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Jaarverslag over het jaar 2012
Het bestuur van Pl. Belang kan terugzien op een redelijk bezochte jaarvergadering in 2012. Het
jaar 2012 is een jaar geworden van bezuinigingen en veel onrust op de arbeidsmarkt. Vele
bedrijven die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden zijn genoodzaakt om
personeel te ontslaan. We maken ons grote zorgen over de onzekere toekomst en hoe komt het
allemaal?
Project Graag Dien
Op 30 januari 2012 kregen we van de gemeente Kollumerland c.a. een schrijven waarin werd
gevraagd of een burenhulpproject ook iets voor Kollumerzwaag en Veenklooster zou kunnen
betekenen. Ons bestuur is wat sceptisch over het nut en de haalbaarheid van dit project.
Deels door ervaring, heeft het ons geleerd dat (onze) plattelandsdorpen daar geen gebruik van
zullen maken. In het verleden is het “Burenhulpproject” van St. Welzijn Kollumerland, na een
jarenlange inspanning, ook ter “ziele” gegaan. Ook de inspanningen van dhr. Kruijt en dhr.
Terpstra om ouderen te helpen bij het invullen van de belastingformulieren is mislukt, niemand
reageerde. Het hulpproject “Nyncke” van een zorginstelling, moest haar deuren weer sluiten
vanwege de te geringe belangstelling.
Dhr. Berend vd Zwaag daarentegen zag het wel zitten met dit project en heeft zich beschikbaar
gesteld om t.z.t. het project op te zetten.
Dhr. vd. Zwaag vertelde dat hij tijdens zijn werk wel schrijnende gevallen heeft gezien.
Door die gevallen, voelt / vind hij persoonlijk, dat een helpende hand in die gevallen een uitkomst
kan bieden. Dit heeft er bij hem toe geleid om te zien wat er alsnog mogelijk is.
Hij heeft contact opgenomen met de Nederlandse organisatie “Present” en heeft op
woensdagavond 16 mei 2012 een informatieavond gehouden in het Lichtpunt te Kollumerzwaag,
waar plaatselijk belang ook was vertegenwoordigd.
Na overleg met dhr. vd. Zwaag gaat hij in conclaaf met mevr. Marcella Jansen van de gemeente
Kollumerland c.a. om te zien wat het beste en haalbare is in deze zaak.
GVVP Rapport
Op het GVVP rapport hebben we d.m.v. een brief een reactie gegeven.
In het voorlopig rapport is niet aangegeven hoe de ontsluiting voor het industrieel verkeer van
Kollumerzwaag en Veenklooster wordt geregeld. Wij maken ons daarover grote zorgen. Wij krijgen
het idee dat Kollumerzwaag en Veenklooster in de toekomst volledig “op slot” komt te zitten.
In het rapport kunnen we lezen, dat de diepte van de haven en de Kollumerzwaagstervaart
1,20 meter behoort te zijn. In de praktijk betekend dit dat er weer gebaggerd moet worden. De
haven en op veel plekken in de vaart is het niet dieper dan hooguit 80 tot 90 centimeter.
Kollumersweach “Kin It”
Dit plan is vroegtijdig afgeblazen door te weinig animo en geen draagvlak.
Rondrit met de Menverenigingen
Deze rondrit was weer een groot succes. Vele senioren hebben onder prachtige
weersomstandigheden genoten van deze tocht. De route ging door onze prachtige omgeving, over
oude paden en zandweggetjes. Dank zij de menverenigingen “Tusken de Stokken” en “De
Oanspanning” particuliere rijders, vrijwilligers van het dorpshuis, EHBO, Hedzer Kooistra en
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Pl. belang is het een onvergetelijke middag geworden. Hedzer Kooistra heeft het hele gebeuren
vast gelegd op een DVD, die gepresenteerd is op 2 november in het dorpshuis.
Sail 2012
In het begin van het jaar kregen we een uitnodiging van plaatselijk belang Kollum om tijdens “Sail
2012” mee te doen op zaterdag 23 juni aan de sloepenrace. Om een ploeg van ruim 20 sterke
jongemannen samen te stellen valt tegen. Iedereen heeft het druk. Maar dankzij de inzet van
Edger Klaver en Daniël Velstra konden we op het laatste moment nog een ploeg inschrijven. De
ploeg leverde strijd onder de naam “De Hynstestrúpers”. Het team eindige in de finaleronde op
een tweede plaats met een kleine achterstand van enkele seconden.
Dorpsspiegel
Op de jaarvergadering 2012 heeft mevrouw Marcella Jansen van gemeente Kollumerland c.a. dit
project uitgelegd en aanbevolen voor Kollumerzwaag en Veenklooster.
In één van de eerste gesprekken hebben wij aangegeven dat de verwachtingen en bereidwilligheid
van de bevolking wel eens tegen kunnen vallen. Voor Kollumerzwaag en Veenklooster is dat helaas
ook uitgekomen. Oudere mensen haken af omdat ze geen computer bezitten en de vragenlijst te
lang is. Ondanks de inzet van gemeente en plaatselijk belang en de oproep in de herinneringsbrief
is de respons ver onder het streefgetal gebleven. De uitkomsten van de enquêtes zijn nog niet
bekend gemaakt maar of dat representatief is voor Kollumerzwaag en Veenklooster is te
betwijfelen. Op maandag 4 februari 2013 zijn we opnieuw uitgenodigd door de gemeente voor een
nieuw overleg over dit project.
Dorpshuis “De Trije Doarpen”
Het dorpshuis heeft in 2012 een ware metamorfose ondergaan en ziet er weer toonbaar uit. De
vrijwilligers en het bestuur hebben zich voor tweehonderd procent ingezet om het dorpshuis te
behouden voor Kollumerzwaag en Veenklooster. Er is een nieuwe huurder voor het achterste
gedeelte. De vraag naar meer vrijwilligers blijft bestaan. Op het verzoek van het dorpshuisbestuur
voor een financiële bijdrage voor een nieuw te bouwen Invaliden WC, heeft plaatselijk belang
besloten om hun nog eenmaal een bijdrage te geven van 2500,- euro.
Haven “De Opslach”
Het parkeergedeelte bij de haven is gerealiseerd. In de winterperiode kunnen daar de boten
worden gestald. Alle ligplaatsen zijn verhuurd en er is nog een kleine wachtlijst.
Havenmeester Jetse Veenstra en de commissie hebben ervoor gezorgd dat de haven en de
omgeving er keurig verzorgd uitziet. Pl. Belang heeft de gemeente gevraagd om de doorvaart van
de hele Kollumerzwaagstervaart te controleren. Op enkele plaatsen liggen nog steeds obstakels
onder de waterspiegel. Die kunnen een gevaar opleveren voor de buitenboordmotoren. Door de
stroming van het gemaal vormt zich een aanslib richel in de breedte van de vaart, dat wordt ook
een belemmering van de doorvaart.
Pl. Belang heeft de gemeente gevraagd om maatregels te nemen voor de kind veiligheid van de
haven. Vooral de vrije toegang van de trailerhelling kan gevaar op leveren voor de spelende kleine
kinderen. De gemeente wil graag een open havengebied maar heeft op ons aandringen wel de
toegang van de trailerhelling met een zware verwijderbare slagboom geblokkeerd voor spelende
kinderen op een fietsje of trekkertje. De kosten van deze beveiliging is door pl. belang betaald.
Maar het blijft wel de zorg en de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te
behoeden voor ongelukken.
Festiviteiten op Koninginnedag
Deze dag is ook dit jaar uitstekend geslaagd. Elk jaar komen er meer deelnemers op de
“Wrôtrun” af. De organisatie met de vele Vrijwilligers hadden een prachtig parcours aangelegd.
Klaas Bijlsma had voor de fietstocht weer een mooie route uitgezet. Aan het eind van de middag
kon men weer genieten van een barbecue . Het aantal bezoekers was in tegenstelling van vorig
jaar verdrievoudigd. Door de grote toestroom heeft de organisatie besloten om het volgend jaar de
bakcapaciteiten uit te breiden.
Pl. Belang heeft besloten om een bedrag van 500 euro te reserveren voor de organisatie van de
Wrotrun. Door het materiaal zelf aan te schaffen, kan dit jaarlijks een flinke besparing opleveren.
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Het Woonplan
Er is een overeenkomst gesloten tussen Thús Wonen en de Gemeente. Dit pakt beter uit voor de
kleine dorpen. De gezamenlijke plaatselijke belangen hebben in januari 2012 aangeven dat
verkoop van huurhuizen, met name in de kleine kernen de krimp zal bevorderen. Het niet kunnen
aanbieden van voldoende huurwoningen aan jongere alleenstaanden / gezinnen en te weinig
goede Seniorenwoningen in eigen dorp maakt gedwongen verhuizen noodzakelijk.
Door de inzet van de werkgroep ICK, Grontmij en gemeente heeft Kollumerzwaag een eigen Visie
voor de toekomst samen gesteld.
Jubileums
Verschillende verenigingen hebben in 2012 hun jubileum gevierd.
Pl. belang heeft op uitnodiging de betreffende verenigingen bezocht.
O.a. De Passage, voetbalvereniging Friese boys, muziekvereniging Juliana.
Tijdens het jubileum van Friese Boys is onze oud penningmeester Wiebe Kamminga
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versiersels opgespeld door
burgemeester Bearn Bilker.
Werkgroep ICK
Na jarenlange inzet van de werkgroep ICK is eindelijk de doelstelling bereikt en vastgelegd in de
Visie van Kollumerzwaag. De Intentieverklaring tussen de werkgroep ICK en Pl. Belang is na deze
doelstelling ontbonden. Het is niet meer nodig dat zij onder de vlag van Pl. Belang hun activiteiten
voorzetten. Dhr. Eppie Klaver is bereid gevonden om ons in de toekomst te adviseren over de te
volgen strategie.
Brinklocatie
Doordat er enige radiostilte is over het plan Brink, hebben we samen met wethouder Hilbrand
Visser en Eppie Klaver besloten, dat wethouder Hilbrand Visser het initiatief neemt om alle partijen
uit te nodigen voor een gesprek. Het tweede gesprek is vroegtijdig afgebroken, doordat de normen
en waarden van de discussies werden overschreden. Het is inmiddels duidelijk geworden dat er
geen zorgvoorzieningen komen in het nieuw te bouwen appartementencomplex.
Sinds dat we op 13 juni 2012 een schriftelijke verklaring hebben afgegeven dat we in principe
bereid zijn om een intentieovereenkomst wel mede willen ondertekenen, hebben we niets meer
gehoord.
Pl. Belang heeft een brief geschreven naar de Woningstichting met de vraag, hoe ver de plannen
nu voor de Brinklocatie zijn. Ook willen we graag weten wat de toekomstplannen voor de
Tsjerkestrjitte en de andere huurwoningen zijn. De Woningstichting heeft eind januari 2013 pas
gereageerd en wil ons binnenkort uitnodigen voor een gesprek.
Kerstmarkt
Plaatselijk belang heeft, na overleg met het bestuur van het dorpshuis, zich terug getrokken uit de
organisatie van de Kerstmarkt. Wij zijn het er onderling mee eens dat dit een activiteit is van en
voor het dorpshuis.
Bibliotheek
Door de beslissing van de gemeenteraad van Kollumerland c.a. om te bezuinigen op het
bibliotheekwerk, is de bibliotheek in Kollumerzwaag op 1 mei 2012 definitief gesloten. Voor de
jeugd tot en met de basisschoolleeftijd is een mediatheek ingericht in basisschool “De Stapstien”.
Regeling Oud Papier
Vanaf 1 januari 2012 heeft de NNRD ( Noord Nederlandse ReinigingsDienst) de route voor een half
jaar overgenomen. Na dit half jaar kan er een meerjarig contract worden getekend. Het resultaat
van dat half jaar moet dan natuurlijk wel positief zijn. Voor de burger verandert er weinig. Zolang
er nog geen duidelijk besluit is genomen wordt de oude papierauto nog niet verkocht.
Op het nieuwe voorstel, eind september 2012, van het College met betrekking tot het inzamelen
van het oud papier hebben we als gezamenlijke Pl. Belangen een standpunt ingenomen. We
hebben d.m.v. een brief aan de gemeenteraadsfracties, laten weten dat we volledig achter het
voorstel staan dat door de coördinator oud-papier dhr. Mark de Boer is ingediend. In grote lijnen
betekend dat er door wordt gegaan met het proefproject gedurende een aantal jaren.

3

Overleg met alle Pl. Belangen
Afgevaardigden van ons bestuur hebben op 27 november 2012 het overleg met alle Pl. Belangen
bij gewoond in het dorpshuis te Munnekezijl.
Plannen Thús Wonen
Thús Wonen neemt waarschijnlijk de landelijke plannen over om huurwoningen te gaan verkopen.
Dit heeft tot gevolg dat er steeds minder huurwoningen beschikbaar komen. Leegstand in
Kollumerzwaag is er nog niet, er is nog steeds vraag naar betaalbare huurwoningen. Door een
tekort aan huurwoningen trekt de woningzoekende naar andere plaatsen. De leefbaarheid van de
kleinere en middelgrote dorpen staat daardoor op het spel. Door middel van een brief hebben we
samen als plaatselijke belangen, onze bezorgdheid richting Gemeente en Thús Wonen kenbaar
gemaakt.
Website
De website www.kollumerzwaag.nl waar Veenklooster ook bij hoort, ondergaat binnenkort een
verandering. Halverwege 2012 is voor Veenklooster een eigen website www.veenklooster.com
ontworpen. Er is toen nadien niks met de site gedaan omdat er geen redactie of webbeheerder
was, dit gaat nu binnenkort veranderen. In overleg met de webbeheerder Mark de Boer, platform
Veenklooster en Plaatselijk Belang is besloten dat de website van Veenklooster ook onder
plaatselijk belang komt. Mark de Boer zal beide sites zo ontwerpen en combineren dat na het
intypen van het webadres van het dorp Veenklooster of Kollumerzwaag, de bezoeker daarna nog
de keus heeft om de site van het andere dorp te bezoeken. Zowel Kollumerzwaag als Veenklooster
heeft of krijgt een eigen redactie die wel onderling kontakt houden. ICT deskundige Mark de Boer
blijft beheerder en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gecombineerde site.
Jaarwisseling
De “Strúnersploeg” heeft het draaiboek van vorig jaar tevoorschijn gehaald. Dit is op een aantal
punten bijgesteld. Het feest is mogelijk gemaakt door sponsering van de OVK, Oranjevereniging,
Gemeente Kollumerland c.a. , Rabobank, Van Seggeren, , Melle Prins, Pl. Belang en meerdere
Ondernemers. Het feest mag, dankzij de inzet van de jeugd en de vele ondernemers, weer zeer
geslaagd genoemd worden.
Vrijwilligersprijs 2012 van gemeente Kollumerland c.a.
Voor de Vrijwilligersprijs 2012 van de gemeente Kollumerland c.a. zijn er drie groepen
genomineerd. Twee groepen komen onze uit dorpen, de vrijwilligers van Fogelsangh State uit
Veenklooster en de vrijwilligers van de Strúnersploeg uit Kollumerzwaag. Beide groepen zijn
onmisbaar in de samenleving.
Dinsdag 29 januari 2013 is aan de Strúnersploeg uit Kollumerzwaag, tijdens een feestelijke
bijeenkomst, door wethouder Paul Maasbommel de Vrijwilligersprijs 2012 uitgereikt. De
vrijwilligers van Fogelsangh State kregen een eervolle vermelding.
.

Bennie Wiersinga
Secretaris
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