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Jaarverslag 2018   

 
Strúnersnacht  
Voor de 2e keer werd de Strúnersnacht op het erf van Café Prins gehouden. Omdat Houtbouw de 
Vries voor oudejaarsdag het pand en erf naast Café Prins heeft verlaten, kon de tent geheel op dit 
erf staan. In samenwerking met het Plaatselijk Belang is de vergunning aangevraagd door Melle 
Prins. Deze werd afgegeven door de Gemeente. [Ook de subsidie voor editie 2018-2019 is weer 
verstrekt.] Er zijn geen klachten binnengekomen bij het Plaatselijk Belang.   
 
Website Kollumerzwaag.nl 
We proberen zoveel mogelijk onderwerpen die Kollumerzwaag en Veenklooster aangaan te 
plaatsen.  
Het starten met de samenwerking tussen OVK, Oranjevereniging en de Trije Doarpen is nog niet van 
de grond gekomen. Dit actiepunt wordt opgepakt in 2019.   
 
Filmarchief Kollumersweach en Feankleaster 
Het vele digitale materiaal aanwezig bij verschillende inwoners in ons dorp wordt sinds oktober 2018 
geplaatst op YouTube. Dit is vrij toegankelijk en worden met grote regelmaat nieuwe video’s 
geplaatst om het archief te vullen.  
 
Laarzenpad en Beweegpad wordt Outdoor Fitness 
Helaas werd er vorig jaar gemeld dat het Laarzenpad geen doorgang kon krijgen in verband met 
bezwaren van grondeigenaren.  
Een initiatief uit Open Dorp is een Beweegpad. In het najaar van 2018 is er door een losse 
commissie uit Open Dorp vormgegeven aan dit Beweegpad. Het projectplan Outdoor Fitness is 
geboren met ondersteuning van Norwell. Samen met de commissie en het Plaatselijk Belang zijn er 
subsidies aangevraagd en toegekend. Met trots wordt dit plan tijdens deze ledenvergadering 
gepresenteerd door Petra van der Broek (fysiotherapie de Trije Doarpen) en David Zwier (Norwell)  
De toegekende subsidies voor het Laarzenpad/Beweegpad zullen ingezet worden voor dit project. 
Deze Outdoor Fitness is voor jong en oud.  
 
Speeltuinvereniging 
Het afgelopen jaar is er weer regelmatig onderhoud gepleegd bij de speeltuinen in Kollumerzwaag. 
Tijdens een 0-meting van de DDFK zijn er knelpunten naar voren gekomen. Met de gemeente zijn 
afgelopen jaar discussies geweest over omissies in de door de gemeente uitgevoerde inspecties.  
Deze zijn door de contactpersonen van de locale speeltuinen opgelost met steun van het Plaatselijk 
Belang. Wel vermeldingswaardig is dat de vrijwilligers, vooral ouders van jonge kinderen een 
combinatietoestel in de D.Wiersmastjitte geheel onder handen hebben genomen. Dit speeltoestel 
staat er nu weer mooi gekleurd bij. In 2020 zijn meerdere toestellen aan vervanging toe.  
 
Ledenvergadering  
De ledenvergadering op dinsdag 6 maart 2018 was een gezellige en geslaagde bijeenkomst. De 
opkomst was hoog op deze avond.  
Ook dit jaar werden er weer kampioenen gehuldigd door de voorzitter van het Plaatselijk Belang en 
door de wethouder Paul Maasbommel. Zo werd de seniorengroep van SVK opnieuw Nederlands 
kampioen op het onderdeel trampoline. De groep, bestaande uit Kristien Gommers, Anna Nuveld, 
Alissa en Sjanine Westerhof, Wytske van der Veen, Sjoerdje Janna Venema, Ytje de Jong en 
Margreet Oevering, staat onder leiding van Annet Kamstra. Ook Gonne Dijkstra uit Kollumerzwaag is 
Nederlands kampioen geworden met het mennen van haar paard Angelina in de zwaarste klasse, 
namelijk ZZ. Zij kon helaas zelf niet aanwezig zijn bij de huldiging. Haar moeder heeft voor haar de 
bloemen en envelopjes in ontvangst genomen. Nieuw voor Kollumerzwaag was dat we dit jaar een 
Europees kampioen in ons midden hadden. Jabik Banga heeft aan de hand van foto’s verteld over 
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zijn paard Lime Light Minstrel, waarmee hij Europees kampioen werd bij American Quarterhorse – 
Two Year Old Stallions. Wytske Venema van Thús Wonen heeft de leden meegenomen in de 
plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw van huurwoningen in Kollumerzwaag.  
Theo Mulder heeft het dorp ingelicht over zijn initiatief tot oprichting van een energiecoöperatie 
Kollumerzwaag en Veenklooster.  
Wierd Kooistra heeft samen met Stef Jorritsma het ontstaan en het belang van de dorpenfederatie 
gepresenteerd. De dorpenfederatie is een bestuur van afgevaardigden van de Dorps- en Plaatselijk 
belangen van Kollumerland en houdt zich bezig met dorp overstijgende zaken in contact met de 
gemeente.  
 
Tijdens deze avond heeft het Plaatselijk Belang afscheid genomen van drie bestuursleden, Tetsje-
Wijke van der Meulen, Thea Kingma en Lammert de Graaf en vervolgens twee nieuwe 
bestuursleden verwelkomd, Henk de Vries en Klasina Kooistra. In de pauze en na afloop van de 
vergadering kon men genieten van oude beelden uit Kollumerzwaag en Veenklooster, gemonteerd 
door Hedzer Kooistra en Bennie Wiersinga. 
Burgemeester Bilker was aanwezig en nam het woord aan het eind van de avond. Hij sprak zijn 
waardering uit over het feit dat Kollumerzwaag zo actief aan de slag is met verschillende 
onderwerpen en daarnaast Veenklooster in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 met het 
Keningsmiel. 
 
Omgevingsvisie 
Samen met Wietsche Huitema en Hettie Roorda zijn een aantal bestuursleden van het Plaatselijk 
Belang gestart met het voorbereiden van een traject voor de Omgevingsvisie Kollumerzaag en 
Veenklooster. Zo zijn er bestuursleden van het dorpsbelang uit Nijeholtpade op bezoek geweest in 
een vergadering om haar uitgewerkte dorpsvisie te presenteren. Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in november zijn op de stembureaus inwoners actief benaderd een 
enquête in te vullen over haar tevredenheid in onze dorpen. Dit was een groot succes. Naar 
aanleiding van deze enquêtes zijn thema’s bedacht. Begin 2019 zal de omgevingsvisie uitgewerkt 
worden doormiddel van thema-avonden om betrokkenheid van inwoners te creëren. Hulp en 
ondersteuning komt van Doarpswurk en onze dorpencoördinator van de Gemeente DDFK.  
 
Brandveiligheid 
Naar aanleiding van de brand bij Mulder Agro 2017 en het Lichtpunt 2018 zijn er meerdere vragen 
gesteld bij het College en aan het Plaatselijk Belang. Speerpunt hierbij is het gebrek aan bluswater in 
Kollumerzwaag. Op initiatief van de OVK, het Lichtpunt en het Plaatselijk Belang zijn er gesprekken 
aangevraagd met zowel de Gemeente als de brandweer/veiligheidsregio over dit probleem. 
Uitkomsten hiervan zijn onder andere in samenwerking met de brandweer/veiligheidsregio en 
gemeente in 2019 de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen in 2019 nader te verkennen en 
zo mogelijk tot een pilotaanpak te komen. De veiligheidsregio en gemeente blijven samen 
eindverantwoordelijk voor de bluswatervoorzieningen, maar een lokale werkgroep van OvK en PB wil 
hier actief bovenop gaan zitten en proberen hier grip op te krijgen en meedenken in mogelijke 
oplossingen.  
 
Doarpsomtinkers en Doarpshelpers 

Er is het afgelopen jaar meerdere keren overleg geweest, persoonlijk dan wel digitaal, over 
eventuele signalen in het dorp over eenzaamheid, hulpbehoevendheid. Hierop zijn de zogenaamde 
Doarpsomtinkers in het leven geroepen. Een project ontwikkeld door Timpaan Welzijn en in 
samenwerking met het PB opgezet.  Mensen die signalen in het dorp opvangen en dit waar mogelijk 
oplossen met Doarpshelpers.  Op dit moment hebben er vier vrijwillige Doarpsomtinkers en ruim 10 
Doarpshelpers zich gemeld om een helpende hand te bieden aan inwoners die het nodig hebben. 
Afgelopen jaar zijn er meer dan 20 hulpaanvragen geweest, variërend van vervoer naar een 
tandheelkundig centrum, tuinonderhoud, invullen van formulieren, tot het uitvoeren van eenvoudige 
klussen in en rondom het huis, het vinden van een spelmaatje of het regelen van een complete 
verhuizing inbegrepen en het inrichten van een éénmanshuishouding.  



 
 
 
 

 
                  pagina 3 van 4 

Ook weten het gebiedsteam van Noardeast-Fryslân, Humanitas, Afdeling Present of re-care de 
Doarpsomtinkers Kollumerzwaag & Veenklooster te vinden met een hulpvraag.   
Op elke 2e donderdag van de maand is er een inloopochtend in het dorpshuis DTD van 10:00 – 
11:00 uur in 2019. (m.u.v. juli en aug) Hier kan men bij de Doarpsomtinkers terecht voor hulpvragen 
maar ook voor hulpaanbod, als je best eens een keertje een ander wilt helpen.   
De Doarpsomtinkers zijn: Jaring Feenstra, Henkie de Vries, Jappie de Vries en Klari de Vries.  
 
Avondvierdaagse 2018 
Net als andere jaren is er weer een avondvierdaagse geweest in Kollumerzwaag en omgeving. Het 
Plaatselijk Belang heeft de organisatie gesteund om verkeersregelaars te vinden en ook 10 hesjes 
aangeschaft, beschikbaar voor activiteiten in onze dorpen. Ook dit jaar heeft Plaatselijk Belang een 
financiële bijdrage gedaan. Door het slechte weer is de laatste dag helaas niet gelopen. Wel is er na 
afloop een disco geweest.  
 
Sloop woningen en nieuwbouw Bjirkehof e.d.  
Zoals tijdens de ledenvergadering van PB al door Thús Wonen aangekondigd zijn de oude senioren 
huurwoningen aan Bjirkehof, P. Postmastrjitte en Kastanjehof nog voor de kerst gesloopt om in 2019 
plaats te maken voor nieuwbouw. 
 
Afscheid Gemeente Kollumerland 15 december 2018 
In verband met het afscheid van de Gemeente is er een officiële datum geprikt waarop de dorpen in 
de Gemeente Kollumerland een activiteit konden organiseren in het dorp. Het Plaatselijk Belang 
Kollumerzwaag heeft op 15 december van 13.00 uur tot 17.00 uur een filmmiddag georganiseerd 
waarbij oude beelden op verzoek werden getoond. Met medewerking van Bennie Wiersinga en 
Hedzer Kooistra. Een aantal leden van het college heeft ook nog een kopje koffie gehaald en 
genoten van oud Kollumerzwaag en Veenklooster. Als cadeau schenkt de gemeente een ‘bankje’ 
aan de dorpen uit het oude Gemeente Kollumerland. Deze wordt in het voorjaar van 2019 geplaatst.  
 
Koningsdag 2018 
De organisatie van de Wrotrun heeft deze editie als positief ervaren. Het Plaatselijk Belang heeft 
waardering uitgesproken naar de organisatie, ook voor de georganiseerde clinic.   
 
Masquerade 
Ook dit jaar heeft Masquerade weer een theaterstuk opgevoerd, ditmaal op de Brink in Veenklooster. 
Het stuk Non-Aktief is erg goed bezocht. In totaal heeft Masquerade 8 voorstellingen gespeeld 
waarvan 6 in Veenklooster. Het Plaatselijk Belang heeft hen financieel gesteund, vergunning 
aangevraagd en daarnaast een aanbevelingsbrief gestuurd en een oproep voor verkeersregelaars 
gedaan.  
 
Werving nieuwe bestuursleden Plaatselijk Belang 
Het vervullen van een bestuursfunctie in het Plaatselijk Belang blijkt een zware opdracht. Tot heden 
is er geen vervangende penningmeester gevonden. Ook is er een vacature voor een algemeen 
bestuurslid.   
 
Overlast  
Ook dit jaar is er helaas weer overlast geweest in onze dorpen. Zo zijn er diverse diefstallen 
geweest, waaronder vele fietsen. Verder is er veel verkeersoverlast in verband met snelheid de 
doorgaande wegen in Kollumerzwaag. In 2019 zullen er diverse metingen plaatsvinden door Veilig 
Verkeer Nederland.  Ook is er afgelopen jaar aandacht besteed aan hondenpoep overlast. Zo zijn er 
poepschepjes en buideltjes beschikbaar gesteld door de Gemeente. Verder worden 
hondeneigenaren actief aangesproken worden op het niet-gebruiken van schepjes/zakjes.  
 
Zwerfafval 
Het Plaatselijk Belang heeft meegedaan met de Landelijk Opschoondag op 24 maart 2018. Het 
zwerfafvalgilde Kollumerzwaag/Veenklooster heeft actief deze dag zich ingezet met 14 personen. 
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Vele volle zakken met zwerfafval was het resultaat van een paar uur actief opruimen in en rond de 
dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster. Ook Jelle Boerema, wethouder van de voormalige 
gemeente Kollumerland c.a. heeft zich in het zweet gewerkt. Deze dag werd afgesloten met een 
heerlijke stamppotmaaltijd gereserveerd in-/ en door DTD.  
Tevens heeft de Stapstien met de groepen 3/ 4 / 8 en de BSO in de week vooraf aan de landelijke 
opschoon dag ook haar steentje bij gedragen om de bermen / perken in de directe nabijheid van de 
school te ontdoen van de nodige rommel.  “De jeugd heeft de toekomst”. Wat het meest opgeruimde 
zwerfafval in de buitengebieden van Kollumerzwaag & Veenklooster is? Lege wijn-sterke 
drankflessen/ bier/frisdrankblikjes/ luiers/shagzakjes en patatbakjes-zakken.  
 
 
Sweacherfeart 
Er is in het afgelopen jaar overleg geweest met de havencommissie “De Opslach”. Het aanbod van 
ligplaatsenhouders is goed te noemen. Een aantal actiepunten zijn onder de aandacht van de 
Gemeente en het Wetterskip gebracht. Dit betreft onder andere de walbeschoeiing Feartswei, 
doorstroming haven en het uitbaggeren van de haven.  
Havenmeester: Jetze Veenstra 
Havencommissie: Ruurd Veenstra/ Melis Bijlstra en Libbe postma (adviserende rol/toehoorder)  
 
Voetgangerstunnel onder het spoor 
De kleine voetgangerstunnel onder het spoor is een vraagstuk of die op lange termijn open moet 
blijven. Het bestuur van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster is niet voor afsluiting van 
dit tunneltje. Als de gemeente desondanks sluiting op termijn wenst door te zetten zal dit eerst aan 
de mensen daar in de omgeving behoren te worden voorgelegd door de gemeente. 
 
Werkzaamheden Sparrewei   
I.v.m. de in zeer slechte staat verkerende wegdek en de eerder volgens de Gemeente noodzakelijke 
aanpak van het rioolstelsel zijn er vragen gesteld door bewoners van de Sparrewei of er al overleg is 
geweest met de Gemeente. Er is nog niet precies bekend wanneer dit planproces wordt aangepakt. 
Binnen de Gemeente moet eerst financiële dekking worden gezocht. Het is wel het doel om nog dit 
jaar met de Sparrewei aan de slag te gaan, maar onduidelijk is of dat alleen om planvorming gaat of 
ook om realisatie.  
 
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 € 500,- per jaar te schenken ingaand per 
2018. Deze € 500 wordt door PB Kollumerzwaag en Veenklooster verdeeld onder de openbare 
AED’s in onze dorpen.  

 
 Voorzitter Secretaris 
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