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   Doarpsbelang Tsjom 

          Vereniging van Dorpsbelang Tzum 

 

            Jaarverslag 2014 
 

 

Geachte dorpsgenoten, 

 

 

Dorpsbelang biedt u hierbij het jaarverslag van 2014 aan. 

 

Bestuursaangelegenheden. 

Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van penningmeester Anne Aardema.  

Deze taak is overgenomen door Thijs van Abbema. Er waren geen nieuwe bestuursleden die 

we konden verwelkomen. Dit betekende dat het bestuur nu één vacature heeft.  

 

Het bestuur is het afgelopen jaar elf keer bijeengekomen tijdens reguliere 

bestuursvergaderingen. Daarnaast waren er diverse extra vergaderingen en bijeenkomsten 

voor specifieke zaken die gerelateerd zijn aan een commissie of een werkgroep. 

 

Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente, Wonen Noordwest Friesland en andere 

instanties, over de uitvoering van uiteenlopende zaken. 

Vooral de voorbereiding voor de werkzaamheden aan de Franekerweg sprong er deze keer uit. 

 

De gemeente Franekeradeel heeft ook een dorpencoördinator in de persoon van Roland 

Dijkstra. Dorpsbelang is blij met deze manier van communiceren. We hebben af en toe in 

persoon overleg en kunnen via de mail of telefoon snel overleggen. 

 

Ook zitten verschillende bestuursleden in commissies. O.a. Federaasje Doarpsbelangen 

Franekeradeel (FDF),  Stichting MAST, Op ‘e Hichte en SBST (Lyntsjepark) en  

Stichting Duurzame Dorpen. 

Binnen de FDF is o.a. gesproken over de komende herindeling van de gemeente. 

 

Abe de Vries en Margriet de Jong zitten namens DB in een commissie die zich bezig zal 

houden met het opknappen van het oude schooltje aan de Nieuwbuurtsterweg. 

 

Dorpshuis de Moeting. 
Het dorpshuis voorziet nog steeds in een grote behoefte. Bijna iedere avond zijn één of 

meerdere zalen bezet. De werkzaamheden binnen de Moeting gebeuren allemaal door 

vrijwilligers en daar moeten we zuinig op zijn. 

 

30 km zone en Dorpsschouw 
De nieuwe lantaarnpalen moeten nog steeds geplaatst worden.  ‘Hopelijk lukt dat in 2014’. 

(jaarverslag 2013). Niet dus. Als de voortekenen juist zijn dan komen de nieuwe palen (eind) 

dit jaar. 
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De dorpsplattegronden zijn nog steeds niet hersteld. Tijdens de ombouw van de Franekerweg, 

Voorstraat en Wommelserweg zijn de plattegronden beschadigd door de aannemer.  

Hier is een schadevergoeding voor ontvangen. Dorpsbelang is bezig met nieuwe borden van 

RVS. De dorpstekening is nog steeds redelijk op orde. Er zijn wel enkele kleine zaken 

veranderd, maar in de straatindeling is geen wijziging gekomen. Om de kosten te drukken zijn 

er daarom geen nieuwe aangemaakt. Het is de bedoeling dat onder de plattegrond 

mededelingen geplaatst kunnen worden, zoals bijv. aankondiging ophalen oud papier. 

 

In 2013 is de driejaarlijkse dorpsschouw gehouden i.s.m. de gemeente Franekeradeel, de 

Skûle, Wonen Noordwest Friesland en de Politie.  

Diverse knelpunten, o.a. slechte bestrating, werden daarna snel opgepakt door de gemeente.  

Overigens: mocht u slechte bestrating of andere problemen in de openbare ruimte constateren, 

dan kunt u dat ook zelf doorgeven aan de gemeente Franekeradeel. 

 

Franekerweg. 

Dorpsbelang is in 2014 veel bezig geweest met de voorbereiding ten behoeve van de 

opknapbeurt van de Franekerweg. De gemeente wilde alle bomen tussen de huidige rijbaan en 

de vaart weghalen omdat de kwaliteit van de bomen slecht zou zijn en het landschappelijk ook 

beter was dat de bomen zouden verdwijnen. Daar heeft Dorpsbelang een stokje voor gestoken 

vooral omdat de bomen een natuurlijke barrière zijn tussen de rijbaan en de vaart.  

Er zal wel een klein aantal bomen verwijderd worden omdat deze echt slecht zijn. 

Dankzij medewerking van de bewoners van Holprijp is er een prima plaatselijke omleiding 

gerealiseerd. 

 

Op ‘e Hichte. 

Door de overgang van de Frieslandbank naar de Rabobank ging ook niet alles goed.  

De penningmeester heeft nu weer alles op orde. Het aantal abonnees van onze dorpskrant 

loopt terug. De kosten worden alleen maar hoger. Dorpsbelang en de redactie van  

Op ‘e Hichte beraden zich over hoe het nu verder moet. 

 

AED. 

De AED is nog steeds niet gebruikt. Gelukkig maar. De hulpverleners die zich ooit hebben 

opgegeven hebben op tien september een bijscholingscursus gehad van Peter Lips 

(ambulancemedewerker) uit Midlum. Onze AED is aangesloten via www.hartslag.nu op de 

meldkamer van de ambulancedienst in Drachten. Dit betekent dat de hulpverleners in Tzum 

via sms een bericht krijgen dat er een (hart)noodgeval is. Zij kunnen dan met de AED alvast 

vooruit en gaan helpen tot de ambulance ter plaatse is.  

Nieuwe hulpverleners zijn van harte welkom. 

 

Walbeschoeiing. 

De walbeschoeiing van het Oud Meer vanaf de brug Voorstraat in de richting van 

Martenahiem was heel slecht. De gemeente Franekeradeel heeft na jaren sparen geld 

gevonden voor herstel. Eind 2014 is hiermee begonnen en het ziet er nu weer prima uit. 

De vaargeul is echter nog wel een bron van zorg c.q. ergernis. Op sommige plaatsen is de 

vaart niet diep genoeg en moet nodig uitgebaggerd worden.  

 

Vaartdiepte. 

De gemeente bepaalt waar vaarroutes worden gerealiseerd. Als deze eenmaal op diepte zijn 

aangelegd (door de gemeente) worden ze in beheer en onderhoud overgenomen door de 

Provincie (grote vaarroutes) of het Wetterskip Fryslân. Dan moeten ze wel aan bepaalde 

http://www.hartslag.nu/
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voorwaarden voldoen. Zo moeten de bruggen ook minimale hoogtes hebben.  

Voor een route in ons gebied dienen er erg veel bruggen en dammen opgehoogd de worden, 

voordat we van een vaarweg kunnen spreken. Wetterskip Fryslân heeft een waterdiepte nodig 

van 1.00 m. voor de afvoer van het water. Dit vinden de gemeente een voldoende diepte bij de 

aanwezige bruggen en dammen. Als de één meter wordt gehaald kun je ook goed varen. Dus 

de vraag is of de één meter wordt gehaald. Zo niet, dan moet Wetterskip Fryslân gaan 

baggeren oftewel onderhoudsdiepte in stand houden.  

 

Oude school. 

De gemeente vond nog een potje om de Oude School aan de Nieuwbuurtsterweg weer wind 

en waterdicht te maken. Een aannemer is eind 2014 begonnen met het herstelwerk. 

Dorpsbelang zoekt nog naar een mooie bestemming. 

 

Hondenpoep. 

Er zijn, helaas, nog steeds hondenbezitters die het niet nodig vinden de uitwerpselen van hun 

dieren op te ruimen. Zelfs het er op aanspreken maakt kennelijk geen indruk.  

De gemeente heeft het aantal bakken verhoogd, maar desondanks wordt er nog regelmatig 

hondenpoep niet opgeruimd. De gemeente heeft wel Boa’s die hier toezicht op zouden moeten 

houden, maar deze mensen zijn nog niet in het dorp gesignaleerd. 

 

Inzameling oud papier.   

Eén van de ophaalwagens voor het oud papier had een nieuw onderstel nodig. 

Dit is inmiddels gerealiseerd en gaan we gewoon door met op halen. 

 

Busverbinding Arriva. 

Dorpsbelang heeft geen klachten meer gekregen over de dienstregeling en de snelheid van de 

bussen. Desalniettemin zullen ze er vast wel zijn. Dorpsbelang houdt het allemaal in de gaten. 

 

GSM verbindingen. 

De gemeente heeft op verzoek van Dorpsbelang brieven verzonden aan de providers zoals 

Vodafone, KPN en T-Mobile, nadat uit eigen onderzoek gebleken was dat de GSM dekking in 

het centrum slecht is. Er is geen antwoord gekomen en al helemaal geen oplossing.  

Een oplossing zou zijn om een extra mast of steunzenders te plaatsen. Dat kost natuurlijk veel 

geld en dat zit er voor een klein gebied met slechte ontvangst gewoon niet in. Mogelijk biedt 

4G in de toekomst meer soelaas.  

 

Website. 

Sinds vorig jaar heeft Dorpsbelang een Twitter en een Facebook account. Daarmee is het 

mogelijk berichten sneller bekend te maken. Facebook heeft inmiddels ruim 170 likes en 

Twitter 45 volgers. De berichten kunnen vervolgens ook op de website worden gezet. 

 

Digitalisering archief. 

De oude notulenboeken van Dorpsbelang zijn door een bedrijf op een cd gezet en dus ook 

voor de toekomst behouden.. 
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Garageverkoop. 

Op 24 mei werd op initiatief van Nelly Groenveld-Hoogland voor het eerst een garageverkoop 

georganiseerd. Er waren meer dan 50 deelnemers. Er was veel belangstelling van buiten het 

dorp. Elke plek werd aangegeven door de Tzummer vlag. Een plattegrond werd gemist. 

Daarom hadden sommige verkopers minder belangstelling. Na een evaluatie is afgesproken 

op zaterdag 30 mei (laatste zaterdag van mei een traditie) wederom een verkoop te 

organiseren. Er is dan ook een plattegrond verkrijgbaar. 

 

Verlichting met Kerst. 

De oproep van buurtvereniging De Knikkeraars om in de donkere kerstmaand wat meer 

sfeerverlichting in het dorp te brengen is door alle andere buurtverenigingen opgepakt.  

Het zag er sfeervol uit. 

 

Wonen Noordwest Friesland en het oude kaatsveld. 

Een punt van zorg is de toestand van het voormalige kaatsveld. Zolang de crisis op de 

woningmarkt voortduurt zal er niet veel gebeuren. Dorpsbelang heeft regelmatig contact met 

Wonen Noordwest Friesland, de eigenaar van het terrein, opdat er regelmatig onderhoud 

wordt gepleegd.  

Dorpsbelang wil hier, in samenwerking met andere partijen,  een speeltuin realiseren.  

 

Nieuwe speerpunten Dorpsvisie. 

De kas van het oude Dorpsvisiefonds Franekeradeel was bijna leeg. Tzum heeft de afgelopen 

jaren veel geld uit dit fonds mogen ontvangen. Soms ook een sigaar uit eigen doos zoals bij de  

30 km zone. Ook de Moeting mocht 100.000 euro ontvangen. 

Veel zaken uit onze Dorpsvisie zijn reeds gerealiseerd, maar door geldgebrek is er ook nog 

wel één en ander blijven liggen. Te denken valt aan de aanpassing van het plein voor de 

Moeting. Mochten er nog nieuwe ideeën zijn dan hoort Dorpsbelang die graag. 

Voor de periode 2015-2018 is na aanvulling door de gemeente ruim 650.000 euro beschikbaar 

gesteld. Dorpsbelang zal onderzoeken of Tzum hier ook nog een deel van kan ontvangen. 

 

Eendenfonds. 

Dorpsbelang heeft het geld dat op de rekening van het Eendenfonds stond besteed aan een 

steiger/vlonder in het Oude Meer bij Martenahiem.  

Het Eendenfonds was opgericht uit de nalatenschap van wijlen Jelle S. Greidanus en het geld 

moest worden besteed aan het verzorgen van vogels in strenge winters. 

Het geld stond maar op de bankrekening en Dorpsbelang bedacht dat dit geld beter tot zijn 

recht zou komen in de vorm van een eenden-voederplek bij Martenahiem. 

Zorggroep Tellens vond het een prima idee en het Wetterskip had geen bezwaar.   

De steiger is inmiddels geplaatst. 

Een mooie extra aanvulling voor het dagelijkse ommetje. De eenden zijn er blij mee. 

 

Windmolens. 

De windmolens houden ons nog dagelijks bezig. Ook bij de provincie zijn de meningen 

verdeeld en het kan nog alle kanten op. Dat wil zeggen: meedoen met andere partijen of onze 

molen vernieuwen. 

 

 

Namens het bestuur, 
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Freerk Leijstra 

 


