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Jaarverslag Plaatselijk Belang Akkrum-Nes  
Periode mei 2017 t/m april 2018 

 
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 01-05: Kees de Boer namens St. Akwaseum inzake restauratie Boerebrêge 
- Op 04-09: Drie vertegenwoordigers van SP i.v.m. parkeerproblemen rond Leppehiem 
- Op 06-11: Wijkmanager namens de gemeente Heerenveen Annie Stelma, samen met 

haar opvolgster Ruurdtsje Anema 
 
Naast bestuurlijke taken werd overleg gepleegd met o.a. vertegenwoordigers van de 
overheid, woningbouwvereniging Elkien, ondernemersvereniging VOAN, Stichting Akkrum-
Nes Centraal, St. Akwaseum, 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. Bijeenkomst Sport- en Beweegbeleid Thialf (2/5) 
b. Presentatie Koningspad; dit betrof een boekvertelling (23/7) 
c. Inloopmiddag-avond van Vemillion in de Lantearne inzake seismologisch onderzoek 

en gasboringen (12/9);  
d. Presentatie LF2018 te Leeuwarden (3/10) 
e. Bijeenkomst inzake gaswinning gemeente Heerenveen (3/10) 
f. Informatieavond project Sinnetafel gemeente Heereveen (10/10) 
g. Netwerkbijeenkomst LF 2018 (presentatie kunstroute) (…) 
h. Inloopavond Ravottuh (15/11) 
i. Vaarweg  
j. Doarpendei 2017 te Rottevalle (24/11). Zowel inhoudelijk als qua opkomst viel deze 

dag wat tegen. Naar aanleiding daarvan is in februari overleg geweest met de 
organisatie hoe dit eventueel anders georganiseerd zou kunnen worden. 

k. Overleg ligplaatsen Akkrum-Nes met gemeente (12/12) 
l. Informatieavond DAN – Zonnepark Leppagreide (12/12) 
m. Lunchbijeenkomst Friese Milieu Federatie (18/12) 
n. Overleg canon Friese dorpen en steden (19/1) 
o. Evaluatie randweg (24/1) 
p. Bijeenkomst Watersport en Recreatie in de Kromme Knilles (31/1) 
q. Groene Aftrap Friese Milieu Federatie (1/2) 
r. Politiek debat 14 maart in de Lantearne 
s. Algemene ledenvergadering VOAN (22/3) 
t. Bijeenkomst Gaswinning (22/2) 
u. Bijeenkomst wijken en dorpen (10/4) 

 
Projecten en doorlopende activiteiten: 
Onderstaande zaken hadden in de verslagperiode voortdurend de aandacht van het bestuur:  

A. Herinrichting Juf Boeremaplein. Al lange tijd is de werkgroep Juf Boeremaplein, 
waarin PB is vertegenwoordigd, bezig met de herinrichting van het terrein aan de 
Jokwei waar voorheen de Juf Boeremaskoalle was gevestigd. Concreet is dit pas 
mogelijk nadat de gemeente de hele buurt opnieuw heeft ingericht en voorzien van 
nieuwe riolering (medio 2018). De herinrichtingsplannen zijn inmiddels definitief en er 
is uitvoerig overleg geweest met aannemers (voor het gereedmaken van de 
ondergrond en asfaltering), de gemeente (technische ondersteuning) en de 
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leverancier van de playcourt en fitness- en speeltoestellen. Verder zijn vele fondsen 
aangeschreven, vaak met positief resultaat, maar soms ook niet.  

B. Herinrichting Tsjerkebleek. Op initiatief van de gemeente is in mei 2016 vanuit PB 
een werkgroep gestart met de voorbereidingen voor herinrichting van de 
Tsjerkebleek. De bomen aldaar moeten uiteindelijk worden geruimd ivm de 
kastanjeziekte. In de werkgroep zijn de volgende groepen/organisaties 
vertegenwoordigd: Kerkbestuur (eigenaar grond), omwonenden, gemeente, 
ondernemers, en PB. De eerste plannen zijn inmiddels gepresenteerd, o.a. ook 
tijdens de voorjaars ALV 2017. De vorderingen in de verslagperiode zijn helaas wat 
teleurstellend, mede omdat de contacten met de projectleider van de gemeente stroef 
verlopen. 

C. Kunstroute LF 2018. In het kader van LF 2081 Culturele hoofdstad organiseert PB, in 
samenwerking met Adsum en De Drijfveer een zgn. Kunstroute door het dorp, 
waarvoor diverse schilders, fotografen en dichters zijn benaderd. Het idee is met veel 
enthousiasme ontvangen. Het project ging officieel van start op 31 maart en loopt tot 
31 oktober. Middels rode voetstappen door het dorp kan een mooie route worden 
gevolgd, vanaf of de Drijveer of het station, langs de frames met kunstwerkdoeken, 
allen met het thema Akkrum-Nes en omgeving.  

D. Randweg Akkrum. Al jaren maakt PB deel uit van de klankbordgroep randweg. Vele 
jaren zijn zaken besproken, bekeken, is er geluisterd en onderhandeld. Nu de 
randweg klaar is, moet het laatste punt nog worden afgehandeld, namelijk de 
evaluatie. Deze wordt uitgevoerd door studenten van NHL in opdracht van de 
gemeente en de klankbordgroep. We zijn in afwachting van de resultaten hiervan.  

E. Parkeerzaken Akkrum. Er zijn meerdere knelpunten te benoemen, nl. rond 
Leppehiem, Dringelstrjitte e.o., bij het NS-station en de carpoolplaats. Verder zijn er 
plannen om de blauwe zones te laten vervallen, maar dit is nog niet in gang gezet. 
Over al deze zaken is PB in overleg met de gemeente. 

F. Gasboringen. PB volgt de ontwikkelingen hierover zeer nauwgezet en bezoekt 
relevante bijeenkomsten hierover. Concreet is het vrijwel onmogelijk om stappen te 
ondernemen omdat de landelijke overheid beslist over alles wat onder de grond 
gebeurt. PB Mildam heeft van de overige PB’s mandaat gekregen om waar mogelijk 
op te treden inzake gaswinning; zij hebben enkele leden die erg goed op de hoogte 
zijn van deze materie.  

G. Buurtpreventie. Dit betreft een doorlopende activiteit. Veel inwoners van Akkum en 
Nes hebben zich aangesloten. Op 31 oktober werd de eerste thema avond voor 
beheerders en deelnemers van Buurtpreventie Akkrum-Nes georganiseerd. 
Gastpreker was dhr. Veenstra, chef recherche Friesland. Hij vertelde onderhoudend, 
o.a. over de wijze waarop verdachten getraceerd kunnen worden en vele andere 
zaken. Een geweldige avond met een grote opkomst. Voor nadere informatie over 
buurtbreventie verwijzen wij naar Facebook.  

 
Verder hield het bestuur zich bezig met de volgende zaken: 
 

1. Verfraaien Spoorpromenade; Eind april is extra ruimte gemaakt rond de al aanwezige 
bomen, waarna er in samenwerking met de gemeente planten en grassen zijn 
geplant. We hebben de hele zomer van het resultaat kunnen genieten. Er zijn 
inmiddels concrete plannen voor verdere verfraaiing, o.a. door zitplekken op de kade 
aan te brengen. 

2. Op 17 juni organiseerde het bestuur de traditionele BBQ voor haar vrijwilligers. Ook 
deze keer mochten we gebruik maken van de prachtige tuin van de fam. V/d Bij, 
waarvoor onze dank. 

3. PB stond net als in voorgaande jaren met € 1500,= garant voor de Spikerspulwike. Dit 
festijn voor alle kinderen van de basisschool vanaf groep 4, wordt geheel zelfstandig 
op touw gezet door een commissie, die ook dit jaar het prachtige en succesvolle 
evenement wist te organiseren zonder financiële bijdrage van PB. 
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4. Tijdens onze reguliere bestuursvergadering op 4 september namen we afscheid van 
Josina Brander als bestuurslid, dit vanwege haar verhuizing naar Hoogersmilde. 

5. Als bestuursuitje werd op15 november een workshop Indonesisch koken bij Thuis 
Toko Mardjanti georganiseerd. Heel leuk en inspirerend, een aanrader! 

6. Najaars ALV 23 november. Na het officiële gedeelte werden interessante 
presentaties over het belang van sport en bewegen, voor zowel kinderen, jongeren 
en ouderen, verzorgd door beleidsmedewerker gem. Heereveen Robert de Jong en 
buurtsportcoach Grace Ybema (“gymjuf” op de beide basisscholen). 

   Voor de mooiste bloembak werd De Gouden Gieter uitgereikt aan Wim Kooistra, die 
   zijn buurbrouw Bea betrok in de uitreiking. Zij had het grootste aandeel in de    
   verzorging. De gieter krijgt een mooie plaats in de winkel van Wim, zo werd besloten. 

7. Gewijzigde NS-dienstregeling. Begin december werd duidelijk dat vanaf 12 december 
de sneltrein station Akkrum, maar ook Grou/Jirnsum en Wolvega, voorbij zal razen. 
Daarvoor in de plaats wordt weliswaar een zgn. Sprinter ingezet, maar deze gaat niet 
verder dan Meppel, zodat Zwolle niet meer zonder overstap bereikbaar is. Ook 
terugreizen vanuit de randstad wordt veel lastiger, met wachttijden op verlaten 
stations. PB heeft dan ook uitgebreid actie ondernomen en contact gezocht met de 
raadsleden, Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân, Rover Reizigersorganisatie, 
Provincie en de PB’s van Grou en Jirnsum. (Nog) niet met het gewenste resultaat, 
maar we hebben onze stem wel nadrukkelijk laten horen!  

8. Busroute door Akkrum. Mede door de perikelen rond de Tsjerkebleek, werd dit een 
hot item. PB heeft op verzoek van meerdere leden een brief naar Arriva gestuurd met 
het verzoek om de bus ook in de toekomst door het dorp te laten rijden. Arriva heeft 
hier echter inmiddels negatief op gereageerd, omdat hun beleid erop is gericht dat de 
routes zo kort en comfortabel mogelijk zijn, niet meer door het dorp dus 

9. Begin januari heeft PB haar bestuur uitgebreid met 3 nieuwe aspirant bestuursleden, 
te weten Rob Gerritsen, Maurice Brenkman en Geart-Jacob de Jong. Allen hebben 
zich inmiddels teruggetrokken om uiteenlopende redenen.  

10. Restauratie zuidelijk brughoofd Boerebrêge. Samen met St. Akwaseum onderzocht 
PB of restauratie vanuit burgerinitiatief mogelijk is, nadat de provincie te kennen had 
gegeven niet te willen restaureren, wel te slopen. Tijdens een extra buitengewone 
ledenvergadering op 15 februari kreeg het bestuur toestemming van haar leden om 
het brughoofd in eigendom te nemen tegen een symbolisch bedrag. Objecten in 
eigendom van een overheid komen vaak niet in aanmerking voor subsidies. Als een 
vereniging als PB eigenaar is, kunnen fondsen met succes worden aangeschreven.  

11. Er is geïnventariseerd wat de zwakke plekken zijn in Akkrum en Nes, als het gaat om 
infrastructuur, gevaarlijke situaties, verkeersveiligheid etc. Deze punten zijn bij elkaar 
gebracht in een boekwerkje, zodat e.e.a. (hopelijk) één voor één kan worden 
afgevinkt in overleg met de gemeente en het wijkteam. 

12. Brugtijden Nesser bruggen. Samen met de AWS heeft PB geageerd tegen het plan 
om de bruggen niet meer automatisch te laten bedienen, waardoor de openingstijden 
aanzienlijk zouden moeten worden bekort door pauzes en kortere openingstijden. Dit 
heeft inmiddels tot een positief resultaat geleid.  

13. Op 10 maart werd de jaarlijkse Himmeldei inhet kader van NL Doet gehouden. De 
opkomst en de sfeer was geweldig. De hoeveelheid zwerfvuil lijkt jaarlijks af te 
nemen; dit is een goede ontwikkeling. Als altijd met veel dank aan de brandweer, die 
haar kazerne weer gastvrij beschikbaar had gesteld als verzamelplek. 

14. Daarnaast had PB oog voor details, zoals het netjes maken en houden van 
bloembakken aan de spoorpromenade, het laten schoonspuiten van de 
spoortunnelbak, of het laten vervangen/repareren van een paal of straatmeubilair. Dit 
alles in goed overleg en met dank aan de buitendienstmedewerkers van de 
gemeente, waarmee geregeld contact wordt onderhouden. Ook is er aandacht voor 
(het gebied rond) de Akkrumer reuzen en wordt rond de jaarwisseling voor de 
leugenbank een veilig heenkomen gezorgd. 
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