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Jaarverslag Plaatselijk Belang Akkrum-Nes e.o. 
Periode 1 mei 2020 t/m 30 april 2021. 

 
 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Ondanks de corona-maatregelen die vanaf maart 2020 de gehele verslagperiode in 
meerdere of mindere mate van kracht waren, heeft het bestuur vanaf juni toch maandelijks 
vergaderd, zij het in bijna alle gevallen op digitale wijze. Hoewel dit zeker niet de voorkeur 
heeft, raken we er toch aan gewend. Bestuurlijke zaken kunnen zo toch doorgang vinden. 
 
Daarnaast was er voortdurend digitaal of telefonisch overleg met diverse vertegenwoordigers 
van de overheid (met name de gemeente Heerenveen), ondernemersvereniging VOAN, 
Doarpskeamer Ed en in mindere mate ook met St. Akkrum-Nes Centraal, AWS, St. 
Akwaseum, St. DAN, woningbouwvereniging Elkien, Caleidoscoop en individuen. 
Fysieke bijeenkomsten waren er bijna niet; er is wel digitaal deelgenomen aan diverse 
vergaderingen en Webinars, zoals bijvoorbeeld: 
 

- Webinar over opties m.b.t. brug Aldskou 
- Rondetafelgesprek n.a.v. onderzoek Wijk- en Dorpsbudget 
- Jaarvergadering VOAN  
- Heel veel digitale meetings VOAN-Gemeente-Plaatselijk Belang m.b.t. centrumvisie 

Akkrum  
- Diverse digitale vergaderingen m.b.t. Doarpsbreed Helpt (een samenwerking tussen 

Protestante Gemeente, Doarpskeamer Ed en Plaatselijk Belang) 
- Digitale meeting Projectgroep “LEEF” m.b.t. renovatie rijwoningen 
- Digitale dorpsavond gemeente Heerenveen (17/2) 
- Digitale bijeenkomst Omgevingsvisie gemeente Heerenveen 
- Presentatie St.DAN m.b.t. project Deelauto’s in Akkrum 

 

Projecten en doorlopende activiteiten: 
 

A. Herinrichting Tsjerkebleek /Centrumvisie Akkrum. De gehele verslagperiode is er 
regelmatig overleg geweest tussen de werkgroep, gemeente, omwonenden en 
andere belanghebbenden. Het plan is hier en daar aangepast naar aanleiding van de 
inloopavonden eind 2019. Mede door de COVID-maatregelen verliep e.e.a. minder 
soepel dan gehoopt. Eind 2020 kon het plan uiteindelijk toch worden overgedragen 
aan de gemeente, die de plannen concreet zal uitwerken.  
Vanwege de nieuwbouw van de supermarkt Poiesz, is inmiddels ook de herinrichting 
van de Buorren aan het plan toegevoegd. Het plan Tsjerkebleek is daardoor breder 
getrokken onder de naam Centrumvisie.  
Tijdens een digitale dorpsavond op 17/2 heeft de gemeente in samenwerking met de 
werkgroep de plannen toegelicht. Alle dorpsgenoten waren hiervoor uitgenodigd; 
velen hebben hiervan gebruik gemaakt. 
In mei is er een vervolg discussie, ook weer digitaal met de dorpen. 
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B. Kunstwandelroute 2020/2021. De kunstroute met het thema Vrijheid was wederom 

een groot succes. We zien zeer regelmatig toeristen met een brochure van de route 
door het dorp lopen en horen ook vaak positieve reacties. Er is nu een speciale 
werkgroep actief die de route geheel zelfstandig organiseert onder de paraplu van 
PB. Het thema voor 2021/2022 is “Verbinding”. Er zijn al veel inzendingen 
binnengekomen, zodat de route ook in het komende seizoen opgetuigd zal worden. 

 
 
Daarnaast hield het bestuur zich bezig met de volgende zaken: 
 

1. Het vlinderveld moeten we helaas als een mislukt experiment beschouwen. Ook in 
2020 konden we niet genieten van de kleurige en fleurige bloemenzee waarop we 
hadden gehoopt. De bodem blijkt minder geschikt voor het beoogde doel. 

2. SpikerSpulWike (door een zelfstandige commissie onder de paraplu van PB) was 
ook in 2020 een groot succes, zij het dat er maar één sport- en speeldag kon worden 
georganiseerd, vanwege de COVID-perikelen. Hierdoor was het praktisch gezien niet 
verantwoord om grote groepen kinderen onder toeziend oog van begeleiders hutten 
in elkaar te laten spijkeren. Een pluim voor de commissie voor de puike organisatie!   

3. Bloemenhangers; PB steunde dit initiatief van St.ANC met de jaarlijkse bijdrage van 
€ 750,=. Zeker in coronatijd is het van groot belang om onze omgeving een mooie, 
kleurige en uitnodigende uitstraling te geven. De bloemhangers dragen daar zeker 
aan bij.  

4. Hameipoort Boerebrêge. De restauratie van de zuidelijke brughoofd was al in de 
vorige verslagperiode een feit. Door het niet aflatende enthousiasme van St. 
Akwaseum en steun van diverse sponsoren, waaronder PB) kon op 
25 september ook de hameipoort worden geplaatst. Een officiële opening zat er 
helaas niet in, maar het resultaat mag er zijn! Hulde aan allen die hieraan hebben 
meegewerkt. 

5. PB liet de molensteen (aan De Loads) schoonspuiten. Multiservice Auto Clean was 
bereid deze klus belangeloos voor ons te klaren. 

6. Op verzoek van PB heeft de gemeente de tunnelbak schoon laten spuiten. Het ligt in 
de bedoeling dat de lantaarnpalen in de loop van 2021 worden schoongemaakt. 

7. Najaars ALV 26 november; volgens de (oude) statuten was PB verplicht 2x per jaar 
een algemene ledenvergadering te houden. Vanwege de corona maatregelen kwam 
de geplande voorjaarsvergadering te vervallen. Besloten werd om de najaar-ALV 
digitaal te organiseren, waarbij we een wijziging in de statuten wilden afstemmen 
met onze leden. Dit vergt extra inspanningen omdat de regelgeving hierover in de 
statuten vrij strikt is. Dit heeft de nodige hoofdbrekens gekost, want hoe doe je dat? 
Hoe kun je de leden de inspraak geven waarop ze statutair recht hebben? Uiteindelijk 
zijn alle leden persoonlijk per brief benaderd met een o.a. een agenda, een overzicht 
van de voorgestelde wijzigingen in de statuten en een stemformulier. De leden 
werden zo ruimschoots in de gelegenheid gesteld hun stem te laten horen via de mail 
en/of stemformulier. Bovendien was de chatfunctie actief tijdens de vergadering. 
Zodoende kon Renskje Hietkamp reglementair aftreden als bestuurslid, terwijl 
Jogchum Reitsma officieel in het bestuur werd gekozen.  
Om tot wijziging van de statuten te kunnen overgaan moest 2/3e van alle leden 
hiermee instemmen. Ondanks de vele ingeleverde en positief ingevulde 
stemformulieren, werd het benodigde aantal niet gehaald. Een tweede stemronde 
was noodzakelijk, waarbij een eenvoudige 2/3e meerderheid van het aantal 
uitgebrachte stemmen voldoende zou zijn. Dit aantal werd ruim gehaald, zodat de 
wijzigingen bekrachtigd konden worden tijdens een 2e digitale ALV op 10-12-2020.  

8. Traditioneel ontvingen de mannen van de buitendienst gemeente een kleine 
kerstattentie van PB als dank voor hun altijd welwillende medewerking om kleine 
zaken waar mogelijk snel en naar tevredenheid op te lossen.  
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9. Samen met St. Akwaseum is het bestuur van PB naarstig op zoek naar een geschikte 

locatie voor een veilig zwemstrandje in het dorp voor jonge kinderen. Oudere 
jeugd weet zich her en der wel te vermaken in het water, maar voor de kleintjes is er 
geen geschikte plek. Helaas een zeer moeilijke opgave, omdat nabij alle geschikte 
plekken een riool overstort blijkt te liggen. Het zwemwater is daardoor niet (altijd) 
veilig. Er is nog een optie voorhanden, maar hierover moet eerst overeenstemming 
worden bereikt met enkele partijen. 

10. Op verschillende fronten werd door actieve dorpsgenoten met groene vingers al 
nagedacht over de realisatie van een soort pluktuin. Door de koppen bij elkaar te 
steken kwam men gezamenlijk tot een kansrijk plan voor een echte Doarpstún. PB 
gaf desgevraagd een financiële bijdrage van € 750,= om te helpen dit mooie initiatief 
van (in) de grond te krijgen. De gemeente heeft inmiddels vergunning verleend voor 
realisatie aan de Boarnsterdyk nabij de Brede School. 

11. In de verslagperiode zijn er geen ontwikkelingen geweest m.b.t. de parkeerproblemen 
aan de De Sitadel. Wel is in maart opnieuw contact gelegd tussen PB en bewoners 
om te proberen de situatie aldaar te verbeteren. Overleg met de gemeente is hiervoor 
noodzakelijk.  

12. Ontwikkeling woonvisie Akkrum-Nes. Hierover is intensief overleg met de 
gemeente en met Elkien. Overal is veel te weinig betaalbare woonruimte 
beschikbaar, zo ook in onze dorpen. Het blijkt niet eenvoudig om alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. De gemeente heeft de meeste nieuwbouw gepland in de 
hoofdplaats (Heerenveen), en slechts zeer mondjesmaat in de omliggende dorpen. 
PB heeft contact met een projectontwikkelaar over de bouw van enkele Tiny Houses, 
maar een locatie hiervoor is nog niet gevonden. Een gedragen woonvisie kon dus 
niet worden afgerond zoals uitgesproken in het vorige jaarverslag, maar er wordt nog 
volop aan gewerkt. Wordt vervolgd….  

13. Ook in 2020 konden we de Himmeldei niet organiseren vanwege de bekende 
maatregelen. Tot onze vreugde zien we dat verschillende groepen actief zijn om het 
dorp netjes te houden, zoals de bewoners van It Pakhûs, de scholen, Tusken de 
Marren (SUP-groep) en ook particulieren. Super!! 

14. De verkregen data uit de dorpsenquête 2019 staan al de hele verslagperiode op onze 
website. Deze data zijn nu verwerkt in een leesbaar boekje, genaamd Dorpsvisie 
Akkrum-Nes 2021-2030. Een exemplaar hiervan wordt aangeboden aan het College 
B&W van de gemeente Het document is digitaal te vinden op onze website. 

15. Begin 2021 is een nieuwe flyer ontwikkeld om nog meer dorpsgenoten te stimuleren 
lid te worden van onze vereniging. We hoopten deze tijdens de Reuzedei 2021 te 
kunnen gebruiken, maar het nog lang niet zeker of dit evenement door kan gaan. 

16. Naast alle bovengenoemde zaken had het bestuur van PB oog voor zaken als 
parkeerproblemen, waterwegen, het laten vervangen/repareren van straatmeubilair, 
slechte trottoirs, verlichting, bomenkap, etc. Dit alles in goed overleg en met dank aan 
de buitendienstmedewerkers van de gemeente. Helaas is het niet altijd mogelijk om 
alles geregeld te krijgen zoals we graag zouden willen. Soms heeft dit te maken met 
financiën, soms ook met bijv. verkeerswetgeving of andere factoren 
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