Activiteitenverslag realisatie herinrichting Juf Boeremaplein Akkrum
1.Het (opnieuw) installeren van een werkgroep JB Plein
4e kwartaal 2015
Nadat bekend was geworden dat de gemeente Heerenveen voornemens
was de gehele wijk Túntsjes/Boarnsterdyk in 2017 te renoveren en te
voorzien van nieuwe riolering, besloot Plaatselijk Belang Akkrum-Nes de
“werkgroep herinrichting Juf Boeremaplein” nieuw leven in te blazen. De
eerste vergadering vond plaats op 22 oktober 2015. Na de sloop van de
school in was al eerder nagedacht over de herinrichting van het plein,
maar die plannen kwamen in de ijskast o.a. door de gemeentelijke
herindeling. Een deel van de oude werkgroep ging, aangevuld met enkele nieuwe leden, opnieuw
aan de slag. In eerste instantie zijn vooral de mogelijkheden m.b.t. herinrichting en wensen uit de
buurt geïnventariseerd.
2. Overleg met gemeente en leverancier speeltoestellen
1e kwartaal 2016
Toen het plan op basis van de eerdergenoemde inventarisatie concreet vorm had gekregen, is
e.e.a. gepresenteerd aan de gemeente. Vanuit de gemeente werd positief gereageerd; het bleek
het begin van een prettige en vruchtbare samenwerking.
Tevens kwam overleg met leveranciers van speeltoestellen op gang. Al gauw bleek dat Yalp een
goede partij was; de prijs/kwaliteit verhouding kwam overeen met onze wensen en die van de gemeente
die het speelveld uiteindelijk gaat beheren.
3. Informeren van de buurt; verdere oriëntatie m.b.t. inrichting
2e kwartaal 2016
In april zijn de eerste plannen gepresenteerd aan de buurt. Er was een partytent opgezet en er
waren hapjes en drankjes. De opkomst was ondanks het koude, winderige weer goed en de
plannen werden enthousiast ontvangen.
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4.Afstemmen met gemeente, m.n. inzake grondwerk
3e kwartaal 2016
5. Verdere oriëntatie inzake mogelijkheden en aandachtspunten
4e kwartaal 2016
In oktober heeft de werkgroep een excursie gemaakt langs vergelijkbare speelvelden om
inspiratie op te doen en te kijken wat belangrijke aandachtspunten zijn bij realisering van de
plannen (bijvoorbeeld vlakke ondergrond om plasvorming tijdens natte periodes te voorkomen).
Verder is het tweede halfjaar is vooral besteed aan verder overleg met de gemeente inzake het
grondwerk, het maken van bestektekeningen enz.
6. Overleg met leverancier en buurt vanwege aangepaste plannen
1e kwartaal 2017
Met alle nieuwe inzichten en informatie is opnieuw uitgebreid
overlegd met de leverancier speeltoestellen (Yalp). Ook is contact
gezocht met diverse partijen voor tips bij het maken van een plan
van aanpak (welke fondsen kunnen we aanschrijven, maken we al
dan niet gebruik van een subsidioloog, hoe vergroten we het
draagvlak enz.). Intussen werd ook verder gewerkt aan de
technische aspecten van de inrichting van het terrein (afwatering,
beton of asfalt, waar komen de putjes, verlichting, etc. etc.)
Middels een flyer (met globale schets) is de buurt expliciet
attent gemaakt op de geplande Algemene Ledenvergadering
PB Akkrum-Nes, waar de uitgewerkte plannen opnieuw zijn
gepresenteerd. Ook tijdens deze bijeenkomst waren de
reacties op de plannen unaniem positief.
7. Overleg met (plaatselijke) experts en deskundigen
2e kwartaal 2017
Omdat het aanbod in bootcampattributen zeer groot is, is contact gezocht met (plaatselijke)
deskundigen voor wat betreft de aanschaf van toestellen, die voor veel mensen aantrekkelijk zijn.
Zo wilden we voorkomen dat attributen werden aangeschaft die
uiteindelijk niet of nauwelijks worden gebruikt. Op basis van de
hierdoor verkregen kennis, hebben we een naar ons idee
verantwoorde keuze kunnen maken. Intussen is door één van de
werkgroepleden een logo ontwikkeld, geïnspireerd op het logo van
de gesloopte Juf Boeremaskoalle.
8. Inrichting nogmaals gefinetuned/schrijven projectplan
3e kwartaal 2017
Nadat ook de laatste puntjes op de bekende “i” zijn gezet, is er nogmaals overleg met de
leverancier speeltoestellen, die nog enkele aanpassingen doorvoert in het plan. Op basis daarvan
wordt een definitieve offerte gemaakt, waar we akkoord mee kunnen gaan. Intussen wordt
gewerkt aan het definitieve projectplan en nagedacht over de wijze van financiering, promotie,
omgevingsvergunning enz.
9. Projectplan definitief, aanschrijven fondsen
4e kwartaal 2017
Met het definitieve projectplan en de vastgestelde begroting worden vele fondsen
aangeschreven. Verschillende fondsen en organisaties zeggen een ruimhartige bijdrage toe.
10. Voorbereidingen realisatie
1e kwartaal 2018
Er is nog geld tekort om er zeker van te zijn dat het gehele plan in één keer kan worden
gerealiseerd, maar de werkgroep blijft hierover optimistisch. Met name de technische details met
betrekking tot de aanleg van het plein vragen nog de nodige aandacht.
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11. Realisering van de plannen
2e kwartaal 2018
De financiering van het plan is grotendeels rond. Besloten wordt een naambord voor het plein te
laten maken waarop de logo’s van alle sponsoren worden afgebeeld.
Na zeer uitgebreid overleg tussen werkgroep, gemeente en twee aannemers, wordt het plan
uiteindelijk definitief aanbesteed bij de fa. Thomassen te Akkrum.

Start werkzaamheden 4 juni 2018.
Grondwerk en asfaltering moet worden afgerond voordat de speeltoestellen door Yalp geplaatst
kunnen worden. Intussen worden goten gegraven door werkgroepleden en andere vrijwilligers
uit de buurt om de electriciteitskabels te kunnen aanleggen. De door de gemeente beschikbaar
gestelde verlichtingsmasten met armaturen worden geverfd, de vlaggenmast wordt geplaatst
evenals het naambord met logo’s.
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(foto’s gemaakt door Hans J. Noppert)

Hoewel de planning krap is, wordt besloten de officiële opening vast te stellen voor de
vakantieperiode, nl. op 14 juli 2018.
12. Opening van de accommodatie
14 juli 2018
De opening, waarvoor alle sponsoren, meewerkenden en buurtgenoten zijn uitgenodigd, wordt
verricht door wethouder Hans Broekhuizen van de gemeente Heerenveen. Hij wordt daarbij
geassisteerd door “Juf Boerema”, die zich onaangekondigd meldt en het erg sneu vindt dat zij niet
is gevraagd om de opening te verrichten. In goed onderling overleg hijst de wethouder
uiteindelijk samen met “Juf Boerema” en enkele kinderen de vlag met het logo van het plein.
Het geheel is omkleed met gebak, een ballonnenboog, hapjes, drankjes en muziek; dit alles
verzorgd door de werkgroep (m.u.v. het gebak dat door de gemeente werd aangeboden).
Het werd een korte maar feestelijke gebeurtenis waarbij veel mensen aanwezig waren.

(foto’s opening gemaakt door
Hans J. Noppert)
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Tot slot:
Tijdens de eerste week na de opening waren er wat aanloopproblemen met betrekking tot het gebruik van
het plein (ballen die alle kanten op vlogen, geluidsoverlast van jongeren die ook na 22.30 nog ballen tegen
de boarding trappen enz.)
Na overleg met en tussen betrokkenen zijn deze problemen snel opgelost.
Inmiddels is het veld mooi groen en omzoomd door een beukenhaag. Er zijn nog twee korfbalpalen
geplaatst en een extra schommel en picknickbank.
Tijdens de zeer korte vorstperiode afgelopen deze winter, is het voetbalveldje door de brandweer onder
water gezet. Helaas sloeg de dooi zo snel toe, dat er nauwelijks geschaatst kon worden. Misschien de
komende winter…
Al met al kunnen we vaststellen dat zeer enthousiast gebruik gemaakt wordt van de vele mogelijkheden
die het plein te bieden heeft.
Februari 2019.

Nog voor de opening….
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