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Notulen van de jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelang 

Tzum op maandag 3 maart 2014 om 19.45 uur in ‘De Moeting’ 
  

1) Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder 
ons erelid Siebe Greidanus en wethouder mw. Osinga.  

Gemeenteraadslid Van der Hauw (PvdA) heeft zich afgemeld. 
 

2) Mededelingen   
a) Koffie/thee en het eerste drankje na afloop zijn voor rekening van Dorpsbelang. 
b) Het bestuur is er niet in geslaagd een nieuwe kandidaat voor het bestuur te vinden. 
c) Aanwezigen die de presentielijst nog niet hebben getekend, wordt verzocht dat alsnog 

te doen. 
d) Bestuurslid Thijs van Abbema is in verband met vakantie vanavond niet aanwezig. 

 
3) Ingekomen stukken     

Een brief met een voorstel tot een ‘garageverkoop’. Zie beneden bij punt 11. 
 

4) Notulen jaarvergadering 4 maart 2013  
Dhr. Lammert Zijlstra heeft een opmerking naar aanleiding van punt 10 over de herinrich-
ting. De plaatsing van nieuwe lantaarnpalen is uitgesteld tot een moment dat dat in de hele 
gemeente in één keer kan gebeuren, maar in een deel van Franeker staan nu ineens al wél 
nieuwe palen … Wordt Franeker voorgetrokken? 
Wethouder mevr. Osinga legt uit dat die plaatsing in Franeker is gebeurd in het kader van 
een afzonderlijk project. De palen voor Tzum maken deel uit van het grote plan.  
En daar wordt aan gewerkt. 
Verder zijn er geen opmerkingen of vragen, zodat de notulen worden vastgesteld.   
 

5) Secretarieel jaarverslag over 2013  
Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding hiervan.  
De secretaris vraagt nog naar de ervaringen nu de notulen voor het eerst op de website van 
Tzum zijn geplaatst, zodat men ze eerder kan inzien.   
De instemmende reacties geven aanleiding om op deze manier verder te gaan. 
 

6) Financieel jaarverslag over 2013 
De penningmeester geeft enige toelichting bij enkele opmerkelijke posten, te weten 
teruggeboekte contributie (t.g.v. IBAN-invoering en overname Friesland bank) en  
sponsoring sinterklaasfeest (t.g.v. meerdere nagekomen rekeningen). 
Verder worden nog enkele vragen beantwoord: 
a) we hoeven niet meer te betalen voor de Kamer van koophandel 
b) de bijdrage Jeu de Boulesbaan is slechts een bijdrage, niet de volledige kostprijs 
c) Dorpsbelang heeft geen taak in een eventuele oprichting van een Jeu de Boulesclub. 

 
7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid  

Jet Sandberg meldt ook namens Wilco Atsma dat de boekhouding er keurig uitziet: een 
compliment voor de penningmeester. 
Carolien Eijzenga is bereid om volgend jaar samen met Wilco de controle uit te voeren. 
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8) Bestuursverkiezing    
De voorzitter vertelt dat Anne Aardema na zes jaar penningmeesterschap aftreedt. 
Anne heeft diverse zaken behartigd, zoals de oud papier-inzameling, de Slachtemarathon  
en de herinrichting. Als blijk van dank krijgt hij een bloemetje aangeboden. 
Thijs van Abbema, die inmiddels een jaar in het bestuur heeft meegedraaid, neemt nu 
Annes taak over. 
Er is nog geen nieuw bestuurslid gevonden en er meldt zich ook niemand spontaan aan.  
Dat betekent dat er nu één vacature is. 
Freerk Leijstra en Rein de Jong zijn aftredend, maar hebben zich herkiesbaar gesteld.  
De vergadering betuigt haar instemming, zodat beiden worden herbenoemd. 
 

9) Uitreiking beker van verdienste 
Er zijn diverse suggesties voor kandidaten voor de beker van verdienste binnengekomen.   
De vrijwilligers die hebben meegeholpen de Moeting een prachtig nieuw aanzien te geven, 
zijn het vaakst voorgedragen. Daarom wordt de beker dit jaar aan hen toegekend. 
Oeps … de voorzitter heeft vergeten de beker van huis mee te nemen. Daarom wordt 
volstaan met een applaus en overhandiging van het bijbehorende bloemetje.  
Ytsen Strikwerda neemt dat namens de genoemde vrijwilligers in ontvangst. De beker volgt. 
 

10) Diverse ontwikkelingen in en om het dorp    
De voorzitter neemt ons mee langs een aantal aandachtspunten in en rond het dorp: 
a) De Franekerweg tot aan Miedum zal nog dit jaar, na de zomer, helemaal worden 

vernieuwd en verbreed. Dat gaat wel een aantal maanden duren. 
Lisette van der Horst vraagt in dit verband aandacht voor de veiligheid van de fietsers op 
de smalle omleidingsroutes.  Voorzitter zegt toe dat mee te nemen. 

b) De Wommelserweg wordt ook aangepakt en krijgt een nieuwe deklaag. De planning is: 
in 2015. 
Feike van der Weij merkt op dat het een bar slechte zaak is dat de witte belijning 
grotendeels is verdwenen en nog steeds niet hersteld.  
Het bestuur heeft dat al enkele keren onder de aandacht van de gemeente gebracht. 

c) Het Greet Bieremapad staat al jaren in onze dorpsvisie. Die groenstrook zal dit voorjaar 
worden aangelegd. Voorzitter verwijst naar de tekening daarvan in de zaal. 

d) Aanleg van een nieuwe speeltuin op het oude kaatsveld. De gemeente heeft geld 
beschikbaar gesteld. Er wordt nog gezocht naar aanvullende financiële middelen. 
Naar aanleiding van de vraag of het gaat om een tijdelijke of permanente tuin, 
antwoordt dhr.Seepma van de Woningcorporatie dat het in ieder geval gaat om een 
periode van vijf tot tien jaar. 

e) Herinrichting van het oude kaatsveld. Vorig jaar is daar op deze vergadering over 
gesproken en om vrijwilligers gevraagd om dat te bekijken en uit te werken. 
Het aantal reacties was onvoldoende om er verder mee aan de slag te gaan.  
Daarom is dat idee vooreerst aan de kant gelegd. 

f) Lantaarnpalen in het dorp. In het archief blijkt een brief te zitten waarin aan B&W wordt 
verzocht op korte termijn te zorgen voor verbetering van de straatverlichting. De brief 
wordt voorgelezen en blijkt te zijn gedateerd …..  wat denkt u?  1954. 
Er is dus niets nieuws onder de zon. 
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g) Het schelpenpad rond het bos is nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. Het zou 
eigenlijk (door de gemeente?) moeten worden opgehoogd.  
Arie Smedinga meent dat is gezegd dat we daar zelf voor moeten zorgen. 
Misschien is het mogelijk om aanvoer van nieuwe schelpen te combineren met de 
aanleg van het Greet Bieremapad?  
Eventueel kunnen Tsjommers meehelpen bij het opbrengen van de schelpenlaag. 

h) Het oude schooltje. We zitten nu in de fase dat er ideeën moeten worden ontwikkeld 
over toekomstig gebruik van het historische pandje. 
Lammert Zijlstra vult aan dat ‘Toer en Tsjerke’ daar ook mee bezig is. 

i) Onvoldoende GSM-bereik in het centrum van het dorp. De gemeente heeft daar actie 
op ondernomen. De providers zijn nog op zoek naar een oplossing. 

j) De walbeschoeiing langs de Wommelserweg zal dit jaar worden vervangen. 
k) Naar aanleiding van de gehouden dorpsschouw merkt de voorzitter nog op dat 

aandachtspunten of problemen bij Dorpsbelang kunnen worden gemeld, maar ook 
rechtstreeks bij de gemeente Franekeradeel. 

 
11) Voorstel voor een garageverkoop (verkoop van eigen spullen vanuit de “garage”)    

Freerk leest een brief van Nelly Groenveld-Hoogland voor met een voorstel daartoe. 
Op de vraag of daar animo voor is, wordt instemmend gereageerd. 
Er wordt voorgesteld om dat dan vóór de zomer te doen. 
Er zal dan wel iets georganiseerd en promotie gemaakt moeten worden.  
Wie daarbij een handje wil meehelpen, kan zich melden bij de secretaris. 
 

12) Rondvraag   
a) Arie Smedinga.  Verlichting langs het schelpenpad naar Terpzicht: kunnen de oude 

lantaarnpalen van de Mr. De Bruinlaan daar misschien voor worden gebruikt? 
Antwoord: nee, de gemeente heeft daar al een andere bestemming voor. 

b) Idem.  Er staan teveel aanplakborden voor verkiezingsposters langs de wegen. 
Reactie:  Er zijn afspraken gemaakt om dat te voorkomen, maar toen er toch aanvragen 
voor een vergunning binnenkwamen, had de gemeente geen goede grond om te 
weigeren.    

c) Hilbrand Bakker.  De verkeersremmer op de Wommelserweg nabij de slager is in het 
donker slecht zichtbaar; dat zou moeten worden verbeterd.  

d) Idem.  De kruising Wommelserweg – Smidsreed is een gevaarlijke plek.  
Kan er met het oog op de veiligheid van de schoolkinderen geen waarschuwingsbord 
met “Overstekende kinderen” of iets dergelijks worden geplaatst? 

e) Ytsen Strikwerda.  Er wordt enige informatie over mogelijk uitbaggeren van de 
Tsjommervaart uitgewisseld. Hilbrand meent te weten dat dat van de baan is.  
Ytsen dringt er op aan dat Dorpsbelang alle politieke partijen daarop aanspreekt en dat 
heel binnenkort, want de voorbereidingen zijn al begonnen en “dit is onze laatste kans”.  
Als de diepte maximaal vijftig centimeter blijft, is dat voor veel bootjes te weinig en 
heeft verhoging van bruggen ook weinig zin. 

f) Teake Greidanus zou graag zien dat van de gelegenheid (te weten: nieuwbouw aan de 
Klaas Osingastraat) gebruik wordt gemaakt om het Oostelijk achterom te verbreden.  
Het zou goed zijn als Dorpsbelang dat ook zou bepleiten. 
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g) Wietske Cuperus stelt opnieuw het hondenpoepprobleem aan de orde. 
Er zijn extra blauwe Belloo-bakken geplaatst, de wijkagent is op de hoogte, er zijn 
namen doorgegeven, maar dat heeft allemaal nog weinig opgeleverd. 

h) Tjerk Wijnia vraagt de microfoon. Het plan is om in 2018, ter gelegenheid van  
Leeuwarden culturele hoofdstad, een extra Slachtemarathon te organiseren.  
Dat gaat gebeuren op een aantal plaatsen in Europa tegelijkertijd.  
In Tzum komen dan ook mensen uit diverse andere Europese landen.  
Dat betekent nogal wat extra werk en daarom is de Slachtewerkgroep-Tzum op zoek 
naar tijdelijke aanvulling van het vaste groepje vrijwilligers. 

i) Abe de Vries vestigt voor het begin van de pauze de aandacht op de bijzondere, ook 
artistieke kwaliteit van de oranjekoek van onze eigen bakker De Schiffart, die daarmee 
zelfs het Frysk museum heeft gehaald. 
 

13) Pauze   We worden getrakteerd op eigen Tsjommer oranjekoek met het dorpswapen er op. 
 

14) Wessel Veenstra, chef Recherche Politie Fryslân, vertelt over zijn werk. 
Veenstra is een beetje ‘back to the roots’, want is in het begin van zijn carrière nog rayon-
commandant van Tzum geweest. In Tzum heb je meer ‘Mienskip’, minder individualisme 
dan in grotere plaatsen: tel uw zegeningen. 
We krijgen een boeiend verhaal te horen over het werk van de ruim honderd rechercheurs 
in Friesland. Velen daarvan zijn gespecialiseerd op bepaalde terreinen, zoals digitale zaken, 
financiën, drugs, vuurwapens, zeden en mensenhandel. 
Zedenzaken zijn bijvoorbeeld bijzonder arbeidsintensief. Elke dag moeten er weer keuzes 
worden gemaakt, prioriteiten gesteld. Zaken als seksueel misbruik, mensenhandel en 
woninginbraken krijgen voorrang boven hondenpoepoverlast. 
Veenstra heeft een uitgebreide collectie informatiebrochures en drugsmonsters meege-
bracht, zodat iedereen met eigen ogen kan bekijken hoe al de verschillende soorten 
eruitzien. 
Tenslotte wordt hij door de voorzitter met een bloemetje bedankt voor zijn aansprekende 
presentatie. 
 

15) Sluiting Rond 22.15 uur sluit de voorzitter sluit de vergadering. 
 

 

 
 
 
 

Ditmar van den Berg      Freerk Leistra 
Voorzitter       Secretaris 


