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Jaarverslag 2019   

 
Strúnersnacht  
Wederom werd de Strúnersnacht op het erf van Café Prins gehouden. In samenwerking met het 
Plaatselijk Belang is de vergunning aangevraagd door Melle Prins. Deze werd afgegeven door de 
Gemeente. Er zijn geen klachten binnengekomen bij het Plaatselijk Belang.   
Stekjes van Kollumerland c.a. voor de dorpen 
Voor de zomer zijn langs de rondweg om Veenklooster en aan de P. Postmastrjitte bij de ingang van 
de Elzehof in Kollumerzwaag de stekjes van Kollumerland c.a. door de gemeente geplaatst. Na 
voltooiing van de nieuwbouw daar kan er in het zomerseizoen van 2020 geschaakt en in 
Kollumerzwaag (100 vakjes) zelfs ook gedamd worden. 
 
Fitkampe 
Afgelopen jaar is er erg hard gewerkt door diverse partijen en heel veel vrijwilligers om het 
buitenfitnesspark de realiseren. Op zaterdag 12 oktober was het dan eindelijk zover; de officiële 
opening en naamonthulling van het splinternieuwe buitenfitnesspark. Om 15.30 uur werden 
genodigden ontvangen in de kantine van VV Friese Boys met koffie en oranjekoek. Na een woordje 
van voorzitter Douwe Keegstra vervoegde het gezelschap zich richting het fitnesspark waar ‘sterke 
man’ Wout Zijlstra samen met wethouder Pytsje de Graaf de openingshandeling verrichte. Waarna 
de onthulling van de naam ‘Fitkampe’ (bedacht door Klasina Kooistra) plaatsvond. Na het officiële 
deel werd er door trainer Sam van Alst van Sports2Play en een aantal dames van de SVK een 
demonstratie van de toestellen gegeven.  
Vanaf 1 maart 2020 zal er wekelijks een gratis training gegeven worden. Men kan zich hiervoor 
inschrijven via: fitkampe@kollumerzwaag.nl of via 0511-760015 
 
Sloop-en bouw Bjirkehof, Pieter Postmastrjitte, Kastanjehof 
Bij de nieuwbouw bleek het parkeren nog niet geregeld. Daar is vanuit Plaatselijk Belang actief 
contact over gezocht met gemeente en Thús Wonen. Hopelijk zullen er in 2020 voldoende nieuwe 
parkeerplaatsen aangelegd worden. 
 
Speeltuinvereniging 
Afgelopen jaar is er weer veel aan onderhoud gedaan aan diverse speeltoestellen, dit naar 
aanleiding van de inspectie uitgevoerd door de gemeente. Veel onderhoud is gedaan in eigen 
beheer wat ook voordeliger is met de schaarse middelen van de gemeente. Echter in de 
aankomende jaren moet er rekening gehouden worden dat er diverse speeltoestellen vervangen 
moet worden in verband met afschrijving.   
 
Ledenvergadering  
Op dinsdagavond 12 maart 2019 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Er werden deze avond 
bijzondere kampioenen gehuldigd door voorzitter Douwe Keegstra en namens de Gemeente 
Noardeast – Fryslân door raadsleden Cootje Klinkenberg en Willem van der Veen. 
Bijzonder aan deze huldigingen was dat het om 2 wereldkampioenen ging, in een unieke klasse. 
Kees Luinstra werd gehuldigd met zijn kampioen een zwart-geel intensief kanarie. Ook Harke Pel 
had letterlijk goud in handen met zijn goudvoorhoofd parkiet. Beide heren zijn tijdens de COM 
Mondial te Zwolle wereldkampioen geworden met hun prachtige vogels. Van de voorzitter en de 
raadsleden mochten zij bloemen en envelopjes in ontvangst nemen.  
 
Nieuw te realiseren in Kollumerzwaag is een Buiten Fitnesspark voor jong en oud. Op de 
jaarvergadering werden beelden getoond van het nieuwe park en de beoogde locatie hiervoor. David 
Zwietink van Sports2Play – Norwell Outdoor heeft het plan gepresenteerd, welke in samenwerking 
met Open Dorp en de fysiotherapie tot stand is gekomen. Het doel is om na het behalen van de 
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financiële doelstelling, door het werven van subsidies en fondsen, het park te openen in de zomer 
van 2019. 
 
Ook de Trije Doarpen heeft mooie plannen en Willem Kooistra mocht dit presenteren namens het 
bestuur van de Trije Doarpen. Samen met binnenhuisarchitecte en mede dorpsbewoner Annet 
Lautenbach is hij door het bestuur gevraagd mee te denken en te coördineren bij de verbouwing van 
de pleinzaal. De pleinzaal in de Trije Doarpen zal een eigentijdse uitstraling krijgen met mogelijkheid 
tot opsplitsing van de ruimte waardoor deze multifunctioneel inzetbaar wordt.  
 
Na de huldigingen en presentaties heeft voorzitter Douwe Keegstra de leden van het Plaatselijk 
Belang meegenomen in de lopende zaken van het Plaatselijk Belang en waar het bestuur op het 
moment actief mee is. Zo zal er in het lopende jaar een omgevingsvisie ontwikkeld worden dóór en 
vóór inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster. Op dit moment is de ontwikkeling hiervan in de 
opstartfase en zijn er diverse thema-avonden georganiseerd om draagvlak te creëren en vrijwilligers 
te werven om hier mee aan de slag te gaan. Komende thema-avonden zijn op: dinsdag 26 maart, 
hier komen zaken voor de jeugd en evenementen aan bod. En op donderdag 25 april waar men mee 
kan praten en denken over de thema’s duurzaamheid en energie, ondernemersklimaat en landbouw. 
Aanmelden hoeft niet en de inloop is vanaf 19.30 uur in dorpshuis de Trije Doarpen.   
Ook zijn er, voor zover mogelijk een aantal prangende kwesties uitgelegd door de voorzitter. Zo is er 
onder andere stilgestaan bij de nieuwbouw van de Pieter Postmastrjitte, Kastanjehof en Bjirkehof, is 
de voortgang van de gesprekken met de brandweer over bluswatervoorzieningen besproken en is er 
informatie verstrekt over Buurtpreventie via WhatsApp.  
 
Omgevingsvisie 
Het visietraject heeft in 2019 daadwerkelijke vormen aangenomen. Uit een aantal bijeenkomsten en 
brainstormsessies zijn 5 relevante thema’s ontstaan.  

- Cultuurhistorie 
- Zorg, welzijn en voorzieningen 
- Wonen, verkeer, veiligheid 
- Recreatie, sport, jeugdvoorzieningen en evenementen 
- Duurzaamheid & energie, ondernemersklimaat& bedrijven en Landbouw. 
-  

Voor deze thema’s zijn werkgroepen in het leven geroepen welke op eigen initiatief aan de slag zijn 
gegaan met de uitwerking van de thema’s en bijbehorende sub onderwerpen. Van alle bevindingen 
wordt een verslag Omjouwingsfisy Kollumersweach & Feankleaster aan de bewoners gepresenteerd 
in 2020. 
 
Brandveiligheidheidsweek 2019 
In samenwerking met de Brandweer Fryslân, de OVK en CBS de Stapstien heeft in oktober 2019 
een brandveiligheidsweek plaatsgevonden. Door middel van een spandoek boven de weg werd het 
startschot gegeven op zaterdag 26 oktober. De groepen 7 en 8 van de basisschool zijn opgeleid tot 
woningchecker en weten nu hoe ze thuis, bij familie en/of buren de werking van rookmelders moeten 
checken en ook weten ze nu hoe vluchtwegen werken in huis. Ook is er een geslaagde 
brandoefening gehouden aan een leegstaande oude huurwoning van Thús Wonen aan de 
Tjerkjestrjitte met veel belangstelling van inwoners. Er was de hele week veel media-aandacht. 
Inwoners en bedrijven bewust maken van de noodzaak van brandpreventie is de eerste stap. 
Mogelijk kunnen er in 2020 vervolgstappen worden gezet met brandweer/veiligheidsregio. 
 
Doarpsomtinkers en Doarpshelpers 

De Doarpsomtinkers zijn nu een aantal jaren bezig en kunnen met trots zeggen dat het een geslaagd 
initiatief is. Kollumerzwaag&Veenklooster heeft -4- Doarpsomtinkers en 11 Doarpshelpers. 
Afgelopen jaar hebben we 53 hulpaanvragen behandeld, waarvan 12 van structurele aard.  

De Doarpsomtinkers zijn: Jaring Feenstra, Henkie de Vries, Jappie de Vries en Klari Broersma.. 
Klari heeft het team versterkt in het afgelopen jaar.  
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14 mei hebben de Doarpsomtinkers i.s.m. PB en Timpaan Welzijn een gezellige bijeenkomst 
georganiseerd voor de Doarpshelpers in De Trije Doarpen.  
 
Koningsdag 2019 
De organisatie van de Wrotrun heeft deze editie als positief ervaren. Het Plaatselijk Belang heeft 
waardering uitgesproken naar de organisatie. In deze lijn zal het doorgezet worden.   
 
Masquerade 
Ook dit jaar heeft Masquerade weer een theaterstuk opgevoerd, voor de laatste keer in de tuin van 
de familie van Seggeren. 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. Inmiddels is er op de valreep in 2019 een 
toezegging gekomen voor de vacature algemeen bestuurslid.    
 
Overlast  
In het algemeen wordt te hard gereden met personenauto’s op oa de Foarwei .Vooral in de 
weekenden en de avonduren. Veilig Verkeer Nederland (VVN) is gevraagd voor een aanpak van dit 
probleem. 
Op diverse plaatsen in en rond de dorpen vindt drugsactiviteiten plaats. Het PB heeft hierover 
contact met politie/ welzijn, gebiedsteam.   
 
Zwerfafval 
Zaterdag 23 maart hebben de inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster meegedaan aan de 
landelijke opschoondag om het zwerfafval in deze dorpen tegen te gaan. Een ploeg van 32 mannen, 
vrouwen en kinderen (waaronder wethouder Jelle Boerema) zijn bewapend met gele vestjes, 
handschoenen, prikkers en vuilniszakken de natuur en het dorp ingegaan om de rotzooi op te ruimen 
die een ander “zomaar” heeft achtergelaten. Als beloning kregen zij welverdiend koffie, thee en taart 
vooraf. En een heerlijke stamppot na het harde werken. Ook de kinderen van de basischool De 
Stapstien en BSO De Donderstien zijn in de week hier vooraf in de kern van het dorp afval aan het 
zoeken geweest.  
De opbrengst was een volle aanhangwagen met een divers aan zwerfafval. (blikjes, drankflessen, 
plastic divers, shagzakjes, autobanden, piepschuim ja teveel om op te noemen.….  
 
Sweacherfeart 
Een aantal actiepunten zijn nog steeds onder de aandacht van de Gemeente en het Wetterskip. Dit 
betreft onder andere uitbaggeren van de haven en de Sweacherfeart . Ook de actiepunten 
doorstroming haven en wal besnoeiing is nog een aandachtspunt.  
Jetze Veenstra heeft aangegeven te stoppen als havenmeester “De Opslach”: Melis Bijlstra heeft te 
kennen gegeven deze functie met in gang van 2020 over te nemen.  
Havencommissie: Melis Bijlstra. Jetze Veenstra, Pieter Drijfhout en Libbe Postma (adviserende 
rol/toehoorder)  
1 x per jaar vindt er een vergadering plaats met een afgevaardigde van het Plaatselijk Belang. 
(Haije) 
 
Werkzaamheden Sparrewei   
Diverse malen het onderhoud van de Sparrewe onder de aandacht gebracht bij de Gemeente 
Noardeast-Fryslân. Wordt door de gemeente doorgeschoven naar 2020.   
 
Dorpenfederatie Kollumerland 
Afgelopen jaar diverse onderwerpen de revue gepasseerd. Oa: 

- Behandeling/ uitvoering van overstijgende zaken van de plaatselijke PB’s; 
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- Diverse overleggen met College van B&W; 
- Gesprekken met alle politieke partijen over belangen van onze regio; 
- Inspreken namens de dorpen mbt de begrotingsbehandeling 2020/ gesprekken opstellen 

van geharmoniseerd/nieuw beleid;  
- Ontwikkelingen nauw volgen van de perspectiefnota 2020-2023 oa behoud van de 

ingestelde bestemmingsreserves speelplaatsen op peil te houden;   
- Opzet ontwikkelagenda East-Noardeast-Fryslân. Versterken van de leefbaarheid, recreatie, 

ondernemers, inwoners etc.in onze regio; 
- Ontsluiting van de regio richting Drachten; 
- Vraagstukken NEF/ gemeentehuis Kollum; 

Elke maand vindt er overleg in -1- van de dorpen in voormalige Kollumerland plaats. Namens PB 
Kollumerzwaag &Veenklooster neemt Haije van der Zaag zitting in de Dorpenfederatie 

 

 
 

 Voorzitter Secretaris 
Douwe Keegstra 
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