
DORPSBELANGEN KOUDUM (DBK)  

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

21 april 2022 

 

Aanwezig bestuur: Durk Grouwstra (voorzitter), Ria Bootsma (penningmeester), Teunis 

 Vonk (secretaris), Nienke Dijkstra (alg. lid), Klaas Damstra (alg. lid), 

 Saskia Faber (alg. lid), Janna Stellingwerf (alg. lid), Alie Glashouwer 

(alg.lid). 

Afwezig bestuur: - 

Afwezig:  Gemeente (wethouder/dorpencoördinator) 

 

1  Opening en vaststelling agenda  

* Durk opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Hij vraagt of de 

vergadering in het Fries kan, niemand stemt tegen.  Durk stelt alle leden van het bestuur 

voor. 

 * Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2  Mededelingen + inventarisatie rondvraag  

 * Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur of vanuit de zaal. 

 * Er wordt een inventarisatie gedaan voor de rondvraag (agendapunt 6) 

 

3  Notulen Algemene ledenvergadering 27 oktober 2021  

 * Geen opmerkingen over de notulen, deze worden hierbij vastgesteld. 

 

4  Diverse verslagen  

a)  Jaarverslagen 2021 

* Teunis geeft een toelichting op het jaarverslag DBK 2021 en geeft aan dat de overige 

verslagen vooraf online te vinden waren, dit stond ook in de agenda vermeld. Durk vraagt of 

er vragen en/of opmerkingen zijn. Deze zijn er niet vanuit de zaal, jaarverslagen worden 

vastgesteld. 

b)  Financieel verslag 

 * Ria geeft een toelichting op het financieel verslag 2020 en 2021. 



Vanuit de aanwezigen stelt Jan de Vries de vraag of je, wanneer je je aanmeldt voor het 

ontvangen van de Bulte Nijs, automatisch lid wordt van DBK. Dit klopt inderdaad. 

Rob Goedhart geeft als tip mee om eens te kijken naar de Bas Backer Stichting. Hier kun je 

subsidie aanvragen. Is bekend bij DBK en staat hierbij genoteerd. 

c) Verslag kascommissie 

Ulco Seinstra (kascommissie) doet verslag van zijn bevindingen. Het verschil wat in 2020 

ontstaan was, is opgelost en dit is geboekt in 2021. De boekhouding is prima op orde en alles 

zag er keurig uit. Complimenten voor Ria! 

Jantsje Muizelaar biedt zich aan als nieuw kascommissielid. Zij gaat volgend jaar de controle 

doen met Theunis de Vries. 

d)  Vragen n.a.v. de jaarverslagen van:  

 Bulte Nijs / Speeltuincommissie / Vrienden van Molen De Vlijt / Centrium  

Durk vraagt de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn over de verslagen. Die zijn er niet 

en de verslagen worden goedgekeurd. 

 

5  Bestuursverkiezing  

Nienke Dijkstra treedt af als bestuurslid. Durk zet Nienke in het zonnetje met mooie woorden 

en bedankt haar voor haar inzet voor DBK. 

Alie Glashouwer wordt aangedragen als nieuw lid en goedgekeurd door de leden. 

 

6 Rondvraag behandelen  

* Henny Ybema: Henny vraagt hoe het zit met het schoonmaken van de lantaarnpalen in het 

dorp. Vele zijn erg smerig en dit is voor het aanzicht niet wenselijk. 

Reactie dorpsbelangen: Het onderhoud/ schoonmaken van de lantaarnpalen is een 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit heeft i.v.m. budgetten geen prio. 

 

*  Jantsje Muizelaar: maakt zich zorgen over de geplande nieuwbouw van Poiesz Supermarkt 

op het terrein van Fleurig Buiten aan de Tj. van der Walstraat en heeft hierover een aantal 

vragen. 

- Wat is it te folgjen trajekt? 

- Wannear jout Doarpsbelangen in reaksje op de plannen en hoe lit it bestjoer sich hjirfoar 

ynformearje, krijt it allinnich ynformaasje fan de Poiesz of gjit it bestjoer ek op syk nei 

ûnôfhinklike ynformaasje of ûndersyk oer de gefolgen fan dizze plannen? 

- Hoe en wannear wurdt it doarp ynformeard en frege om in miening? 

Reactie dorpsbelangen: Durk licht de route toe die gevolgd gaat worden. Op 7 april zijn DBK, 

OVK en de gemeente Súdwest Fryslân door de Poiesz op de hoogte gebracht van de plannen 

van de Poiesz. Er volgt binnenkort eerst nog een informatieavond voor omwonenden. 



Wanneer het eraan toe is zal DBK de belangen van zijn leden behartigen. 

 

* Nico Krikke: Nico heeft twee mededelingen: 

- Het bestuur van de Kunstroute Koudum is opgeheven. Tot 2019 rapporteerden ook zij aan 

DBK. Van het geld wat nog in kas zit wil Kunstroute Koudum een beeld schenken aan het 

dorp ter nagedachtenis aan de scheepsramp die zich hier heeft afgespeeld. Op 22 april wordt 

dit beeld geplaatst bij de haven, de officiële opening volgt later waarbij DBK van harte is 

uitgenodigd. 

- Blijf in beweging! Naast It Kistwurk, het clubgebouw van de IJssportvereniging, worden 

twee Jeu de Boulesbanen aangelegd. Op 25 april wordt met de aanleg gestart. De feestelijke 

opening zal 0p 2 juli 2022 plaatsvinden. Hiervoor worden alle inwoners van Koudum 

uitgenodigd. Meer info hierover volgt via de Bulte Nijs en de socials. 

 

* Peter van der Molen: Het Finke terrein ligt momenteel braak, wat is hiervan de status? 

Reactie dorpsbelangen: Hier wordt momenteel wel aan gewerkt/ naar gekeken, maar dat ligt 

nog op de tekentafel. Meer info hebben we binnen DBK ook niet. 

   

PAUZE 

 

7 Vervolg van de speerpunten avond d.d. 3 maart 2022. Samenvatting van de resultaten en 

vervolgacties. 

 

Aan de hand van een Powerpoint presentatie laat Durk de vergadering eerst zien welke highlights/ 

punten naar voren zijn gekomen tijdens de speerpuntenavond. 

Hierna gaan we met elkaar in gesprek over meerdere onderdelen. Punten die in de zaal erg leven zijn 

het herontwikkelen van de ijsbaan en het fietspad vanaf het aquaduct naar Koudum via de 

Dammenseweg. Iedereen vindt dit laatste een erg onveilige situatie, zeker tijdens de zomermaanden. 

Klaas (DBK) licht toe dat er over dit punt gesprekken met de Provincie en de gemeente lopen. 

Henk de Vries geeft n.a.v. de speerpunten aan dat we tegenwoordig niet meer het gesprek voeren 

over beweegbare bruggen, het gaat nu over tunnels. 

Rob Goedhart vraagt zich af of het misschien een idee is om een “Koudum” route te maken voor de 

vele toeristen. Jan de Vries kan hier vanuit Historisch Koudum meteen op reageren; zij zijn bezig om 

dit te ontwikkelen. Mevrouw Krikke geeft hierop ook nog als reactie dat er bij boekhandel Muizelaar 

ook nog (zij het verouderde) plattegronden liggen met hierop een route door Koudum. 

Opmerking van Rob Goedhart dat het mogelijk is om vanuit de Provincie coördinatoren te koppelen 

aan de dorpen. Wellicht dat dit ook iets is voor Koudum. 

Durk Venema vraagt of er vanuit WoonFriesland een garantie is afgegeven dat zij in 2022 starten met 

het bouwen van de woningen aan de Oostenveldseweg en de Jac. Van der Waeijenstraat. Het is toch 



te zot voor woorden, volgens Durk, dat dit terrein al zo lang braak ligt. Verder ook de vraag of de 

woningen aan de Galamalaan ook gesloopt worden. Dit is niet bekend bij DBK. 

Maurits Hettinga doet de mededeling dat in de krant stond dat de gemeente in Workum gaat 

bouwen, niet in Koudum. Hier hebben we binnen DBK verder geen informatie over. 

Ulco Seinstra geeft als tip dat de provincie €235.000 beschikbaar stelt voor de dorpen, het zgn. Iepen 

Mienskipsfûns. Hier kun je subsidie aanvragen voor projecten e.d. Wellicht dat dit ook iets voor 

Koudum is. 

Wieneke Riemersma vraagt naar een update over de status van het herontwikkelen van het terrein 

De Welle. Dit is bij DBK niet bekend, dus we kunnen geen update geven. Jan Droogsma vraagt hierop 

waar belangstellenden zich kunnen aanmelden, dit is volgens Jan nergens bekend. Antwoord: op het 

terrein van De Welle staat een groot informatiebord, hierop staan contactgegevens van de makelaar. 

Jelle Zijlstra geeft aan dat het de volgende keer handig zou zijn wanneer er tijdens de ALV ook 

iemand van de gemeente aansluit. Reactie; normaliter is dit ook zo en de gemeente is ook 

uitgenodigd maar was verhinderd. Dit nemen we mee voor de volgende ALV. 

Jan Droogsma stelt de vraag wat er gebeurt met het fietspad wat achter de boerderij van Zonderland 

richting Hindeloopen gaat. Dit fietspad ligt er bar slecht bij en het is wachten op ongelukken. Jan 

heeft al melding gedaan bij de gemeente maar hier niets op gehoord en er is ook geen actie. DBK 

neemt dit ook mee naar de gemeente. 

Nico Krikke heeft een vraag over de opmerking Energieneutraal Dorp in de Dorpsvisie. Maar... in 

2030 moeten we helemaal van het gas af zijn. Hoe gaan we dat doen? Zijn hier al ideeën over? We 

verwijzen de heer Krikke door naar Duurzaam Koudum, dit is meer iets voor op hun agenda. 

Jan Droogsma maakt als laatste nog een opmerking die voor de speeltuincommissie bedoeld is: er 

zijn ontzettend veel teken in het park.  

 

8. Sluiting 

* Durk bedankt iedereen voor zijn/haar komst en nodigt alle aanwezigen uit om op kosten van 

DBK nog een drankje en hapje te blijven nuttigen. Durk sluit de vergadering om 21.24 uur. 


