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Bestuurssamenstelling 
In 2019 is secretaris Joke van der Kooi afgetreden. We danken Joke voor haar inzet en 
betrokkenheid. Voor Joke is Teunis Vonk als opvolger benoemd die per april is begonnen.   
De samenstelling van het bestuur in 2019 was als volgt: 

− Bas Oosterbaan, voorzitter 

− Durk Grouwstra, vice voorzitter 

− Joke van der Kooi, secretaris (tot april) 

− Teunis Vonk, secretaris (vanaf april)  

− Ria Bootsma, penningmeester 

− Wieneke Riemersma, algemeen bestuurslid en notuliste 

− Gerben Brouwer, algemeen bestuurslid 

− Nienke Dijkstra de Groot, algemeen bestuurslid 
 

 

Beantsje fan it Jier 2019 
In de Koudumer feestweek is op vrijdag 13 september 2019 tijdens het matinee het 30e 
‘Beantsje fan it jier’ bekend gemaakt. De commissie koos met volle overtuiging voor Joeke de 
Lange, een dorpsgenoot die zich op allerlei fronten inzet voor de Koudumer gemeenschap.  
Joeke is al jaren op allerlei fronten actief voor verschillende verenigingen in Koudum. Voor 
Dorpsbelangen Koudum is hij bestuurslid geweest en hij doet al jarenlang het onderhoud van 
de bewegwijzeringsborden in het dorp. Bij voetbalvereniging Oeverzwaluwen is Joeke leider 
en trainer geweest en voor De Klink doet hij onder andere het onderhoud van de houten vloer 
in de grote zaal. Een aantal jaren geleden werd jaarlijks de Beantsjedei georganiseerd. De 
organisatie van dit festijn kon altijd een beroep op hem doen als het ging om het meehelpen 
met het bereiden van het Beantsjemiel.  
 
 

Projecten en openbare ruimte 
- Bezoek burgemeester 

Op vrijdag 11 januari heeft onze burgemeester Jannewietske de Vries kennis gemaakt met 
Koudum. Er was voor haar een rondrit door ons dorp georganiseerd. Dit om haar de mooie 
plekken en punten van aandacht in Koudum te laten zien. Wij willen de ondernemers 
bedanken voor de presentjes die we haar mee hebben kunnen geven.  

.  
- Centrium 

Ook in 2019 is er door de Centrium Commissie weer een mooi gevarieerd programma 
verzorgd. In mei begon het seizoen met het Hylper Viswijvenkoor Grietje Sprot. Gedurende 
het jaar was er een optreden van de band Spiker, waren er kinderspelen rond de garagesale 
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en was er in augustus een groot LED-scherm waarop ’s middag de Kameleon en ‘s avonds 
The Blues Brothers te zien was. Met een spetterend bluesfestival, waar drie bands optraden, 
werd eind september het seizoen afgesloten. 
 

- Himmeldei 
Vanuit gemeente Súdwest Fryslân wordt jaarlijks de himmeldei georganiseerd. Op 29 maart 
2019 heeft dit wederom plaatsgevonden, middels een samenwerkingsverband tussen de 
Swel (olv Ulbe Postma), De Klimbeam (olv Ackelyn Stapensea) en DBK (Gerben Brouwer/ 
Teake Hoekema).  
 

- Oldeferd ontmoetingspark 
Op zaterdag 1 juni is het prachtige vernieuwde ontmoetingspark feestelijk geopend door 
wethouder Erik Faber. Na dit startsein hebben jong en oud met elkaar het park ontdekt 
middels diverse activiteiten en workshops onder de naam ‘Beleef, Ontdek & Ontmoet. 
 

- Ontwikkeling De Finke en De Kas  
Ook in 2019 zijn wij vanuit Dorpsbelangen nauw betrokken bij de ontwikkelingen/realisatie 
van de nieuwbouw van de Finke en de Kas. Stichting De Kas is in maart 2019 opgericht en 
hierin zijn meerdere partijen vertegenwoordigd zoals Patyna, de Vereniging van 
Dorpsbelangen Koudum, Gemeenschapscentrum De Klink en de gezamenlijke kerken in 
Koudum. Stichting De Kas heeft onder andere zichzelf ten doel gesteld om gezamenlijk een 
bijdrage te leveren aan de realisatie van een welzijnsprogramma voor thuiswonende 
ouderen in Koudum en de omliggende dorpen. De sloop van de Finke is officieel maandag 4 
oktober van start gegaan.  
 

- Ontwikkelingen woningbouw 
Vanaf april is dorpsbelangen met een werkgroep aan de slag gegaan om te zorgen dat we 
weer woningbouw in Koudum kunnen gaan realiseren. Hiervoor is onder andere overleg 
gevoerd met de wethouder. Naar aanleiding van dit gesprek zijn er voor een aantal kansrijke 
locaties pro forma plannen ingediend bij de gemeente. Doordat deze plannen niet binnen 
het huidige bestemmingsplan passen zijn we met de behandelende ambtenaren in overleg 
getreden en hebben wij ze in Koudum uitgenodigd om de locaties te laten zien. Het blijkt 
een langdurig proces, de insteek van dorpsbelangen is om andersom te denken, geef als 
gemeente aan wat wel mogelijk is in plaats van te toetsen binnen het huidige 
bestemmingsplan. Ook proberen we aan tafel te komen met Woonfriesland. Graag willen we 
weten wat hun plannen zijn en welke gevolgen dit heeft voor het dorp. Momenteel lopen 
deze ontwikkelingen nog en hopen wij in 2020 meer te kunnen vertellen over de plannen die 
het dorp weer mooier en toekomstbestendiger kunnen maken. 
 

- Vernieuwing Nieuweweg en Bovenweg-Zijl 
Twee keer per jaar is er een overleg met de gemeente over bijvoorbeeld onveilige situaties 
of punten die verbeterd kunnen worden in ons dorp. Dit zijn punten die tijdens een schouw 
worden geconstateerd en meldingen die wij ontvangen vanuit de Koudumer bevolking (al 
dan niet via een MOR melding). We constateren dat het allemaal niet erg snel gaat maar de 
gemeente heeft inmiddels enkele zaken opgepakt. Zo zijn in het najaar de Nieuweweg en het 
stuk straat ‘Bovenweg – Zijl’ onder handen genomen.      
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- Vergaderingen/bijeenkomsten bijgewoond 
We hebben dit jaar, naast onze eigen elf bestuursvergaderingen, de volgende 
vergaderingen/bijeenkomsten namens DBK bijgewoond:  
 

- Jaarlijks overleg met âld Nijefurd (28 februari 2019 te Workum).  
- Overleg Centrium Commissie 
- Vergaderingen De Finke/De Kas 
- Overleg Bulte Nijs – DBK 
- Overleg beheer Commissie Bulte Nijs 
- Overleg met vrijwilligers van de bibliotheek 
- 2x Bestuurlijk Overleg met de gemeente, op 6 maart en 30 oktober 
- Aanwezig bij de Dodenherdenking  
- Opening van het heringerichte park op 1 juni 
- Diverse overleggen met de gemeente betreffende woningbouw ontwikkelingen 
- Overleg met OVK (Ondernemers Vereniging Koudum) 

 

Commissies en werkgroepen 
 
Onder de paraplu van DBK zijn de volgende commissies actief:  
- Dorpskrant Bulte Nijs; 
- Speeltuincommissie; 
- Vrienden van Molen De Vlijt; 
- Cure en Care (de Kas Koudum) 
- Commissie Centrium; 
 
 
De Bulte Nijs editie van september had een feestelijk karakter. Het was namelijk de 300e 
editie. Ter gelegenheid hiervan is deze huis- aan- huis bezorgd met een wervingsbrief van 
dorpsbelangen. Deze actie heeft 24 nieuwe abonnees opgeleverd. Wij willen de redactie en 
alle vrijwilligers bedanken die het elke maand weer mogelijk maken dat er een prachtige Bulte 
Nijs op de deurmat ligt.  
 
Er is in 2019 weer een beheer commissie in het leven geroepen voor Bulte Nijs. Deze 
commissie bestaat uit 2 leden van de redactie van Bulte Nijs, namelijk Dita Meijering en 
Lourens de Vries en 2 leden van het bestuur van Dorpsbelangen, Ria Bootsma en Bas 
Oosterbaan. De beheer commissie zal vier keer  per jaar overleg hebben. 
  
 

 

Koudum, maart 2020 

Teunis Vonk, secretaris 


