekers.
D. AVG: Aize vraagt om toestemming om foto’s te maken van aanwezigen van vanavond.
Iedereen gaat hiermee akkoord.

6. Financieel jaarverslag 2018
Akke is aftredend dit jaar. Grietsje heeft in samenwerking met Akke het verslag gemaakt.
Grietsje zal vanaf volgend jaar de rol overnemen. Een vraag van Jan Vledder: waar staan
de bezittingen van PB? Aize bevestigt dat deze niet zijn uitgesplitst op de balans.
7. Verslag kascommissie
Joop Boetes is afwezig. Jan Eijzenga benoemt dat alles dik in orde is. Het kan van de ene
penningmeester (Akke) naar de andere (Grietsje) worden overgedragen. De kascommissie
heeft alle vertrouwen in de nieuwe penningmeester.
8. Benoeming nieuwe kascommissie + reserve lid
Aize bedankt Jan Eijzenga voor zijn bijdrage aan de kascommissie. Jan Vledder meldt zich
aan als nieuw lid voor de kascommissie, die dan bestaat uit Joop Boetes en Jan Vledder.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend: Akke Boschma was 5,5 jaar lang penningmeester. Helaas kan ze dit niet meer
combineren met haar drukke werk voor ABC-verspreiding en Middelpunt. Aize bedankt
haar hartelijk voor haar inbreng tijdens alle vergaderingen, haar inzet en het verzorgen van
het drukwerk. Akke benoemt dat ze het drukwerk zal blijven verzorgen. Akke bedankt de
leden voor het vertrouwen en dat ze het met veel vertrouwen overdraagt aan Grietsje. Dhr.
J. Zoetendal bedankt Akke vanuit de gemeente voor haar inzet. Tevens wordt Sintineke
door Dhr. J. Zoetendal bedankt voor haar inzet bij PB en haar huidige inzet in de werkgroep
voor Tsjerkebleek.
Nieuw te benoemen: Grietsje heeft een half jaar als aspirant-penningmeester bij PB
gezeten. Aize stelt voor haar te benoemen als penningmeester; de vergadering reageert
instemmend met applaus.
10.

Presentatie Froukje van Kampen en Sofia Krol (Elkien)
Aize benoemt dat een delegatie van PB een tijd geleden bij de gemeente langs is geweest
om te spreken over beschikbare woningen in Akkrum/Nes. Er moeten betaalbare woningen
komen voor de jeugd, gewone woningen en dure woningen in Nes aan het water. Froukje
Kampen werkt bij gemeente Heerenveen als beleidsadviseur wonen. Ze is verantwoordelijk
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voor afspraken met de provincie en stemt dit af met andere gemeentes in zuidoost. Er zijn
nieuwe afspraken gemaakt voor 2016-2026. Tevens werkt Froukje mee aan de G1000 en
de omgevingsvisie. De woonvisie 2015-2020 is momenteel van kracht. Volgend jaar wordt
er een nieuwe visie ontwikkeld. Op 21 mei 2019 is er een nieuwe bijeenkomst in Akkrum
waar men met elkaar in gesprek kan gaan, o.a. over het wonen in Akkrum en Nes. Op
basis van huishoudens groei worden de aantallen verdeeld voor de huizenbouw. Er
worden jaarlijks afspraken gemaakt met de woningcoöperatie Elkien. Prognose voor
gemeente Heerenveen is een lichte daling van inwoners vanaf 2035. Er komen steeds
meer eenpersoonshuishoudens, waardoor de vraag naar huizen blijft. De vergrijzing in de
gemeente Heerenveen zet door laat de prognose tot 2040 zien. Momenteel zijn er 3365
inwoners in Akkrum. Er wordt een vraag gesteld of Nes mee is genomen in de
samenstelling, dit is niet het geval. Benoemd wordt dat beide dorpen als één dorp gezien
kunnen worden, maar dat de samenstelling in Akkrum en Nes wel erg verschilt.
Sofia Krol is strategisch relatiemanager voor wonen en zorg van Woningcoöperatie Elkien.
De cijfers die vanavond worden gepresenteerd zijn afkomstig van ABF-research en CBS,
dus deze kunnen online worden teruggevonden. Momenteel zijn 30% van de woningen in
Akkrum huurwoningen van de coöperatie. De prognose voor de woningmarkt laat een
afname zien in de woningbehoefte van 1385 woningen (2018) naar 1109 woningen (2039).
Nes wordt niet meegenomen in de prognose van Elkien, omdat de doelgroep
‘huurwoningen coöperatie’ zich bevindt in Akkrum. Er is weinig druk op de markt voor
huurwoningen met huurtoeslag. De zoekduur is kort en regelmatig staan er woningen te
huur. Op de nieuwbouwprojecten van de Sinnebuorren kwam veel reactie van buiten
Akkrum.

11.

Pitch je idee
a.

Greta Oost (Fountains of Youth) is inwoner van Akkrum en is enthousiast om een pilot
te draaien in Akkrum voor haar project 11x11. Greta vraagt de zaal om het volgende
scenario voor ogen te nemen; overal in Friesland onverwachte kleurrijke kunstwerken
die symbool staan voor de Mienskip. Tevens is het een waterpunt. Akkrum moet staan
voor de bron en het start van het project. Het project is geïnspireerd op LF2018 11
fountains. Huidige project: kijken naar de toekomst met lokale kunstenaars in overleg
met de gemeenschap. 11x11 is tweedelig; proces met de Mienskip en het proces van
de fonteinen. Proces van de Mienskip: tijdens de reuzedei inwoners interviewen over
dromen. Er worden filmpjes gemaakt van deze dromen. Vervolgens vindt er dialoog
plaats over de dromen van inwoners. Proces van de fontein: De fontein is gemaakt van
glasvezelbeton. Er staat momenteel een exemplaar op de tweebaksmarkt in
Leeuwarden. In samenwerking met Keunstwurk zullen de kunstenaars worden
geselecteerd. Er volgt een vraag vanuit de vergadering: hoe kunnen de inwoners van
Akkrum/Nes inspraak hebben op de selectie als er via een derde partij wordt gekozen?
Greta benoemt dat dit een terechte vraag en dat ze dit zal meenemen in verdere
ontwikkeling van het project.
b. Eelco Sixma (Doarpskeamer Ed): Eelco vertelt over het theaterhuis waar mensen
elkaar ontmoeten. Hier was het gevoel van Mienskip erg aanwezig. Het is een plek
waar mensen, ongeacht achtgrond, zich welkom voelen. Elkien heeft geholpen bij het
realiseren van het theaterhuis en een kledinghuis voor Meet me at the Fountain. Het
kledinghuis is door Elkien daarna beschikbaar gesteld voor een kleinschalige
Doarpskeamer. Elke dinsdag en vrijdagmiddag is er een vrije inloop. Tevens worden er
activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn een middel om ontmoetingen tussen
diverse generaties te realiseren. Er wordt gesproken met Leppehiem om elkaar te
versterken en ontmoetingen met bewoners van Leppehiem tot stand te laten komen. In
oktober 2019 wordt het gebouw echter gesloopt en de vraag vanuit Eelco is een
structurele ontmoetingsplek om de Doarpskeamer voort te zetten. Het enthousiasme
van +/- 16 vrijwilligers moet worden vastgehouden. De vraag naar de vergadering: houd
uw ogen open voor mogelijke locaties voor de Doarpskeamer.
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12.

Rondvraag
Sintineke benoemt de huidige stand van zaken van de UT wei. De evaluatie met NHL
Stenden heeft aangetoond dat er ‘piano-strepen’ op de weg komen bij de UT Wei. Er
komen aanwijzingen voor bestuurders op 30 km/u te rijden. Er komt een bordje voor de
overstekers richting de sportvelden. De smileys ’30 km/u’ worden geplaatst. De bocht
van De Loads naar UT Wei wordt niet verbreed, omdat er via opnames is
geconstateerd dat vrachtwagens de bocht zonder moeite kunnen maken. In september
vindt er weer een evaluatie plaats om te beoordelen of de maatregelen invloed hebben
gehad op het rijgedrag. Wopke van der Bij wil graag het aanspreekpunt zijn.
b. Opmerking: microfoon bij de volgende vergadering, zodat iedereen het goed kan
verstaan.
a.

13.

Sluiting
Aize bedankt iedereen om 22:05 voor de aanwezigheid.
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