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B. Wiersinga 

Bjirkehof 7 
9298 PM  Kollumerzwaag 

0511 – 442806 

pb@kollumerzwaag.nl 

 

Jaarverslag over het jaar 2014 

 

Jaarwisseling 2013 – 2014 

Dankzij de goede inzet van de Strúnersploeg, Gemeente en alle Sponsoren is de 

jaarwisseling weer een succes geworden. Het was een gezellig feest en de sfeer was 

prima. De garderobe en de toiletten waren deze keer goed geregeld. 

 

Jaarvergadering 2014 

De opkomst op de jaarvergadering was goed, dat was mede te danken aan het groot 

aantal politici van de gemeente. De huldigingen van de Kampioenen nam veel tijd in 

beslag, maar de Nederlandse Kampioenen verdienen het dat er voldoende aandacht aan 

hun wordt besteed. Na de huldigingen van de Kampioenen was onze voorzitter Mettie 

Vellenga aan de beurt. Burgemeester Bilker spelde haar de versierselen op, die behoren 

bij de benoeming tot “Lid in de Orde van Oranje Nassau” 

Haar staat van dienst is zeer groot. Mettie is o.a. 25 jaar bestuurslid van Pl. Belang 

geweest, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Mettie nam deze avond afscheid van 

het bestuur van Pl. Belang. Edger Klaver werd deze avond aangesteld als nieuwe 

voorzitter. 

 

Handboogschieten  

Op vrijdagavond 17 januari is in het dorpshuis in samenwerking met Pjerke Buitensport 

geprobeerd om het handboogschieten te promoten. Pjerke Buitensport heeft voor het 

nodige materiaal gezorgd. Deelname aan deze avond was gratis. 

Doordat Pjerke zijn werkzaamheden bij zijn werkgever behoorlijk zijn uitgebreid, ziet hij 

geen kans meer om zich in te zetten voor het oprichten van een Handboogschietclub. 

 

Nonnenwei  

De gemeente heeft in een binnenbocht van de Nonnenwei in Veenklooster een aantal 

paaltjes met reflectors geplaatst. De paaltjes zijn geplaatst omdat sommige 

vrachtwagens de binnenbocht te krap nemen en daardoor de berm vernielen. Op de 

vraag om ook paaltjes met reflectors in de andere bochten te plaatsen is door de 

gemeente negatief gereageerd. 

Er mogen voorlopig geen bomen aan de weerzijden van de Nonnenwei worden geplaatst. 

Deze bepaling is opgenomen in het koopcontract. Na een tijdsbestek van 10 jaar is de 

gemeente vrij om er bomen te plaatsen.  

De toegestane snelheid op de Nonnenwei is 60 kilometer. 

 

Koarteloane 

Plaatselijk belang heeft bij de gemeente erop aangedrongen om de  bocht Koarteloane / 

Achterwei breder te maken. De bocht is zeer verraderlijk en draagt niet bij aan de 

verkeersveiligheid. Er is voldoende ruimte aanwezig om de weg breder te maken.  

 

Foarwei 

Ons bestuur heeft aan Wethouder Jelle Boerema een dringend verzoek gedaan om de 

voorrangsregels bij de wegversmallingen bij de ingangen van het dorp en bij het 

dorpshuis, via verkeersborden te regelen. De eerste reactie van het College is negatief, 
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zij vinden dat het allemaal wel meevalt. Het fatsoen en het onderlinge oogcontact moet 

voorkomen dat er ongelukken gebeuren. In een mondeling gesprek met de Wethouder 

hebben wij te kennen gegeven dat wij niet tevreden zijn met het standpunt van het 

College. Wij hebben hem nadrukkelijk gevraagd om deze zaak opnieuw te overwegen. Uit 

de snelheidscontroles is gebleken dat er vaak te hard wordt gereden. De gemeente is 

gevraagd om de Foarwei t.h.v. Tuincentrum Banga te repareren. Verschillende plekken 

zijn in het voorjaar hersteld maar deze plek moet nog steeds gerepareerd worden. 

 

Bestrating Veenklooster  

De nieuwe bestrating in Veenklooster is onvlak, wij hebben dat kenbaar gemaakt en aan 

Wethouder Jelle Boerema gevraagd of dat verholpen wordt binnen de garantietijd? De 

Wethouder was er al mee bekend. Hij gaf aan dat de diverse oneffenheden opnieuw 

worden getrild, de verwachting is dat het euvel dan is verholpen. 

 

“Pella” Tunnel 

De werkzaamheden aan de “Pella” tunnel worden steeds maar uitgesteld. De gemeente 

weet de oorzaak daar niet van maar zal opnieuw bij Prorail aan de bel trekken. 

 

Ommetje 

Pl. Belang heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een nieuw aan te leggen 

wandelpad vanaf het nieuwe bestemmingsplan “De Cedelshof” naar het Tsjerkepaad toe. 

Veel aanliggende percelen zijn in bezit van beleggingsmaatschappijen. De laatste 

percelen richting Tsjerkepaad zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Dit wandelpad zou 

een zeer welkome aanvulling zijn op de bestaande wandelpaden en zorgen voor een 

extra “Ommetje”. In een overleg met het College is toegezegd dat Pl. Belang binnenkort 

wordt uitgenodigd om samen een plan van aanpak te maken over de te volgen strategie.  

 

Drugsoverlast  

Volgens Burgemeester Bilker zijn de Politie / Provincie en de Gemeenten volop bezig om 

de drugshandel aan te pakken, de hulp van de burger is daarbij onmisbaar.   

 

Gemeenteraadsverkiezing  

Op de jaarvergadering van 11 maart 2014 doet Burgemeester B. Bilker een beroep op 

ons allen om van de gemeenteraadverkiezing op 19 maart 2014 een succes te maken. 

Hij wil graag het vorige percentage van de opkomst overtreffen. Wij zeggen toe om ons 

daar sterk voor te maken. 

 

Masquerade Theater   

Bianca Wiersma is bij ons gekomen en heeft ons deelgenoot gemaakt van haar plannen 

met  de nieuwe  Masquerade Theatergroep. De groep bestaat uit 13 enthousiaste 

jongeren die uit de ruime omgeving van Kollumerzwaag komen.  

De leeftijd varieert van 12 t/m 19 jaar.  

Op 4-5 en 6 juli 2014 werd de voorstelling “C.R.I.S.I.S.KAMP” opgevoerd in de achtertuin 

van Appie en Foekje van Seggeren. Ondanks de slechte weersomstandigheden werd het 

verwachte bezoekersaantal van 150, overtroffen. 

De natuurlijke omgeving waar het stuk zich afspeelde was prachtig en gaf een “smûk” 

geheel. Het is voor herhaling vatbaar. 

 

Tennisbaan Veenklooster  

Twee jaar zijn we nu bezig met plannen om het tenniscomplex inclusief de opstal nieuw 

leven in te blazen. Allerlei plannen zijn de revue gepasseerd maar ze stranden steeds, 

omdat de eigenaar geen duidelijke visie aangeeft van wat hij wil. 

Jack Kazimier uit Veenklooster en Jacob van der Zwaag zijn nu bezig en hebben een 

voorlopig plan voor het behoud van het complex. In grote lijnen is hun plan om 

activiteiten te ontwikkelen voor de tennisbaan. De kantine helemaal te herstellen en 

opnieuw in te richten zodat het geschikt is voor een kort verblijf, incl. 1 – 6 

slaapplaatsen. Naast de tennisbaan een plaats creëren waar ruimte is voor een aantal 

tenten. Hun opzet is dat er gelegenheid is voor groepen jongeren die het geheel voor een 
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weekend / midweek kunnen huren. De kosten van dit plan zijn aanmerkelijk hoger dan 

voor het oude plan waren begroot. Dat betekent dat het plan moet worden aangepast of 

dat er nieuwe subsidies moeten worden aangevraagd. 

Het geheel kan worden gecombineerd met het plan Egbert Zwarts. Het Paintbalcentrum 

in Oudwoude ligt vlakbij en biedt ook diverse combinatiemogelijkheden. 

Helaas is De Graaf er nog niet uit wat de huurprijs van het geheel moet worden. Zolang 

dat niet bekend is kunnen er geen daadwerkelijke stappen worden ondernomen. 

 

Bestemmingsplan Veenklooster 

Het ingediende plan van projectontwikkelaar Egbert Zwarts is door de Provincie 

afgewezen. 

De gemeente is gevraagd om met een aanvullend of een nieuw plan te komen. Een plan 

waarin ook het gebied buiten de kern wordt meegenomen. De relatie met “De Swaen” 

moet in het plan duidelijk naar voren komen en beter worden benut. De Provincie heeft 

aangegeven dat de gemeente samen met de heer D’Ansenbourgh tot een overeenkomst 

moet komen om het hele gebied er in mee te nemen.  

Jack Kazimier en Jacob vd Zwaag gaan met de Provincie Fryslân in gesprek, om daar ook 

financieel ondersteuning te kunnen krijgen. Jack Kazimier gaat met De Graaf in gesprek, 

om vervolgens te horen wat de huurprijs zal zijn.  

Zodra iedereen akkoord is, kan het plan uitgewerkt worden, waarin alles is meegenomen. 

Zodra het plan bij de Provincie is ingediend, moet het daarna nog 6 weken ter inzage 

liggen. De gemeente Kollumerland staat achter dit plan.  

 

Dorpsagente mevr. Lutske Dijkstra 

Ons bestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe dorpsagente Lutske Dijkstra. 

Ze hoopt op een zeer vruchtbare positieve samenwerking met ons en met de 

gemeenschap van Kollumerzwaag en Veenklooster. 

Mobiele meldingen worden door de landelijke post in Driebergen automatisch 

geselecteerd naar de betreffende politiepost in de buurt. Er wordt getracht om binnen 15 

minuten aanwezig te zijn op de (onheils) plek die ondersteuning behoeft van de politie. 

In de avonduren is er maar één auto met bemanning actief in drie gemeenten, bij 

calamiteiten wordt de hulp ingeroepen van andere politiekorpsen. 

 

Koningsdag 26 april 2014 

Mede dankzij vele vrijwilligers is deze dag een succes geworden. Bij evaluatie is gebleken 

dat de aanvangstijden van de verschillende onderdelen in het vervolg beter moet worden 

aangegeven. Er is een mail binnen gekomen bij het bestuur van het Dorpshuis met 

daarin de vraag of de Wrôtrun niet kan worden verplaatst naar de voetbalkantine van de 

Friese Boys. Wij zijn daarop tegen, Dit evenement is van het dorpshuis en dat moet zo 

blijven. 

Het geheel is op een klein incident na prima verlopen, het draaiboek kan zo blijven en 

behoeft alleen op een paar kleine details bijgesteld te worden. 

 

Woning Feartswei 

De eerste woning bij de Feartswei is eindelijk gesloopt, wat de verdere plannen daarmee 

zijn, is nog onbekend. 

Het andere huis, halverwege aan de Feartswei van Thus Wonen, is verkocht. Inmiddels 

wordt er volop gebouwd aan een nieuwe woning. 

  

De Sloepenrace 

Op de Drakenbootrace van 21 juni 2014 in Kollum is Kollumerzwaag geëindigd op de 

elfde plaats. Het was een gezellig gebeuren. 

 

“Een tút en dan derút” 

Pl. Belang is niet geïnformeerd over en betrokken bij de activiteit “Een tut en dan derút” . 

Dit is een actie van de school, waarschijnlijk om de verkeerschaos rondom school terug 

te brengen. Helaas moeten we constateren dat er nog steeds bezoekers zijn die hun auto 
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vlakbij de ingang van de school parkeren, terwijl er op 20 meter afstand voldoende 

parkeergelegenheid is. 

 

Zwerfafval 

We mogen spreken van een geslaagd project maar we moeten wel alert blijven voor de 

continuïteit en dat er geen verslapping ontstaat. 

Alle onkosten die Pl. Belang heeft gemaakt om het Zwerfafvals Gilde op te richten zijn via 

een speciale subsidiepot vergoed. Uit een aantal onaangekondigde schouws is gebleken 

dat zwerfafval in Kollumerzwaag en Veenklooster, dank zij de vrijwilligers, drastisch is 

terug gebracht. Dat dit opvalt blijkt uit de positieve reactie van personen uit andere 

plaatsen.  

Er is onderzocht of het ook mogelijk is om de scholen er bij te betrekken, in de vorm van 

voorlichting om het zwerfafval te bestrijden. Het onderwijzend personeel van de 

basisscholen in onze gemeente hebben dit onderwerp nog niet opgepakt.  

Naast Kollumerzwaag is Munnekezijl een ander dorp van onze gemeente die zich bezig 

houdt met het welzijn van de natuur en Milieu.  

De “Keep en Clean” dag die landelijk op 26/27 of 28 september is gehouden is niet van 

toepassing op Kollumerzwaag en Veenklooster. Daarvoor hebben we alle vrijwilligers 

uitgenodigd voor een evaluatiegesprek in het dorpshuis. Henk de Bruyn van de gemeente 

heeft ons, tijdens een hapje en drankje, de uitkomsten van de gehouden schouws 

bekend gemaakt en besproken. Henk vertelde in een boeiend betoog over de gevaren 

van het Zwerfafval voor onze natuur. Het was een leerzame avond. 

 

Avondvierdaagse 

De organisatie van de avondvierdaagse wordt op verzoek van de vertrekkende voorzitter 

Kees Velstra ondergebracht bij het bestuur van Pl. Belang Kollumerzwaag en 

Veenklooster. Pl. Belang is daarmee akkoord gegaan en heeft de toezichthoudende rol op 

zich genomen.  

Deze jaarlijkse terugkerende activiteit moet behouden blijven voor Kollumerzwaag. De 

organisatie zal wel zelfstandig blijven functioneren met een eigen bestuur en een eigen 

bankrekening. Wel zijn we van mening dat de organisatie mede gedragen moet worden 

door een aantal personen van het Dorpshuis. 

 

Windenergie 

Wij zijn tegen de energieopwekking door windmolens in onze directe omgeving. Er zijn 

betere en andere manieren om energie op te wekken. Windmolens horen hier in het 

noordoosten van Friesland niet thuis. Ons standpunt hebben we ongevraagd middels een 

brief medegedeeld aan de Raadsleden en aan het College van de gemeente Kollumerland 

c.a.. 

 

Tsjerkepaad 

Het Tsjerkepaad is nog steeds in extra natte perioden moeilijk begaanbaar. Verschillende 

keren is dit aangekaart bij de gemeente. Er is wel iets aan gedaan maar de juiste 

oplossing is nog niet gevonden. Het water dat zich langs het pad ophoopt moet op één en 

ander manier worden afgevoerd naar de sloot.  

Het infobord bij het Tsjerkepaad is weggehaald, waarschijnlijk komt er een andere bord. 

 

Afscheid Wethouder 

Op 20 mei 2014 hebben we afscheid genomen van wethouder Lieuwe Bijleveld in het 

gemeentehuis in Kollum. De heer Lieuwe Bijleveld hebben we bedankt voor zijn goede 

inzet voor onze gemeenschap. 

 

Kennismaking Wethouder Jan Benedictus  

Wethouder Benedictus is door ons uitgenodigd voor kennismaking en om van gedachten 

te wisselen over een aantal onderwerpen. Omdat hij in deze korte periode nog niet van 

alle “in en outs” op de hoogte is heeft hij ter ondersteuning Geert van der Wijk 

meegenomen.  

De brief die vele inwoners van Thús Wonen hebben ontvangen, over slopen of op termijn 
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koopwoningen, is bij hem bekend. Dit kan positief worden beoordeeld. Het kan zijn dat 

Thús Wonen nu met een planning en met een nieuw beleid bezig is. Alleen zijn ze in 

gebreke gebleven om de gemeente en plaatselijk belang daar in te betrekken. 

Het totale bestand van 6500 woningen wil Thús Wonen in een aantal jaren terugbrengen 

naar 6000 woningen. Dat betekent dat 500 woningen in aanmerking komen voor de 

verkoop of sloop. De renovatie van een groot aantal huurwoningen zal ongeveer 20 jaar 

in beslag nemen. Thús Wonen heeft aangegeven dat Kollumerzwaag pas in 2018 in beeld 

komt. Wethouder Benedictus stelt voor, om misverstanden te voorkomen, dat de 

communicatie met Thús Wonen voorlopig beter via de gemeente kan gaan.  

Pl. Belang kan met hun vragen altijd bij de gemeente terecht. 

 

Brinklocatie  

Na een aantal gesprekken met het voorlopig bestuur van Thús Wonen en Gemeente is 

geconstateerd dat de invulling van de “Brinklocatie” helemaal van de baan is. 

Alle plannen en de vele toezeggingen van Thús Wonen, Gemeente en van Wethouders 

zijn van tafel, omdat zij het niet waar kunnen maken. 

Thús Wonen is voor ons een onbetrouwbare instantie geworden. Onze frustraties en 

onbegrip over het woningbeleid van Thus Wonen zijn groot en terecht.  

Het Pl. Belang heeft een poging gedaan, nu er voorlopig geen definitieve plannen zijn 

voor de Brinklocatie, te kijken naar een tijdelijke invulling van het terrein. Echter dit is 

een lastig omdat een deel van de grond vervuild is. 

Wij hebben onze bezorgdheid voor een goede huisvesting van onze oudere inwoners 

neergelegd bij de nieuwe Wethouder dhr. J. Benedictus. Hij heeft toegezegd alles in het 

werk te zetten voor goede seniorenwoningen in het centrum van Kollumerzwaag. 

Dhr. Eppie Klaver staat ons als oud ICK’er  en als bouwdeskundige bij, in de strijd voor 

goede seniorenwoningen in Kollumerzwaag. 

 

Parkeren bij Lichtpuntloods 

Bij ons bestuur is een vraag binnengekomen of het mogelijk is om bij de Lichtpuntloods 

een parkeerverbod aan de zijde van Starkenburg te realiseren. 

Tijdens de verkoopdagen van het Lichtpunt wordt de doorgang van het zware/grote 

industrieverkeer belemmerd. De gemeente heeft hierop negatief gereageerd en hebben 

aangegeven dat het Lichtpunt over voldoende parkeergelegenheid beschikt. Het is aan 

het Lichtpunt om het parkeren in goede banen te leiden. 

 

Infobord Veenklooster 

Jack Kazimier heeft van ons opdracht gekregen om een nieuw infobord voor Veenklooster 

te maken en te plaatsen. Het oude bord is aan vervanging toe. 

 

Infoborden Kollumerzwaag 

In 2014 zijn de oude plattegronden eruit gehaald, nieuwe plattegronden zijn geplaatst 

met de nieuwste gegevens. 

Het infobord t.h.v. Foarwei 176 is twee keer beschadigd, de eerste keer door vandalisme, 

de tweede is het voorscherm waarschijnlijk door een aanrijding vernield. In beide 

gevallen is er aangifte gedaan. De borden zijn niet verzekerd, doordat de premie van de 

borden te hoog is. Inwoners, verenigingen, bedrijven kunnen er hun informatie op kwijt 

tegen kostprijs. Inlichtingen hierover bij Pl. Belang.  

  

Speeltuinvereniging 

Het oude speeltuinbestuur heeft bij de gemeente aangegeven om na vele jaren inzet te 

willen stoppen. De gemeente heeft het advies gegeven om hun voornemen met Pl. 

Belang te bespreken. Samen met Pl. Belang kunnen ze omzien naar een ander bestuur 

voor de speeltuinen. 

De speeltuinvereniging heeft het beheer over de volgende speeltuinen:  

It Houtstek, Hoppemastate, De Griffijnstrjitte, voetbalterreintje Mearsmastrjitte, 

Raadsherenlân en de Ymkershof.  
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Doordat de kinderen van het huidige bestuur, de speelperiode allang achter de rug 

hebben, voelen zij zich niet meer betrokken bij het hele gebeuren. 

Pl. Belang heeft alle betrokkenen en de gemeente uitgenodigd voor overleg. 

Jaarlijks wordt door de gemeente een bedrag van € 1000,- beschikbaar gesteld voor o.a. 

klein onderhoud en andere zaken die met de speeltuinen te maken heeft. 

De speeltuinvereniging heeft een eigen bankrekening, die bij PB ondergebracht kan 

worden.  

Er ligt een voorstel dat één bestuurslid van Pl. Belang zitting neemt in het nieuwe 

bestuur van de speeltuinvereniging. Hij of zij wordt de contactpersoon tussen Pl. Belang 

en de speeltuin vereniging, die toeziet dat alle werkzaamheden die nodig zijn voor de 

veiligheid van de speeltuinen in Kollumerzwaag worden uitgevoerd. 

Annetta Hoekstra blijft voorlopig nog het aanspreekpunt van alle vrijwilligers van de 

speeltuinenvereniging. 

 

Kampioenen 

Een groep van de SVK is weer Nederlands Kampioen 2014 geworden. 

Mike Tjeerdsma is opnieuw Nederlands Kampioen Bodybuilding 2014 geworden. 

Onze Queen of the Netherlands, Irene Hofstede heeft in september 2014, gestreden voor 

de titel “Queen of the BeNeLux en is vijfde geworden.  

Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 10 maart 2015 zal de huldiging plaats vinden. 

 

Haven “De Opslach” 

Er is een buurtonderzoek gedaan door de politie naar aanleiding van de diefstallen en 

vernielingen bij de haven “De Opslach”. Dit werd als zeer positief ervaren door de 

omwonenden.  

Het haventerrein ligt er keurig bij, dankzij de havenmeester en andere vrijwilligers. 

Er zijn enige nieuwe leden / bootje bezitters bijgekomen. 

 

Dorpshuis 

Het bestuur van het dorpshuis heeft Pl. Belang gevraagd voor financiële ondersteuning 

voor verschillende kinderactiviteiten, cursussen voor volwassenen en voor garantstelling 

voor een optreden van “De Stone’s” op 15 november 2014.  

Omdat het voortbestaan van het dorpshuis zeer belangrijk is voor Kollumerzwaag en 

Veenklooster wordt de aangevraagde subsidie toegewezen. 

 

Verzoek tot actie betreffende het zieke meisje Silke 

Pl. Belang is benaderd voor een eventueel te houden actie voor het zieke meisje Silke. 

Het jonge meisje heeft een ziekte die alleen in Amerika kan worden behandelt. 

Op de website die voor haar is gemaakt worden de mensen opgeroepen om geld te 

doneren. Ons bestuur heeft na lang beraad besloten om hier niet aan mee doen. Wij zijn 

bang dat dit een aanzuigende werking kan hebben voor eventuele andere zieken.. 

 

Redactie Website 

Het huidige redactieteam voldoet niet aan de verwachting. De webbeheerder Mark de 

Boer vraagt toestemming van PB om nieuwe vrijwilligers voor de redactie aan te stellen. 

In de toekomst moet er beter afgesproken worden wie wat doet. Het redactieteam voor 

de site van Veenklooster is niet actief.  

 

Werkcafé Kollum 

Het werkcafé is een nieuw initiatief in Kollum 

Het werkcafé is bedoeld om te netwerken en informatie op te doen hoe je omgaat met de 

omstandigheden als je werkloos raakt. Het werkcafé is toegankelijk voor iedereen. 

 

Gezamenlijk overleg 26 november in Burum.  

Elk dorp geeft in speerpunten aan waar ze mee bezig zijn en waar de knelpunten liggen. 

Met name het onderwerp Thús Wonen is aan bod gekomen. Henk de Bruyn kaartte aan 

om als PB’s erover (nog voor het overleg met het College in januari) na te denken over 

de ambtelijke fusies hoe de gemeente hierin moet acteren. 
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Hierover is tijdens onze vergadering kort gesproken en het Plaatselijk Belang heeft wel 

zijn twijfels over een eventuele fusie. 

 

Het gezamenlijk overleg is de eerstvolgende keer in Kollumerzwaag, de 3e woensdag van 

november 2015.  

 

Heugelijke gebeurtenissen 

Mettie Vellenga is op de jaarvergadering 2014 benoemd tot “Lid in de Orde van de 

Oranje Nassau”. 

 

 

Voorzitter     Secretaris 

Edger Klaver     Bennie Wiersinga 


