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Jaarverslag 2020
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. Volgens organisatoren en omstanders is Strúnersnacht goed verlopen. Er zijn geen
klachten binnengekomen bij het Plaatselijk Belang.
Fitkampe
Vanaf medio 2020 worden er lessen gegeven bij de Fitkampe. Men kan zich aanmelden voor de
lessen op de maandag- en …
Lessen worden gegeven door Wietze Boorsma en Jilles Bijlstra
Bjirkehof, Pieter Postmastrjitte, Kastanjehof
Na meerdere brieven te hebben gestuurd naar de Gemeente en ThúsWonen heeft de Gemeente en
brief en tekening rondgestuurd over de nieuwe te realiseren parkeerplaatsen.
Speeltuinvereniging
Er is een inspectie geweest van de Gemeente. De rapporten hiervan zijn naar de contactpersonen
van de speeltuinen gestuurd. Er zijn 3 grote toestellen aan vervanging toe. Hier zou eigenlijk een
fondsenwerving voor opgestart moeten worden. Kleine werkzaamheden en reparaties worden
uitgevoerd door vrijwilligers van het PB. Er zal een nieuwe speeltuincommissie opgestart moeten
worden.
Ledenvergadering
Op de valreep kon PB Kollumerzwaag en Veenklooster een ledenvergadering houden. Kort na de
ledenvergadering werden de Coronamaatregelen aangescherpt.
De voorzitter opent de vergadering en heet leden, wethouders, raadsleden en andere besturen van
harte welkom.
Financieel verslag en controle kascommissie
Er zijn geen vragen over het financiële verslag met toelichting van penningmeester Wiebe
Kamminga.
De kascommissie bestaat uit Tjipke de Bruin en Wiebe Bosgraaf. Wiebe is niet aanwezig. Tjipke gaf
aan dat de heren konden zoeken wat ze wouden, doch konden ze niks vinden.
Nieuw kascommissielid: Eppie Klaver. Eppie zal samen met Wiebe volgend jaar bij de nieuwe
penningmeester de controle uitvoeren.
Bestuursverkiezing:
Penningmeester Wiebe Kamminga wordt uitbundig bedankt door de voorzitter voor zijn jaren lange
inzet als penningmeester. Er is een nieuwe penningmeester gevonden in Hielke de Graaf. Ook
bestuurslid en ex-voorzitter Edger Klaver neemt afscheid van het bestuur. Edger is actief geweest in
vele projecten, waaronder het gestrande project van het Laarzenpad.
In 2020 zaten in het bestuur:
Douwe Keegstra – voorzitter
Hielke de Graaf – penningmeester
Klasina Kooistra – secretaris
Alie Stenekes – bestuurslid
Ale Poelstra – bestuurslid
Haije van der Zaag – bestuurslid
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Pieter Drijfhout – bestuurslid
Henk de Vries – bestuurslid
Voorzitter vraagt in de ledenvergadering mandaat voor het vervullen van de laatste vacature binnen
het bestuur.
De omjouwingsfisy Kollumersweach & Feankleaster word gepresenteerd door de projectgroepen.
De volgende thema’s worden toegelicht in de ledenvergadering:
cultuurhistorie, zorg-welzijn en voorzieningen, wonen- verkeer en veiligheid, bedrijven en
ondernemers, duurzaamheid-energie en landbouw.
Ook is de energiecoöperatie Kleastersweach kort aan het woord over het lokaal opwekken van
energie.
In de pauze wordt er een sketch uitgevoerd door Masquerade en is er een verloting ten goede van
de theaterclub.
Na de pauze geeft Willem Kooistra namens het bestuur van de Trije Doarpen een blik op de visie
van het dorpshuis. Tevens geeft Willem aan dat het dorpshuis wil verduurzamen en kunnen er
certificaten gekocht worden om zo het dorpshuis te helpen aan zonnepanelen.
Nadat de voorzitter de leden mee heeft genomen in de lopende zaken en de terugblik van het
Plaatselijk Belang krijgt ook de dorpenfederatie een klein podium waarbij Stef Jorritsma een
presentatie geeft over de activiteiten van de dorpenfederatie.
In de rondvraag komen er vragen over de nieuwe woningen van Thús Wonen. Het PB Bestuur is hier
bekend mee.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de komst.
Omgevingsvisie
Op de ledenvergadering van 10 maart zijn de onderwerpen van de Omgevingsvisie gepresenteerd
door de vertegenwoordigers van de werkgroepen. Er ligt inmiddels een concept visie. Doel is dat dit
uiteindelijk een levend document zal worden die in de loop der jaren door de werkgroepen
uitgevoerd zullen worden.
Brandveiligheidsonderzoek
In navolging op de brandveiligheidsweek in 2019 is het Plaatselijk Belang in samenwerking met de
Brandweer Fryslân, Veiligheidsregio en de OVK, met studenten een brandveiligheidsonderzoek
gestart.
Doarpsomtinkers en Doarpshelpers
De Doarpsomtinkers zijn nu een aantal jaren bezig en kunnen met trots zeggen dat het een geslaagd
initiatief is. In tijden van Corona is het iets rustiger voor de Doarpsomtinkers. Structurele zaken gaan
wel door.
De Doarpsomtinkers zijn: Jaring Feenstra, Henkie de Vries, Jappie de Vries en Klari Broersma..
Klari heeft het team versterkt in het afgelopen jaar.
14 mei hebben de Doarpsomtinkers i.s.m. PB en Timpaan Welzijn een gezellige bijeenkomst
georganiseerd voor de Doarpshelpers in De Trije Doarpen.
Koningsdag 2020
De Wrotrun is omwille van de Coronamaatregelen helaas niet doorgegaan dit jaar.
Masquerade
Op de ledenvergadering van 10 maart heeft Masquerade een korte sketch gedaan. Een voorproefje
op hun nieuwe stuk welke in juli dit jaar opgevoerd zou worden in Veenklooster. Dit is helaas door de
Coronapandemie gecanceld. Hierdoor zijn ook een aantal jongeren afgehaakt bij de theaterclub.
Werving nieuwe bestuursleden Plaatselijk Belang
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Het vervullen van een bestuursfunctie in het Plaatselijk Belang blijkt een zware opdracht. Gelukkig is
er in Hielke de Graaf dit jaar een nieuwe penningmeester gevonden. Ook zijn er dit jaar twee
algemene bestuursleden bijgekomen. Alie Stenekes en Jacob Klaver.
Overlast
Er vinden met grote regelmaat vernielingen plaats bij speeltuinen en Fitkampe. Ook de Friese Boys
is meerdere malen slachtoffer geweest van vernielingen. Vrijwilligers van het Plaatselijk Belang
proberen dit aan te kaarten bij de Gemeente en op te lossen waar mogelijk.
Er zijn diverse inbraken geweest op het industrieterrein bij Kollumerzwaag. Er zijn geen daders
gevonden, wel zijn er beelden van meerdere camera’s.
Zwerfafval
De landelijke opschoon dag ging omwille van de Coronamaatregelen helaas niet door. Doch zijn er
kleine groepjes mensen zelfstandig op een pad gegaan om onze dorpen schoon te houden.
Sweacherfeart en Haven de Opslach
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.
Met ingang van 2020 is Melis Bijlstra de nieuwe havenmeester.
Havencommissie: Melis Bijlstra, Pieter Drijfhout en Libbe Postma (adviserende rol/toehoorder)
1 x per jaar vindt er een vergadering plaats met een afgevaardigde van het Plaatselijk Belang.
Sint intocht
Er heeft dit jaar geen intocht plaatsgevonden. In samenwerking met OVK en Oranjevereniging
hebben zwarte pieten huis aan huis een attentie langsgebracht. Een hart onder de riem in de
Coronapandemie
Werkzaamheden Sparrewei
Diverse malen is het onderhoud van de Sparrewei onder de aandacht gebracht bij de Gemeente
Noardeast-Fryslân. De Gemeente heeft eind 2020 de Sparrewei opnieuw geasfalteerd. Het riool is
beperkt vernieuwd. Tevens is ook het hemelwater beperkt afgekoppeld. Het voetpad is vernieuwd. In
oktober is er een nieuw laagje asfalt op de weg gekomen.

Voorzitter
Douwe Keegstra

Secretaris
Klasina Kooistra
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