DORPSBELANGEN KOUDUM
Jaarverslag 2021
Bestuurssamenstelling
In april 2021 is Wieneke Riemersma afgetreden. We danken Wieneke voor haar inzet en
betrokkenheid. Per september 2021 is Saskia Faber tot het bestuur toegetreden. Eén en ander
is in de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021 behandeld.
De samenstelling van het bestuur in 2021 was als volgt:
− Durk Grouwstra, voorzitter
− Teunis Vonk, secretaris
− Ria Bootsma, penningmeester
− Wieneke Riemersma, algemeen bestuurslid en notulist (tot en met april)
− Nienke Dijkstra de Groot, algemeen bestuurslid
− Janna Stellingwerf, algemeen bestuurslid
− Klaas Damstra, vicevoorzitter
− Saskia Faber, algemeen bestuurslid (per september)

Algemene ledenvergadering 2021
In verband met de corona maatregelen is het niet mogelijk gebleken om de algemene
ledenvergadering in maart 2020 en maart 2021 te organiseren. Vandaar dat we éénmalig de
algemene ledenvergadering op 27 oktober 2021 hebben georganiseerd. Zowel het jaar 2019
als 2020 zijn in deze vergadering behandeld.

Beantsje fan it Jier 2021
De 31e ‘Beantsje fan it jier’ is Ulfert de Jong geworden. De commissie, bestaande uit
Koudumer ‘âld beantsjes’, koos met overtuiging voor Ulfert de Jong, die een groot deel van
zijn leven heeft ingezet voor de Koudumer gemeenschap.

Projecten en openbare ruimte
- Ontwikkelingen woningbouw
Een belangrijk speerpunt voor dorpsbelangen is dat Koudum zich de komende tijd kan blijven
ontwikkelen m.b.t. de huizenmarkt/bouwmogelijkheden. Daarvoor hebben we in mei een
fietstocht georganiseerd met wethouder Bauke Dam en dorpen coördinator Erik Visser.
Er is een uitgebreide ronde door Koudum gedaan langs verschillende locaties. Dit zijn
potentiële nieuwbouw locaties en locaties waarvoor al plannen zijn voor nieuw- of verbouw.
Door al fietsend, ideeën en wensen te bespreken is er bij gemeente en wethouder een
duidelijke beeldvorming ontstaan van de woningbehoefte in Koudum.
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In navolging op de fietstocht is er een brief aan de directie van WoonFriesland geschreven om
meer druk te zetten op de voortgang van de woningbouw aan de Oostenveldseweg en de
Jacobus van der Waeyenstraat. Het contact met deze corporatie verliep zeer stroef maar is
inmiddels verbeterd. In het verlengde hiervan hebben we eind december ook een brief
geschreven aan het college van burgemeester en wethouders. De strekking van deze brief is
dat het woningbouw programma in ons dorp veel te traag verloopt en dat dit op korte termijn
in beweging moet komen. Dit heeft geresulteerd dat er inmiddels een projectleider is
aangesteld voor alle (woningbouw) gerelateerde zaken die spelen in Koudum.
- Jeugdsoos
De Jeugdsoos Koudum is, i.v.m. de corona maatregelen, lange tijd niet actief geweest.
Dorpsbelangen gaat op zoek naar een nieuw team van enthousiaste leiders om in
samenwerking met de gemeente nieuw leven in de Jeugdsoos van Koudum te blazen.
- Glasvezel
In het voorjaar van 2021 is er samen met Delta Fiber hard samengewerkt aan een herstart van
de glasvezel campagne wat geresulteerd heeft in genoeg aanmeldingen voor de aanleg van
glasvezel. Met de komst van glasvezel wordt Koudum voorzien van een snel internet en zijn
we klaar voor de toekomst.
- Vergaderingen/bijeenkomsten bijgewoond
We hebben dit jaar, naast onze eigen negen bestuursvergaderingen, de volgende
vergaderingen/bijeenkomsten namens dorpsbelangen bijgewoond (deels digitaal):
-

2x Bestuurlijk Overleg met de gemeente, op 17 juni en 12 oktober,
Diverse overleggen met de gemeente betreffende woningbouw ontwikkelingen,
Overleg Bulte Nijs – DBK,
Overleg De Finke/De Kas,
Overleg Patyna,
Overleg WoonFriesland.

Commissies en werkgroepen
Onder de paraplu van DBK zijn de volgende commissies actief:
- Dorpskrant Bulte Nijs;
- Speeltuincommissie;
- Vrienden van Molen De Vlijt;
- Commissie Centrium;
De beheer commissie voor Bulte Nijs 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 Nienke Dijkstra de Groot.

Koudum, maart 2022
Teunis Vonk, secretaris
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