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Jaarverslag 2020 
 
 

Bestuurssamenstelling 
In 2020 zijn voorzitter Bas Oosterbaan en algemeen bestuurslid Gerben Brouwer afgetreden. 
We danken Bas en Gerben voor hun inzet en betrokkenheid. In 2020 zijn er twee nieuwe 
bestuursleden begonnen namelijk Klaas Damstra (mei 2020) en Janna Stellingwerf (juni 2020).   
 
De samenstelling van het bestuur in 2020 was als volgt: 

− Bas Oosterbaan, voorzitter (tot juni) 

− Durk Grouwstra, vice voorzitter (tot juni), voorzitter (vanaf juni) 

− Teunis Vonk, secretaris  

− Ria Bootsma, penningmeester 

− Wieneke Riemersma, algemeen bestuurslid en notulist 

− Gerben Brouwer, algemeen bestuurslid (tot juni) 

− Nienke Dijkstra de Groot, algemeen bestuurslid 

− Janna Stellingwerf, algemeen bestuurslid (vanaf juni) 

− Klaas Damstra, vice voorzitter (vanaf mei)   
 

Algemene ledenvergadering 2020 
In verband met de corona maatregelen is het niet mogelijk gebleken om de algemene 
ledenvergadering in 2020 te organiseren. We hebben via Bulte Nijs, Facebook en koudum.nl 
gecommuniceerd dat Teunis, Klaas en Janna zijn toegetreden tot het bestuur. Bezwaar tegen 
deze kandidaatstelling kon voor einde jaar worden ingediend maar hier is verder geen reactie 
op gekomen. 
 

Beantsje fan it Jier 2020 
In verband met de corona maatregelen en het niet doorgaan van de feestweek is er, in 
samenspraak met de beantsje commissie, besloten om dit jaar geen Beantsje fan it Jier 
verkiezing te houden. 
 

Projecten en openbare ruimte 
 
- Ontwikkeling De Finke en De Kas  

Ook in 2020 zijn wij vanuit Dorpsbelangen betrokken bij de ontwikkelingen/realisatie van de 
nieuwbouw van de Finke en de Kas. In 2020 zijn namens dorpsbelangen Durk Grouwstra en 
Nienke Dijkstra de Groot agendalid geweest in Stichting De Kas, er is één overleg geweest. 
Een aantal leden zijn afgehaakt en één en ander staat op een laag pitje. Voor 2021 zijn 
nieuwe brainstorm sessies nodig. 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.  
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- Ontwikkelingen woningbouw 

Een belangrijk speerpunt voor dorpsbelangen is dat Koudum zich de komende tijd kan 
blijven ontwikkelen m.b.t. de huizenmarkt/bouwmogelijkheden. Op locatie “de Welle” en 
Wetterbies zijn in 2020 initiatieven ontstaan voor woningbouw. Op de info-middag/avond 
hebben circa 90 mensen zich laten informeren. De ontwikkelaar heeft het ontwerp in 
samenspraak met de omgeving aangepast, iets wat wij als dorpsbelangen toejuichen.  
 
We kregen veel vragen over de woningbouwplannen voor de Jacobus van der Waeyenstraat 
en de Oostenveldseweg. Woonfriesland wil minimaal 12 huurwoningen terugbouwen en 
indien mogelijk ook het grasveld tussen de Oostenveldseweg gebruiken om hier een hofje te 
bouwen. Dorpsbelangen probeert herhaaldelijk het gesprek aan te gaan met Woonfriesland 
over de plannen die er voor deze locatie zijn maar helaas loopt dit contact zeer stroef.  
 
De Dammenseweg is in voorbereiding voor projectmatige ontwikkeling en met de gemeente 
en ontwikkelaars voeren we gesprekken over mogelijke nieuwbouwlocaties waaronder de 
beeldentuin tegenover het politiebureau. 
 

- De Swel 
Het voortbestaan van MFA de Swel is een prioriteit van dorpsbelangen. De Swel blijft de 
komende jaren behouden omdat er een nieuw huurcontract is afgesloten met bogerman. 
Tevens is de muziekschool verplaatst naar de Swel. Graag zouden we ook de jeugdsoos weer 
willen opstarten, we zijn hierover met de gemeente in gesprek.   
 

- Glasvezel 
Wij ondersteunen het initiatief om Koudum op glasvezel aan te sluiten. Hierdoor krijgen we 
meer keus in de meterkast. In “De Klink” zijn bewoners per buurt (vereniging) uitgenodigd 
om een presentatie bij te wonen en een gezellige avond te hebben. Na de start, is dit 
vanwege COVID-19 maatregelen opgeschort tot nader bericht. Uiteindelijk heeft dat in 2020 
geresulteerd in 15% aanmeldingen. De benodigde 35% is in 2020 niet gehaald.  
 

- Vergaderingen/bijeenkomsten bijgewoond 
We hebben dit jaar, naast onze eigen elf bestuursvergaderingen, de volgende 
vergaderingen/bijeenkomsten namens dorpsbelangen bijgewoond (deels digitaal):  
 

- Overleg De Finke/De Kas 
- Overleg Bulte Nijs – DBK 
- Overleg met vrijwilligers van de bibliotheek 
- 2x Bestuurlijk Overleg met de gemeente, op 9 maart en 28 september 
- Diverse overleggen met de gemeente betreffende woningbouw ontwikkelingen 
- Digitale bijeenkomst omgevingsvisie, live stream georganiseerd door de gemeente 
- Overleg ‘Ald Nijefurd’ 
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Op 25 februari waren we gastheer voor het jaarlijks overleg met “Ald Nijefurd” (Warns, 
Workum, It Heidenskip, Hemelum, Molkwerum, Nijhuizum en Stavoren). We bespraken 
onderwerpen die gezamenlijk bij alle dorpen om ons heen leven, zoals het openbaar vervoer 
(trein en bus) en de wens dat dit blijft bestaan. Daarnaast is de leefbaarheid in onze dorpen of 
stad ook een veelbesproken onderwerp. Vanuit deze groep is naar voren gekomen dat het 
belangrijk is om gezamenlijk contact te zoeken met de gemeente om de bovengenoemde 
punten te bespreken, samen staan we sterk. 

 
 

Commissies en werkgroepen 
 
Onder de paraplu van DBK zijn de volgende commissies actief:  
- Dorpskrant Bulte Nijs; 
- Speeltuincommissie; 
- Vrienden van Molen De Vlijt; 
- Commissie Centrium; 
 
Er is in 2019 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 per juni heeft Nienke Dijkstra 
de Groot, uittredend bestuurslid Bas Oosterbaan vervangen.   
  
 

 

Koudum, september 2021 

Teunis Vonk, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


