DORPSBELANGEN KOUDUM

Jaarverslag 2015
Bestuurssamenstelling
In 2015 trad Mirjam Lageweg–Feenstra af. Naast haar functie van secretaris, nam Mirjam
zitting in de werkgroep van ons nieuwe (toen nog in ontwikkeling zijnde) podium. Wij danken
haar voor haar inzet en enthousiasme. Haar functie is overgenomen door Joke van der Kooi.
De samenstelling van het bestuur in 2015 was als volgt:
− Libbe Zijlstra, voorzitter
− Joke van der Kooi, secretaris
− Andries Hoekema, penningmeester
− Thea Schotanus – Dijkstra, algemeen bestuurslid + notuliste
− Thys Wadman, algemeen bestuurslid en vicevoorzitter
− Gerben Brouwer, algemeen bestuurslid
− Oane Peterson, algemeen bestuurslid
Beantsje fan it Jier
In samenwerking met de Oranjevereniging werd dit jaar het Beantsje fan it jier voor de 26ste
keer gehouden; ook dit jaar werd het Beantsje op Koningsdag bekendgemaakt. De commissie,
welke bestaat uit ”âld beantsjes “ stemde unaniem voor Durk Venema! Al vele jaren zet hij
zich zeer gedreven in voor de Koudumer gemeenschap. Het zilveren beantsje speldje heeft
Durk Venema dan ook meer dan verdiend!
Onder begeleiding van Jan Zeldenrust werd Durk Venema toegezongen door Ypie Semplonius
en Anja Bergsma. Zij brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore, waarna ook
het fanfare korps Nij Libben nog een aantal feestelijke nummers speelde. In 1998 kreeg Durk
Venema zijn vrouw Teuni deze eretitel reeds toebedeeld. We hebben in Koudum nu een heus
Beantsje echtpaar in ons midden!
Projecten en openbare ruimte
- Fruitboom cadeau van gemeente Súdwest-Fryslân
Koudum heeft een fruitboom cadeau gekregen van de gemeente ter ere van het 25 jarig
bestaan van Bulte Nijs. Deze is in april in het Aldefurd Park geplant.
- De helling en de steigers aan de Syl
Er werd in 2015 veelvuldig gebruik gemaakt van onze trailerhelling aan de Syl! Voor de
watersporter in onze regio een echte aanvulling. De reacties zijn overwegend positief.
Echter, er waren ook watersporters die de steigers voor de trailerhelling gebruikten om te
overnachten. Dit zorgde voor enkele klachten, omdat deze boten de toegang vanaf de
helling blokkeerden. DBK heeft daarom voor een bordje gezorgd met de tekst “aanleggen
uitsluitend toegestaan voor gebruik trailerhelling”. We gaan ervan uit dat nu ongewenst
overnachten wordt voorkomen. Het was in principe de bedoeling dat er ligplaatsgeld geïnd
zou worden, maar door allerlei obstakels is dit nog niet gebeurd. Meerdere opties zijn
inmiddels bekeken, naar alle waarschijnlijk gaat dit in 2016 gebeuren.
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- Een podium als centrum
Na een lange en intensieve tijd van voorbereiding werd er op 6 juli 2015 dan eindelijk
gestart met de bouw van het kunstwerk “Een podium al Centrum” (doelstelling/ onderdeel
Dorpsvisie Koudum 2025). Net voor de bouwvak is het podium klaar en er werd tijdens de
vakantie al volop gebruik van gemaakt. Het is een mooi rustpunt voor de recreanten en
toeristen in ons dorp. Ook tijdens de zomermarkt en de wekelijkse vrijdagmarkt is het voor
jong en oud een prima leugenbank!
Zaterdag 26 september heeft de feestelijke opening plaatsgevonden! ’s Middags was er een
drumsessie voor de kinderen onder leiding van onze dorpsgenoot Jorrit Pruiksma. ’s Avonds
opende Thys Wadman namens DBK het spektakel. Dan volgt een enthousiaste speech van
wethouder Maarten Offinga. Ypie Semplonius praat de avond aan elkaar. Een veelzijdig
avondvullend programma volgt; Nij Libben, Kokiko, Bruno Rummler, Dance act
Oeverzwaluwen, Majim, Jorrit Pruiksma met kinderen/slagwerkers Lady’s hardware. Na het
officiële gedeelte sluiten de Koudumer bands 2-stroke en Cajun Beano de avond af. Tijdens
deze avond werd ook de winnende naam bekend gemaakt. Mevrouw Eisma bedacht deze
naam: Het Centrium! Het weer was prachtig en de opkomst groot! Wat een prachtige
opening! Het was echt een avond voor en door Koudumers!
- Een dorp een school
Het doel van de commissie (gevormd door ouders en “dorpsmensen”), om de fusie tussen de
basisscholen te bewerkstelligen, wordt inmiddels door de scholen zelf ingevuld. Dit hebben
de scholen zelfstandig besloten en zijn gestart met het fusietraject in 2016.
Vanaf 4 januari zijn De Welle en it Grovestinshôf het nieuwe jaar gestart in het nieuwe
gebouw. Het is een prachtig gebouw geworden! Er wordt nog hard gewerkt aan de invulling
van het plein. Er is door de scholen een commissie opgesteld, welke zich bezighoudt met
deze invulling – ook DBK heeft zitting in deze commissie.
De gymnastieklessen vanaf groep 3 worden in De Klink gegeven. Om daar te komen, moeten
de kinderen de Nieuweweg (ter hoogte van Kemker) oversteken. DBK vindt deze
kruising/oversteek niet overzichtelijk en is met de gemeente bezig de verkeerssituatie zo
snel mogelijk veiliger te maken.
- AED
DBK is in gesprek om het onderhoud van de 3 AED’s van DBK vanaf 2016 jaarlijks te laten
controleren door een lokale ondernemer. Ook is het plan om de benodigde trainingen door
hem te laten geven en voor nazorg te zorgen. Het (veel duurdere) contract met het Antonius
ziekenhuis wordt vervolgens opgezegd.
- Sluiting politiebureau
De sluiting van ons politiebureau is voorlopig nog niet aan de orde. Tijdens een bestuurlijk
overleg met de bestuurders en de diverse plaatselijke belangen van de voormalige gemeente
Nijefurd heeft de burgemeester aangegeven dat het over 2 jaar aan de orde is. Er zijn nog
protestbrieven verstuurd naar de OR van de politie en naar de 2e kamer (9 april stond de
sluiting van politiebureaus daar op de agenda).
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- Dokterswacht Koudum
In juni hebben we, mede op verzoek van onze huisartsen, een brief verstuurd naar
Dokterwacht Friesland met het verzoek om een dokterswacht in Koudum te krijgen.
Daarnaast hebben wij onze medebestuurders van de plaatselijke belangen “Ald Nijefurd”
gevraagd dit ook te doen. Helaas heeft dit nog niet geleid tot het wensdoel namelijk een
permanente dokterswacht in Koudum, maar wel tot een voorlopige proef. Dit onderwerp
blijft voorlopig nauwlettend onder de aandacht.
- De Finke
In 2015 komt er eindelijk weer schot in de plannen voor herontwikkeling van
woonzorgcentrum De Finke. Patyna (voorheen Plantein en Tellens) en Talant/Alliade zijn de
partijen die het voortouw nemen. Namens DBK nemen Libbe Zijlstra en Andries Hoekema
deel aan de vergaderingen. Het wordt al snel duidelijk dat er veel, met name financiële ,
wijzigingen in de zorg hebben plaatsgevonden. In het kort komt het erop neer dat onze
verzorgingsstaat een participatiesamenleving is geworden. Het is daarom nu zaak om in ons
eigen dorp opnieuw te zoeken naar mogelijkheden om wonen, zorg en welzijn zo goed
mogelijk te organiseren voor en door de mensen zelf. Dat vergt natuurlijk een andere
denkwijze, maar …….niets doen is geen optie, want uiteraard willen we met elkaar oud
blijven worden in Koudum! Deze algehele ontwikkeling, die niet alleen in de zorg plaatsvindt,
maar in gehele maatschappij, is voor DBK inmiddels een nieuwe grote uitdaging geworden
om daar vorm en invulling aan te gaan geven.
- Fan ûnderen op
De ‘Ried fan de Fryske Beweging’ is bezig met het project ‘Fan ûnderen op’ ter bevordering
van het gebruik van de Friese taal in het dagelijkse leven. Ons dorp is door hen gevraagd om
als 1 van de 4 uitgekozen dorpen aan dit project mee te doen. Thys Wadman en Joke van der
Kooi zijn hiervoor de zgn. ‘lûkers’ geworden en gaan een aantal activiteiten opzetten om de
Friese taal in ons dorp te verstevigen. Dit project duurt 4 jaar.
- Himmeldei
17 april 2015 heeft de jaarlijkse himmeldei plaatsgevonden in samenwerking met De Welle,
it Grovestinshôf en de Swel. Er deden 180 leerlingen mee.
- Lief en leed
In 2015 waren er geen huwelijksjubilea onder onze leden. Ook geen 100 jarigen. Wel
brachten we een aantal startende ondernemers een bloemetje.
- 2e Druk jubileumboek 100 jaar dorpsbelangen
De aanmeldingen stagneerden op 50 van de 100 benodigde stuks voor de 2e druk van het
eeuwfeestboek; “100 jaar dorpsbelangen Koudum”. Omdat daardoor het financieel niet
haalbaar is gebleken, is helaas besloten om de 2e druk voorlopig niet door te laten gaan.
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- Clusterbeleid
De gemeente Súdwest Fryslân is in het kader van het kernenbeleid opgedeeld in vijf
clusters. Wij zitten samen met Stavoren, Hemelum, Warns en Molkwerum in een cluster.
Met deze groep moet er een clusteragenda worden opgesteld. Het doel hiervan is in kaart
brengen welke voorzieningen nodig zijn om de leefbaarheid van bovengenoemde dorpen in
de toekomst te waarborgen. Er zijn al meerdere brainstormsessies geweest met deze dorpen
en de gemeente. De voorzieningen zijn inmiddels benoemd tot de big 5 punten: onderwijs,
bereikbaarheid, sociale samenhang, openbare ruimte en werkgelegenheid en toerisme. Er
zal meer samenhang en een efficiëntere samenwerking moeten plaatsvinden tussen de
kernen, bewoners, organisaties en de gemeente. Gerben Brouwen en Oane Peterson nemen
namens DBK deel aan deze bijeenkomsten. De plaatselijke belangen van de voormalige
gemeente Nijefurd hebben onderling afgesproken om elkaar, los van deze ontwikkeling
jaarlijks te blijven treffen.
- Nieuwbouw havenkwartier
In 2015 is het prachtige plan van het Havenkwartier bouwrijp afgerond door WF Vastgoed
BV. DBK heeft zich in 2015 ingezet om het toiletgebouw tijdig voor het zomerseizoen op te
kunnen leveren. Het plan is nog op de radio van Omrop Fryslân door DBK en Willem Folkerts
bij de oplevering gepromoot.
Commissies en werkgroepen
Het bestuur heeft dit jaar een concept handboek samengesteld, waarin de kaders van
verantwoordelijkheden van alle commissies, die actief onder DBK vallen, nader wordt
toegelicht. Over de definitieve versie van het handboek zullen de commissies nader worden
geïnformeerd.
Onder de paraplu van DBK zijn de volgende commissies actief:
- dorpskrant Bulte Nijs;
- speeltuincommissie;
- internetwerkgroep Us Thús;
- werkgroep Historisch Koudum (laatste jaar, vanaf 1 januari 2016 zelfstandig als stichting);
- Vrienden van Molen De Vlijt;
- Kunstroute Koudum;
- Werkgroep Podium (realiseren bouw podium, 2015 was het laatste jaar)
- Commissie Centrium (vanaf 1 januari 2016);
- initiatiefgroep Een dorp een School
Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel vrijwilligers, die zich met tal van zaken bezighouden zoals
bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de bewegwijzering in Koudum/ het actueel
houden van het publicatiebord in de Hoofdstraat/ het bezorgen van de Bulte Nijs. DBK is hen
zeer erkentelijk voor het vele en nuttige werk dat zij in het belang van de Koudumer
gemeenschap verzetten.
Koudum, maart 2015
Joke van der Kooi, secretaris
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