
Jaarverslag Dorpsbelangen Koudum 2022 

 

D O R P S B E L A N G E N   K O U D U M 
 

Jaarverslag 2022 
 
 

Bestuurssamenstelling 
In april 2022 is Nienke Dijkstra de Groot afgetreden. We danken 
Nienke voor haar inzet en betrokkenheid. Per april 2022 is Alie Glashouwer tot het bestuur 
toegetreden. Eén en ander is in de algemene ledenvergadering van 21 april 2022 behandeld.   
 
De samenstelling van het bestuur in 2022 was als volgt: 

− Durk Grouwstra, voorzitter 

− Teunis Vonk, secretaris  

− Ria Bootsma, penningmeester 

− Nienke Dijkstra de Groot, algemeen bestuurslid (tot april) 

− Janna Stellingwerf, algemeen bestuurslid  

− Klaas Damstra, vice voorzitter  

− Saskia Faber, algemeen bestuurslid  

− Alie Glashouwer (per april) 
 

Beantsje fan it Jier 2022 
De 32e ‘Beantsje fan it jier’ is Andries Hoekema geworden. De commissie, bestaande uit 
Koudumer ‘âld beantsjes’, koos met overtuiging voor Andries Hoekema, die een groot deel van 
zijn leven heeft ingezet voor de Koudumer gemeenschap. Dit deed hij naast zijn werk bij de 
gemeente. Helaas moest Andries verstek laten gaan bij de huldiging in de Klink en heeft het 
bestuur van dorpsbelang op donderdagavond het ‘beantsje’ thuis verrast. Na een 
kort woordje door Durk Grouwstra en de bijbehorende felicitaties kon Andries Hoekema 
de versierselen waaronder het ‘sulveren beantsje’ in ontvangst nemen. 
 

Projecten en openbare ruimte 
 
- Speerpunten voor Koudum 
In vervolg op de dorpsvisie 2025 hebben we op 3 maart 2022 een bijeenkomst georganiseerd 
waar gezamenlijk met de Koudumer bevolking is gebrainstormd over diverse speerpunten 
voor de toekomst. Het ging daarbij om doelen te stellen richting 2035 over onder andere 
bouw en ontwikkeling, sport, spel en recreatie, leefbaarheid, etc. De uitkomsten van deze 
avond zijn gebundeld en gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van 21 april 2022.  
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- Ontwikkelingen woningbouw - woonvisie 
Een belangrijk speerpunt voor Dorpsbelangen is dat Koudum zich de komende tijd kan blijven 
ontwikkelen m.b.t. de huizenmarkt/bouwmogelijkheden. De gemeente heeft Koudum ingezet 
als een project dat valt onder stimulering creatieve industrie. Dit project wil met 
vernieuwende woonconcepten een antwoord geven op de veelkoppige Friese woonopgave, 
dat past bij het DNA en de draagkracht van een dorp, plek en gemeenschap. Alle mogelijke 
bouwlocaties en woonbehoeften komen hierbij aan bod. Architectenbureau NOHNIK uit 
Utrecht heeft dit project in november opgestart en zal deze in januari 2023 afronden. Het doel 
is om antwoord te krijgen op de volgende vragen: Wat is de specifieke woonopgave voor 
Koudum? Waar heeft het dorp behoefte aan en met welke doelgroepen (bv. jongeren, 
senioren, jonge gezinnen, etc.) hebben we te maken? Hoe willen de verschillende doelgroepen 
wonen en welke woonconcepten passen hierbij? En hoe kunnen we de woonconcepten 
koppelen aan plekken in het dorp, rekening houdend met de bestaande kwaliteiten van het 
dorp. Hiervoor zijn we diverse keren met Nohnik en de gemeente door Koudum gefietst om 
alle potentiële locaties te bekijken. We hopen dat deze woonvisie de ontwikkeling voor 
mogelijke bouwlocaties in Koudum kan versnellen.   

  
- Ontwikkelingen Poiesz supermarkt 
De ondernemersvereniging en Dorpsbelangen hebben een werkgroep in het leven geroepen 
met als doel: in gezamenlijkheid met de gemeente en Poiesz onderzoeken wat de beste 
oplossing voor Koudum is. De Poiesz wil namelijk vertrekken uit het centrum en de reeds 
aangekochte locatie is ‘Fleurig Buiten’ aan de Tjalke van der Walstraat. Wij maken ons ernstig 
zorgen omdat een supermarkt een belangrijke functie in een kernwinkelgebied vervult. Voor 
kleine winkelgebieden is combinatiebezoek van groot belang en vormt de supermarkt de 
motor. Hierin is Koudum geen uitzondering, dit geldt voor alle kleinschalige winkelgebieden. 
Een supermarkt is een ruimtelijk-strategische functie die zorgvuldig moet worden 
gepositioneerd. De detailhandelsstructuurvisie uit 2019 (die de gemeente zelf heeft opgesteld) 
ondersteunt dit principe. Het effect op het kernwinkelgebied van Koudum, bij een eventuele 
verplaatsing van de Poiesz, zal daarom goed onderzocht moeten worden. Dit kan namelijk van 
grote invloed zijn op het voortbestaan van de andere winkels en daarmee de levendigheid van 
de winkelstraat. De Poiesz heeft in april 2022 een vooroverleg bij de gemeente aangevraagd 
voor nieuwbouw op locatie ‘Fleurig Buiten’ en wil dit ook doorzetten. Hiervoor is een 
bestemmingsplanwijziging nodig waarbij de gemeente medewerking moet verlenen.    
Op eigen initiatief heeft de werkgroep een globale ruimtelijke studie opgesteld waarbij in een 
drietal varianten op en rondom de huidige locatie de aarzelingen vanuit de Poiesz m.b.t. 
bevoorrading en parkeren tot op zekere hoogte worden weggenomen. Wij zijn verre van 
overtuigd dat de supermarkt niet kan functioneren op de huidige locatie en daarom willen wij 
graag juist in samenwerking met de gemeente en de Poiesz dit verder gaan onderzoeken. Om 
de zorg over de levendigheid van de winkelstraat bij een eventuele verplaatsing van de Poiesz 
onder de aandacht te brengen en te houden, worden regelmatig gesprekken gevoerd met de 
gemeente, de wethouder en de directie van de Poiesz.   
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- Verkeersveiligheid N359 
Het bestuur van Dorpsbelang Koudum maakt zich zorgen omtrent de verkeersveiligheid van de 
N359, en dan vooral het gedeelte waar deze weg functioneert als rondweg van Koudum. 
Daarom is eind 2021 door ons bestuur een verkeerscommissie (DBK en Ulfert de Jong) 
ingesteld met als opdracht de verkeersproblematiek rond Koudum te inventariseren. Concreet 
betreft dit het in kaart brengen van de knelpunten die zich voordoen op de N359 vanaf de 
kruising Koudum/Nieuweweg/Bûtenskar tot en met de rotonde van het Galamadammen 
Aquaduct. Ook de bijbehorende parallelweg vanaf het bovengenoemde kruispunt tot en met 
de Dammenseweg en het drukke landbouw verkeer door de kom van Koudum, maakt 
onderdeel uit van deze opdracht. Op 20 januari 2022 hebben wij onze zorg kenbaar gemaakt 
middels een brief aan gedeputeerde Avine Fokkens. Dit heeft geresulteerd in een overleg op 
29 maart waar we met gedeputeerde Fokkens en een verkeerskundige van de provincie om 
tafel hebben gezeten om de verkeersproblematiek rond Koudum en de N359 te bespreken. De 
boodschap van haar was dat er simpelweg te weinig dodelijke ongelukken gebeuren bij 
Koudum om fors te gaan investeren (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een rotonde i.p.v. 
de kruising ter hoogte van Pitch & Putt). Door haar is wel toegezegd dat er bij het groot 
onderhoud in 2025, voorzieningen worden getroffen op de kruising bij Pitch & Putt, om deze 
iets veiliger te maken. 
 
- Sanitair gebouw 
Gezamenlijk met de watersportvereniging zijn wij enige tijd betrokken geweest bij de plannen 
om het sanitair gebouw bij de haven te verplaatsen. De vergunning voor het verplaatsen van 
het sanitair gebouw is inmiddels verleend. Naast dat het bestaande sanitair gebouw 
gemoderniseerd en verduurzaamd zal worden, krijgt deze ook een nieuwe plek namelijk 
tegenover de voormalige locatie van de Welle. Mooi werk van alle betrokken vrijwilligers!   
 

- Wijzerplaatverlichting kerktoren 
De verlichting van het uurwerk op de kerktoren van onze Martinikerk was geruime tijd stuk en 
is in 2022 herstelt. De toren (rijksmonument) inclusief uurwerk en wijzerplaat is eigendom van 
de gemeente Súdwest Fryslân en in beheer bij de stichting tot behoud van monumenten in de 
gemeente Súdwest Fryslân. De doelstelling van deze stichting is het in stand houden van de 
monumenten in onze gemeente. De verlichting van de wijzerplaat is niet noodzakelijk voor 
instandhouding van de kerktoren, dus de stichting heeft hiervoor geen (volledig) budget 
beschikbaar. Werkgroep beheer PKN Koudum en Dorpsbelang Koudum hebben gezamenlijk de 
financiering (totaal Euro 5680,95 inclusief btw) van het herstel van de wijzerplaatverlichting 
op zich genomen. Via fondsen en giften hebben we dit bedrag weer bij elkaar gekregen.  

 
- Jeugdhonk 
Het jeugdhonk in “De Swel” is, i.v.m. de corona maatregelen, lange tijd niet actief geweest.  
Het is ons in 2022 gelukt om een nieuw team van enthousiaste leiders bij elkaar te krijgen om, 
in samenwerking met de gemeente, nieuw leven in het jeugdhonk van Koudum te blazen.  
In de kerstvakantie zijn de eerste activiteiten georganiseerd voor jeugd in de leeftijd van 10 tot 
16 jaar.   
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- Vergaderingen/bijeenkomsten bijgewoond 
We hebben dit jaar, naast onze eigen negen bestuursvergaderingen, de volgende 
vergaderingen/bijeenkomsten namens Dorpsbelangen bijgewoond:  

 
- 3x Bestuurlijk Overleg met de gemeente, op 11 april, 11 juli en 3 oktober, 
- Diverse overleggen met de gemeente betreffende woningbouw ontwikkelingen en 

jeugdhonk De Swel, 
- Overleg Bulte Nijs - DBK, 
- Overleg De Finke - De Kas, 
- Overleg Patyna m.b.t. de Finke/ realiseren algemene voorziening, 
- Overleg met WoonFriesland m.b.t. woningbouw,  
- Overleg met Provincie Fryslân m.b.t. de verkeersveiligheid N359, 
- Overleg OVK en Poiesz m.b.t. verplaatsing Poiesz, 
- Overleg Oranjevereniging/ Stichting Historisch Koudum m.b.t. dodenherdenking, 
- Overleg met de watersportvereniging m.b.t. verplaatsen sanitair gebouw, 
- Overleg PKN m.b.t. de wijzerplaatverlichting kerktoren, 
- Overleg Nohnik - Gemeente m.b.t. woonvisie Koudum 
- Onthulling kunstwerk ter nagedachtenis aan de ramp op de fluessen van de Willem 3 (7 juli). 
 
Daarnaast hebben wij op 3 maart een avond georganiseerd waarbij we gezamenlijk met de 
inwoners van Koudum hebben gebrainstormd over diverse speerpunten voor de toekomst.   

 

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. Per april heeft Saskia Faber de functie van Nienke 
overgenomen. Dita Meijering is in 2022 gestopt met de redactie van Bulte Nijs en Wouter van 
der Molen heeft de functie van Dita in de beheer commissie overgenomen. 
  
Per februari 2022 zijn er twee vrijwilligers (Peter van der Molen en Reina Wieling) aangesteld 
die achter de schermen helpen met de financiële administratie en de ledenadministratie. 
Menno Fraterman is per februari 2022 opgehouden met zijn vrijwilligers taak m.b.t. de 
advertenties voor de Bulte Nijs. Wij danken Menno voor zijn jarenlange inzet. Alie Glashouwer 
heeft zijn taken per februari overgenomen. 
 

 

Koudum, maart 2023 

Teunis Vonk, secretaris 

 


