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Jaarverslag 2017   

 
Strúnersnacht  
De Strúnersnacht 2016-2017 kon financieel niet uit. Er is behoorlijk verlies gedraaid. Het was de vraag of het 
opnieuw georganiseerd kon worden, dit ondanks dat er subsidie vanuit de gemeente beschikbaar was. 
Vervolgens gaf de gemeente begin 2017 aan de subsidie te gaan stoppen, waardoor het doek voor 
Strúnersnacht leek te vallen. Eind 2017 werd bekend gemaakt door de gemeente dat er toch, na vele klachten, 
besloten is de subsidie voor de jaarwisseling te verstrekken. In oktober heeft het bestuur samen met de 
organisatoren van de Strúnersnacht overlegd hoe de jaarwisseling vorm te kunnen geven, zonder verlies te 
draaien. De locatie moest aangepast worden, aangezien er op de weilanden bij het industrieterrein nieuwbouw 
gekomen is en nog kwam. Besloten is om de Strúnersnacht 2017/2018 dan op het erf van café Prins te houden. 
Zodanig dat er een tent bij het café geplaatst werd, er gebruik gemaakt kon worden van de faciliteiten van het 
gebouw, waardoor de kosten ook laag gehouden konden worden. De vergunning werd afgegeven door de 
gemeente. Strúnersnacht 2017/2018 was een succes, zo bleek uit de evaluatie. Ook zijn er geen klachten 
binnengekomen van omwonenden die allen gevraagd zijn, om eventuele klachten bij het Plaatselijk Belang 
door te geven.  
 
Website Kollumerzwaag.nl 
We proberen zoveel mogelijk onderwerpen die Kollumerzwaag en Veenklooster aangaan te plaatsen. 
Inmiddels hebben we een nieuw onderdeel op onze site, namelijk het blog van Anouk. Een jonge meid die 
graag schrijft, met enige regelmaat vindt u een blog van haar op onze site.  
Het starten met de samenwerking tussen OVK, Oranjevereniging en de Trije Doarpen is nog niet van de grond 
gekomen. Dit actiepunt schuift door naar 2018.   
 
Frysk Film Archyf 
Inmiddels zijn de oude filmbanden overgezet op digitaal materiaal. Het bestuur heeft Hedzer Kooistra samen 
met Bennie Wiersinga bereid gevonden hier een compilatie van te maken van in totaal een half uur die tijdens 
de jaarvergadering in maart 2018 getoond zal worden. 
 
Dorpenfederatie Kollumerland 
De dorpenfederatie is gestart, er is meerdere keren vergaderd. De federatie heeft zich voorgesteld aan het 
College en de gemeenteraad en er is een persmoment geweest. Tijdens deze vergaderingen worden 
(gezamenlijke) verzoeken vanuit verschillende PB/DB-besturen uit Kollumerland gebundeld om zich vervolgens 
sterk te maken bij de gemeente.  
 
Speeltuinvereniging/ Open Dorp  
Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan de speeltuinen. Vele toestellen zijn vervangen door nieuwe of 
gerestaureerd en opgeknapt waar nodig.  
Het Plaatselijk Belang schuift maandelijks aan bij de Open Dorp vergaderingen in Kollumerzwaag. Tijdens deze 
vergadering wordt onder andere nagedacht over een beweegpad in Kollumerzwaag. Door financieel te 
ondersteunen wil het Plaatselijk Belang toekomen aan de behoeften van de oudere jeugd in Kollumerzwaag en 
Veenklooster.  
 
Ledenvergadering  
De ledenvergadering op dinsdag 7 maart 2017 was een gezellige en geslaagde bijeenkomst. De opkomst was 
hoog op deze avond, waarschijnlijk grotendeels doordat onze gast Teake van der Meer een aantal optredens 
verzorgde.  
We hebben afscheid genomen van Ale Bouma en Klaas Bijlsma als bestuursleden. Douwe Keegstra en Ale 
Poelstra hebben beide zitting genomen in het bestuur, waarbij Douwe de voorzittershamer overneemt van 
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Edger.  
Ook dit jaar konden er weer Nederlands Kampioenen gehuldigd worden in de ledenvergadering Kollumerzwaag 
en Veenklooster. Het senioren team B van SVK is Nederlands Kampioen geworden op het onderdeel 
trampoline pegasus. 
Het team bestond uit: Sylke Broersma, Wytske van der Veen, Sjoerdje Janna Venema, Anna Nuveld, Anna Nelia 
Bijker, Alissa Westerhof, Tineke Postma, Martha Rosier, Ytje de Jong en Margreet Oevering. 
 
AED 
Erik Visser en Tetsje-Wijke van der Meulen zijn het afgelopen jaar verder gegaan met het realiseren van een 
sluitend 24-uurs AED-netwerk in Kollumerzwaag en Veenklooster. Er zijn een aantal bedrijven bereid gevonden 
om een AED aan te schaffen en deze ook buiten te plaatsen.  
Op dit moment zijn bij de volgende bedrijven of verenigingen een AED te vinden:  

- Sporthal de Saedkampe (de eigenaar van dit apparaat is voetbalvereniging Friese Boys) 
- Fysiotherapie De Trije Doarpen (in het gebouw) 
- Taxi NOF 
- PTH industrieterrein (in het gebouw) 
- Camping Simmerwille 
- Bosma Auto’s 
- PTH Inspiratiecentrum  
- Autobedrijf Van der Ploeg 

Vervolgens is er begin 2017 een video-oproep gedaan aan alle inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster 
om zich aan te melden als burgerhulpverlener, hier is gehoor aan gegeven.  
Op 2 mei 2017 vond er een bijeenkomst plaats voor de burgerhulpverleners, AED-eigenaren en andere 
geïnteresseerden. Op deze avond heeft een gastspreker van Fryslân Hartveilig een interessante presentatie 
gegeven over onder andere het systeem van Hartslagnu.nl.  
 
Van de Hartstichting heeft de regio Kollumerzwaag en Veenklooster zes buitenkasten gratis ontvangen, 
waardoor er nu 6 AED’s 24 uur per dag beschikbaar zijn voor onze inwoners in nood.  
Het schoolproject Lauwers College Foar Inoar van de locatie Kollum heeft een bedrag van € 500,- geschonken 
voor de onkosten van het plaatsen van de buitenkasten.  
Huisartsenpraktijk Schalkwijk heeft € 472,- geschonken om het eerste jaar alle deelnemende eigenaren per 
AED € 59,- te schenken voor een eventueel af te sluiten onderhoudscontract dan wel voor de onkosten (pads, 
accu). Na het eerste jaar neemt het Plaatselijk Belang dit (jaarlijks) voor haar rekening.  
De gemeente heeft bordjes geplaatst zodat de AED’s duidelijk te vinden zijn. Hiermee is dit project afgerond.  
 
Laarzenpad en vogeluitkijkpunt 
Met betrekking tot het laarzenpad bleven helaas enkele grondeigenaren bezwaar maken. Er zijn nog een aantal 
alternatieve routes onderzocht maar ook hier kwam geen medewerking van de grondeigenaren. Het Plaatselijk 
Belang heeft tot slot nog geprobeerd om in gesprek te gaan met de grondeigenaren die bezwaar aangetekend 
hebben, om te kijken of de bezwaren opgeheven konden worden. Helaas is dit niet gelukt en kan er tot onze 
spijt geen laarzenpad aangelegd worden.  
Met het Laarzenpad zou er anders een mooie route door het bijzondere coulisselandschap dat ons gebied rijk 
is gekomen zijn. De route zou langs de Lauwerspoel gaan. Ook was het idee om hier een bord te plaatsen met 
informatie over het gebied, de historie en kenmerken van de Lauwerspoel.  
In de Mieden is een Vogeluitkijkpunt gerealiseerd. Dit uitkijkpunt is een idee van Sije Schotanus, lid van de 
Fûgelwacht.  
 
Afstemming met het gebiedsteam Kollumerland 
Er is het afgelopen jaar meerdere keren overleg geweest, persoonlijk dan wel digitaal, over eventuele signalen 
in het dorp over eenzaamheid, hulpbehoevendheid. Zo heeft het Plaatselijk Belang een aantal zogenoemde 
Doarpsomtinkers gevonden; mensen in het dorp die signalen opvangen en dit ook communiceren naar het 
gebiedsteam.   
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Avondvierdaagse 2017 
Net als andere jaren is er weer een avondvierdaagse geweest in Kollumerzwaag en omgeving. Het Plaatselijk 
Belang heeft de organisatie gesteund met een verkeersregelaar en daarnaast een financiële bijdrage om op de 
laatste avond de wandelaars met een drumband te verwelkomen. Ook is er bekendheid gegeven aan de 
avondvierdaagse door middel van tekst op de infoborden. 
 
Dorpsvisie 
Haije van der Zaag en Ale Poelstra hebben een start gemaakt met het updaten van de dorpsvisie. Er ligt al een 
goed concept. Er is een oproep gedaan aan dorpsbewoners om hierin mee te denken. Zo zijn inmiddels 
Wietsche Huitema en Hettie Roorda aangeschoven.   
 
Sociale kaart 
Het afgelopen jaar is door Haije van der Zaag in kaart gebracht welke instanties allemaal kunnen ondersteunen 
wanneer er problemen zijn bij een dorpsbewoner. Er is een uitgebreide sociale kaart samengesteld welke 
digitaal te vinden is op de website van Kollumerzwaag.  
 
Koningsdag 2017 
Koningsdag 2017 is goed verlopen zonder incidenten. Het Plaatselijk Belang heeft de organisatie gesteund met 
vrijwilligers daar waar mogelijk.  
 
Masquerade 
Ook dit jaar heeft Masquerade weer een theaterstuk opgevoerd, weer in de achtertuin bij Appie en Foekje van 
Seggeren. Het Plaatselijk Belang heeft hen financieel gesteund, daarnaast een aanbevelingsbrief gestuurd en 
gezorgd voor verkeersregelaars.  
 
Werving nieuwe leden en bekendheid geven aan PB 
Het ledental van het Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster neemt langzamerhand iets af. Als 
bestuur hebben we het afgelopen jaar nagedacht hoe we het tij kunnen keren. We hebben besloten jasjes aan 
te schaffen zodat ook zichtbaar is dat wij als bestuur aanwezig zijn bij bepaalde evenementen. Bij de 
kerstmarkt in december hebben we een stand gehad, waar we konden vertellen over het Plaatselijk Belang. 
Hier hebben we ook pennen en dorpsvlaggen uitgedeeld aan de (nieuwe) leden.  
 
Overlast  
Ook dit jaar is er helaas weer overlast geweest in onze dorpen. Er zijn verschillende plekken waar auto’s 
verdacht staan opgesteld, waar drugsresten gevonden worden. Daar waar bekend, worden deze situaties aan 
de politie doorgegeven.   
In november zijn Jelly Postma en Jellie Heeringa te gast geweest in onze bestuursvergadering, samen met een 

contactpersoon van de gemeente. Zij ervaren last van de hondenpoep in ons dorp die niet opgeruimd wordt. 

We besluiten een werkgroep samen te stellen en hier actie op te ondernemen het komende jaar. Op 

verschillende manieren heeft het Plaatselijk Belang een oproep gedaan om zitting te nemen in deze werkgroep 

en om dit probleem onder de aandacht te brengen. Er zal meerdere keren aandacht aan dit onderwerp worden 

besteed. Ook worden er afvalzakjes door de gemeente beschikbaar gesteld. 

 
Milieuzaken 
In het begin van 2017 is het Plaatselijk Belang benaderd door de Leeuwarder Courant voor een gesprek over 
hoe wij het in Kollumerzwaag en Veenklooster voor elkaar hebben met betrekking tot onze zwerfafvalgilde. 
Uiteindelijk heeft het gesprek niet plaatsgevonden, omdat het afspraken plannen lastig bleek te gaan met de 
redacteur van de Leeuwarder Courant.  
De gemeente heeft ons in 2017 laten weten, dat de dorpen die hun straten structureel schoonhouden, 
hiervoor € 0,60 cent per inwoner ontvangen. Aangezien Kollumerzwaag en Veenklooster dit al enige tijd doen, 
komen wij hiervoor in aanmerking.  
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Eind 2017 heeft de gemeente samen met het Plaatselijk Belang en twee ondernemers (It Houtstek en Mulder 
Agro) de mogelijkheden verkend om afval op een speciale manier in te zamelen. Dit in het kader van de 
zogenoemde Wastecoins. Enerzijds is dit beter voor het milieu anderzijds wordt hierdoor geld ingezameld voor 
een goed plaatselijk doel (bijvoorbeeld een sportvereniging). Echter door tijdsdruk en/of tijdgebrek aan de kant 
van de gemeente is het niet gelukt om dit nog voor het uitkomen van de gemeentegids 2018 te realiseren, 
waarin dan hierover informatie opgenomen diende te worden. Mogelijk dat dit onderwerp later terugkomt. 
Inmiddels heeft het Houtstek laten weten, zich terug te trekken mocht het onderwerp weer op tafel komen. Zij 
zien hierin meer een taak voor bijvoorbeeld een zorgboerderij zoals de Swaen in Veenklooster of Mariën Zathe 
in Kollumerzwaag. Dit is ook doorgegeven aan de gemeente.  
 
DTD rintocht 
In september vond de DTD rintocht voor het eerst plaats. Dit is een initiatief vanuit enkele dorpsbewoners die 
dit in de Open Dorp groep verder uitgewerkt hebben. Het was stralend weer, er konden twee routes gelopen 
worden van 15 en 30 km. Vanuit school werd nog een korte route van 5 km samengesteld voor de 
basisschoolkinderen.  
 
Verkeer door Kollumerzwaag 
Het verkeer dat van de Centrale As komt, krijgt niet op de borden te zien welke afslag men moet hebben om 
naar Kollumerzwaag te rijden. Hier komt geen verandering in, aangezien dit volgens een vast protocol gaat.  
Er komen klachten binnen over teveel verkeer door Veenklooster en Kollumerzwaag, dit heeft waarschijnlijk te 
maken met de Centrale As. Er komt een verkeersonderzoek.  
 
Energiecoöperatie Kollumerzwaag 
Theo Mulder van Mulder Agro heeft aangeklopt bij het Plaatselijk Belang dat zijn dak van de nieuwe loods 
gebruikt mag worden om zonnepanelen te plaatsen. Deze kunnen gehuurd worden door dorpsbewoners om 
goedkoper energie te ontvangen. De eerste voorbereidingen voor dit plan zijn inmiddels gedaan.  
 
Gezamenlijk overleg met PB/DB-besturen van Kollumerland 
In november vond weer het jaarlijkse overleg met de andere besturen plaats. Tijdens dit overleg is met name 
gesproken over wat er leeft in de verschillende dorpen, de dorpenfederatie, de onkosten voor de AED’s en 
regelgeving en vergunningen. Wat betreft de onkosten van alle dorpen aan de AED’s heeft de gemeente 
besloten om elk PB/DB-bestuur structureel € 500,- per jaar te schenken ingaand per 2018. 

 
 
Voorzitter Secretaris 
Douwe Keegstra 
 
 
 
 

Tetsje-Wijke van der Meulen 

 
 


