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   PB      Kollumerzwaag en Veenklooster 

 
Secretariaat: 
B. Wiersinga 

Bjirkehof 7 

9298 PM  Kollumerzwaag 
0511 – 442806 

pb@kollumerzwaag.nl 

 

 

Jaarverslag over het jaar 2013 
 
Het jaar 2013 is weer een jaar geworden van bezuinigingen. De onrust op de arbeidsmarkt is er nog steeds. 
Nog steeds zijn er bedrijven die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Gelukkig zijn er 
signalen dat de economie weer iets aantrekt. 

 

Dorpshuis “De Trije Doarpen” 
Het dorpshuis heeft dit jaar van Pl. Belang het resterende bedrag van 1250 euro gekregen voor de nieuwe 
WC voor invaliden. 
Pl. Belang is zeer ingenomen met de inzet van alle vrijwilligers en het bestuur. Door hun inzet is het 
dorpshuis behouden voor Kollumerzwaag en Veenklooster. Het hele gebouw is van binnen en van buiten 
gerenoveerd. Hier en daar moeten nog wel enkele dingen gebeuren, maar we kunnen nu al spreken dat 

Kollumerzwaag weer een dorpshuis heeft wat toonbaar is.  
 
Haven “De Opslach” 
Het afgelopen jaar is onze haven weer keurig onderhouden. Het is een prachtige visplaats voor de jeugd, ook 
de ouderen vertoeven er graag om de dag door te nemen.  
Melis Bijlstra heeft palen met een slagboom geplaatst bij de trailerhelling van de haven. De trailerhelling blijft 
vrij toegankelijk. De slagboom dient alleen voor de veiligheid van kinderen.  

 
Festiviteiten op Koninginnedag 
Deze dag  is het afgelopen jaar uitstekend geslaagd. De organisatie met  de vele vrijwilligers hadden een 
prachtig parcours uitgezet. Aan het eind van de middag kon men genieten van een  barbecue. Het aantal 
bezoekers was in vergelijkking met 2012 bijna verdrievoudigd.  
Pl. Belang heeft een bedrag van 500 euro overgemaakt voor de organisatie van de Wrôtrun. Door het 
materiaal zelf aan te schaffen, kan dit jaarlijks een flinke besparing opleveren. 

 
Herindeling Veenklooster 
Een delegatie van ons bestuur is naar de informatieavond op 8 april 2013 in Veenklooster geweest. De 
gemeente heeft op deze avond de plannen gepresenteerd voor het herstructureren van Veenklooster. Het 
ingediend plan heeft de goedkeuring van de inwoners en van de Graaf Marchant et d' Asembourg. De 
aanbesteding van het herstructureren van Veenklooster was gepland op 24 juni 2013. De aanvang van de 

werkzaamheden was na de bouwvakvakantie 2013.  
Maandag 25 november 2013 verrichte Wethouder Boerema samen met Wethouder Bijleveld van de gemeente 

Kollumerland c.a  de opening van de herindeling van Veenklooster.  
Na de openingshandeling kwam het dorpswapen, dat blijvend in de bestrating is aangebracht, te voorschijn. 
 
Sail 2012 
De ploeg uit Kollumerzwaag  ‘ De Hynstrstrûpers’ en de ploeg uit Veenklooster “De Stobbe” waren 

vertegenwoordigd bij het Fries Kampioenschap “Sloepenrace 2013”, die gehouden is op zaterdag 22 juni in 
Kollum. ‘De Stobbe” uit Veenklooster is als eerste geeindigd. 
 
Jubileums 
Verschillende verenigingen hebben in 2012 hun jubileum gevierd. 
Pl. belang heeft, op uitnodiging, de betreffende verenigingen bezocht. 
O.a. De Passage, voetbalvereniging Friese boys, muziekvereniging Juliana. 

Tijdens het jubileum van Friese Boys is onze ‘oud’ penningmeester Wiebe Kamminga 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versiersels opgespeld door burgemeester 
Bearn Bilker.  

 
Werkgroep ICK 
Door de inzet van de werkgroep ICK, Grontmij en de Gemeente is er voor Kollumerzwaag een eigen Visie 

voor de toekomst samengesteld.   
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Brinklocatie  
Pl. Belang heeft in 2012 een brief geschreven naar de Woningstichting met de vraag, wanneer er met de 

bouw van de Brinklocatie wordt begonnen en wat de plannen zijn voor de Tsjerkestrjitte en de andere 
seniorenwoningen in Kollumerzwaag?. Na herhaaldelijk aandringen reageerden ze pas eind februari 2013.  
Wij hebben hun uitgenodigd om op de jaarvergadering van 2013 de plannen toe te lichten.  
Voor het begin van de jaarvergadering 2013, hebben wij een gesprek gehad met een delegatie van Thus 

Wonen. In dat gesprek werd ons medegedeeld dat verschillende kopstukken van Thus Wonen, op non actief 
zijn gezet of ontslag hebben gekregen. Door het interim bestuur zijn ook alle plannen en toezeggingen 
ingetrokken.  
Op de vraag of het terrein helemaal schoon is konden ze geen antwoord geven, zij verwijzen ons naar dhr. 
Hendrik vd Veen, projectleider van Thus Wonen. 
 

Op 27 mei 2013 heeft Eppie Klaver overleg gehad met dhr. Hendrik van der Veen. Deze gaf aan, dat er heel 
veel moet worden uitgezocht voordat het terrein eventueel kan worden verkocht. 
Op 3 oktober 2013 is er weer een overleg geweest in het gemeentehuis te Kollum. Pl. Belang was daarbij 
aanwezig om de plannen van Thus Wonen en de gemeente aan te horen en te bespreken.  
 

Uit dat overleg zijn een aantal punten naar voren gekomen: 
 Voor de Brinklocatie zijn, wat Thus Wonen betreft, alle plannen van tafel,  

 Thus Wonen wil de grond wel verkopen aan ondernemers/ particulieren die deze locatie wel zien 
zitten.  

 Thus Wonen heeft op korte termijn geen plannen voor Kollumerzwaag 
 Dhr. Mellema vertelt dat Kollumerzwaag in ieder geval niet voor 2018 in beeld komt.  

Wij kunnen daar weinig begrip voor opbrengen, jarenlang zijn we aan het lijntje gehouden. Alle 
afspraken die in het verleden zijn gemaakt, zijn compleet van tafel geveegd. 

 Voorstellen om in Kollumerzwaag iets te doen aan het tekort van fatsoenlijke seniorenwoningen, 

worden terzijde gelegd. Volgens dhr. Mellema is er geen vraag naar seniorenwoningen in 
Kollumerzwaag. In de  D.Kloostermanstrjitte zijn de seniorenwoningen voor enkele jaren terug 
gerenoveerd maar het blijkt dat er geen vraag van ouderen is naar deze woningen. Wij hebben hem  
duidelijk gemaakt dat je oude mensen niet aan de rand van een dorp moet zetten. Senioren behoren 
in het centrum van een dorp te wonen, dicht bij de voorzieningen en midden in de gemeenschap. In 
de toekomst zal de vraag naar behoorlijke huisvesting voor onze ouderen alleen maar toenemen. 

 Pl. Belang heeft aangegeven dat met een kleine investering, het bejaardenflatje aan de  
P. Postmastrjitte weer toegankelijk gemaakt kan worden voor de senioren.  Door het plaatsen van 
een tweetal liften, aan de zuid- en noordzijde van de flat is de bovenverdieping ook weer toegankelijk 
voor de ouderen. Hier en daar een likje verf en het zijn weer keurige seniorenwoningen met 
voldoende ruimte en elk met twee slaapkamers. 

 Tegenover het flatje staan twee eenheden bejaardenwoningen die allang zijn afgeschreven. Ruim 10 
jaar terug was er al sprake dat de bejaardenwoningen in de Bjirkehof, P. Postmastrjitte en de 

Kastanjehof gesloopt of gerenoveerd zouden worden.  
 Pl. Belang heeft Thus Wonen het advies gegeven en gevraagd om de twee eenheden tegenover het 

bejaardenflatje te slopen en daarvoor in de plaats twee eenheden seniorenwoningen (twee onder één 
kap) er te bouwen, die voldoen aan de huidige eisen.  

 
Overleg met alle Pl. Belangen 
Afgevaardigden van ons bestuur hebben op 27 november 2012 een overleg gehad met alle  

Pl. Belangen in het dorpshuis te Munnekezijl. Allen waren bezorgd over de nieuwe plannen van Thus Wonen 

om huurwoningen te gaan verkopen. Dit heeft tot gevolg dat er steeds minder huurwoningen beschikbaar 
komen. Leegstand in Kollumerzwaag is er nog niet, er is nog steeds vraag naar betaalbare huurwoningen. 
Door een tekort aan huurwoningen trekt de woningzoekende naar andere plaatsen. De leefbaarheid van de 
kleinere en middelgrote dorpen staat daardoor op het spel. Door middel van een brief hebben we samen als 
plaatselijke belangen, onze bezorgdheid richting Gemeente en Thús Wonen kenbaar gemaakt. 

 
Gemeenschapstuin 
Ons bestuurslid Geeske Winia heeft kontakt opgenomen met Froukje Postma over het plan van een 
“Gemeenschapstuin”. Het voormalig speeltuinterrein bij de Triemsterloane is door de gemeente aangewezen 
om te gebruiken voor de gemeenschapstuin. 
Froukje wil, vanwege het mogelijk gebruik van gif, niet op het volkstuinencomplex, het “Fokkenland”. Haar 
nobel streven is om biologisch te tuinieren. Geeske Winia houdt voor ons de vinger aan de pols. Froukje 

Postma, bedenker van dit plan, moet het initiatief nemen om het idee op de rails te zetten. 
 
Tennisbaan Veenklooster 

Jack Kazimier uit Veenklooster en Pjerke Pot zijn begin 2013 bij Pl. Belang gekomen en hebben hun plannen 
bekend gemaakt om de tennisbaan in Veenklooster te updaten. Pl. Belang zag het plan wel zitten en wil wel 
meewerken tot realisatie daarvan. 
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Jack heeft de inwoners van Veenklooster en de Graaf Marchant et d’Asembourg geinformeerd over de plannen 
voor het tennisbaancomplex. Het plan kan  een aanvulling zijn op  de activiteiten van Veenklooster. De Graaf 
wil alleen overleg met een rechtspersoon of direct met dhr. Pjerke Pot. Er is hem toen meegedeeld dat Pl. 

Belang een “Rechtspersoon” is en dat Jack Kazimier als vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang deze zaak 
mag behartigen. Na diverse keren overleg zijn we nog niets opgeschoten, we zijn nu inmiddels al januari 
2014 en nog geen stap verder gekomen. Het wachten is op het voorstel van de Graaf. 
Jack heeft in november een mail gestuurd naar de Graaf d’Ansembourg waarin hij aangeeft dat, het Platform 

Veenklooster bereid is om over te gaan in een stichting middels de bestaande stichting ‘De Munnik’. 
Het Platform, als stichting, staat open voor een overleg om eventueel ( 5-10 jaar) huurder van de tennisbaan 
te worden.  
Staat de Graaf open voor een samenwerking met het Platform, dan ontvangen zij graag een voorstel over de 
tennisbaan. Als de Graaf voor 1 januari 2014 niet reageert, dan gaan wij er vanuit dat het hele plan niet 
doorgaat. 

 
Zwerfafval 
Het initiatief om het zwerfafval in Kollumerzwaag en Veenkloooster aan te pakken is een succes geworden. 
De groep bestaat nu uit 51 vrijwilligers die naar eigen planning geregeld het zwerfafval op gaan ruimen. In 
samenwerking met Henk de Bruyn van de gemeente is gekozen om het officiele startschot van het “ 

Zwerfafval  Gilde” te geven  op de landelijke ‘Keep It Clean Day’ op vrijdag 20 september 2013.  
Na het startschot door Wethouder Bijleveld van de gemeente Kollumerland c.a. zijn de deelnemers verspreidt 

over de 5 kilometer “Snoeproute” die scholieren dagelijks aflegen door de beide dorpen. Regelmatig zijn 
leden van het gilde op pad om de omgeving van Kollumerzwaag en Veenklooster zwerfafval vrij te maken. 
Tijdens deze aktie werd regelmatig live verslag gedaan door Omrop Fryslân,  
 
Nederlandse Kampioenen 
In februari 2013 zijn de senioren van de SVK Nederlands Kampioen geworden op het onderdeel trampoline 
springen. Het team bestaat uit: Janne Faber, Sylke Broersma, Sjoerdje Janna Venema, Fokje Postma, Wytske 

vd Veen, Janet vd Veer, Laura Evers, Petra Anna Storm, Tineke Postma, Alissa Westerhof en Margreet 
Oevering.  
 
Website  
Op donderdagavond 2 mei zijn de twee redacties van de beide sites geïnformeerd over de beide sites. Mark 
de Boer heeft een toelichting gegeven op de handleiding van de site. De beide sites zijn nu aan elkaar 

gekoppeld maar kunnen ook apart opgevraagd worden. 
www.kollumerzwaag.nl of www.veenklooster.com   
 
Gezondheidscentrum “It Bynt” officieel geopend 
Locoburgemeester Lieuwe Bijleveld heeft vrijdag 7 juni gezondheidscentrum ‘it Bynt’ in Kollumerzwaag 
officieel geopend. De voormalige bibliotheek aan de Tsjerkestrjitte biedt na een ingrijpende verbouwing 
onderdak aan Huisarts, Fysiotherapeut en een uitgiftepunt van Kring-apotheek de Dorpsacker. Daarnaast 

kunnen dorpsbewoners er binnenkort terecht voor Diëtist, Logopedie en het spreekuur van Thuiszorg het 
Friese Land. 
 
Centrum “Fysiotherapie De Trije Doarpen” officieel geopend 
Op vrijdag 14 juni is Fysiotherapie De Trije Doarpen in Kollumerzwaag officieel geopend door de 
Voorzitter van de ondernemers vereniging Kollumerzwaag Willem Kooistra. Een nieuwe fysiotherapie praktijk 
met vertrouwde gezichten uit de regio. Wietsche Huitema en Petra van den Broek gaan samen deze nieuwe 

praktijk voor therapie en training runnen aan de Foarwei 116 te Kollumerzwaag. 

 

Nieuwe vestiging logopediepraktijk  
In oktober 2013 start de vierde nieuwe vestiging van Logopediepraktijk Inge Meijwaard- Fransen in 

Kollumersweach. In deze allround praktijk kunnen zowel volwassenen als kinderen terecht voor problemen op 
het gebied van stem, spraak, taal, adem, gehoor en afwijkend mondgedrag (o.a. ondersteuning bij 
orthodontiebehandelingen). Deze nieuwe vestiging is gehuisvest in het gebouw van de Fysiotherapie De Trije 
Doarpen, Foarwei 116 te Kollumerzwaag. 
 
Veenkloosterdag  
Op zaterdag 29 juni 2013 is de jaarlijkse Feankleasterdei georganiseerd. Het thema was dit jaar “De Jacht”. 

Op de Brink stonden vele kraampjes waar men informatie kon krijgen over het onderwerp ”De Jacht”. Graaf 
d’Ansembourg had een gedeelte van zijn jachtwapens tentoongesteld. Er werd een demonstratie met 
roofvogels gehouden en de bezoekers konden genieten van een jachthondenshow. In de avond kon ierdeen, 
tegen betaling, genieten van een Wilddiner. Het was een zeer geslaagde dag. 
 

Digitaal Loket 

Tijdens het overleg van 2-10-2013 met de gemeente en bestuurders van de Pl. Belangen heeft Burum zijn 
vernieuwde website gepresenteerd. 

http://www.kollumerzwaag.nl/
http://www.veenklooster.com/
http://www.kollumerzwaag.nl/web/nieuws-2/176-nieuwe-vestiging-logopediepraktijk
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Als buitenstaander kun je er iets van opsteken of bepaalde links volgen voor bepaalde onderwerpen. 
Bepaalde onderwerpen kun je delen met anderen. Wij vinden dat het door verschillende organisaties al is 
bewezen dat het digitale loketgebeuren totaal niet werkt. In Twijzelerheide is een digitaal loket geplaatst 

maar wordt nooit gebruikt.  
Kollumerzwaag en Veenklooster zijn al voorzien van een site op het World Wide Web.   
 
Verpaupering 

Tijdens dit overleg zijn de besturen van de Pl. Belangen gevraagd om de nu nog aanwezige rotte plekken in 
de dorpen te lokaliseren en door te geven aan de gemeente. Thus om Hus gaat dit dan inventariseren, om 
daarna de huurders van de betreffende woningen er op aan te spreken met het verzoek om de rotzooi op te 
ruimen.  
 
Nieuwe regels voor ANBI verenigingen. 

Wiebe heeft de gegevens, die nodig zijn om aan de nieuwe eisen van de Belasting te voldoen, met Douwe van 
der Schaaf doorgenomen. Vanaf januari 2014 zijn alle ANBI verenigingen verplicht om alle gegevens zoals het 
financiële jaarverslag, de notulen van de ledenvergadering, het jaarverslag, het beleid en de doelstelling van 
onze vereniging, gegevens van de bestuursleden, het adres van het Secretariaat openbaar te maken op een 
toegankelijke website, www.pbkollumerzwaag.nl .  

Vanaf januari 2014 wordt dat een verplicht jaarlijkse activiteit.  
 

Theatergroep “Masquerade” 
Sinds oktober 2013 is de jeugdtoneelvereniging “Masquerade Theater” opgericht. Dit is een Friese 
toneelvereniging voor jeugd van 12 tot 20 jaar. Na het opheffen van de jeugdploeg van de Fryske Krite 
Bûtenpost, zijn ze een eigen toneelvereniging geworden. Officieel met een KVK-nummer en een zakelijke 
bankrekening. 
Ze willen graag dat de aankondiging van hun eerste optreden op 27, 28 en 29 juni 2014, in de beeldentuin 
van Foekje van Seggeren, op alle vier infoborden wordt geplaatst.  

Daarnaast krijgen ze van Pl. Belang een startkapitaal van 200 euro op hun bankrekening gestort. 
 
Activiteit Glazen Huis 
De twee dames, Mattie Postma en Annemarije Pompstra hebben Pl. Belang gevraagd of wij de actie willen 
ondersteunen. Pl. belang vind het een goed initiatief en wil deze actie ondersteunen d.m.v een gratis 
uitnodigingstekst op alle vier infoborden. Voor de veiling stellen we tien fotoboeken (Een blik in het 

verleden”) gratis ter beschikking. 
 
Gezamenlijk Overleg 
Annet en Wiebe zijn naar het gezamenlijk overleg geweest van alle dorpsbelangen en raadsleden / College in 
Westergeest. In dat overleg stelde raadslid Douwe Keegstra voor of de dorpsbelangen een  peiling willen 
houden onder de gemeenschap of er nog wel behoefte is aan zwembad ‘Het Paradyske’. Elk jaar geeft de 
gemeente een subsidie van 150.000 euro aan dit zwembad. 

Er zijn geruchten dat het beheer, onderhoud en de openingstijden ver onder de maat zijn. 
Wij zijn van mening dat dit ten eerste een zaak is van de gemeente om deze aantijgingen te onderzoeken en 
daar dan op te reageren. Als er voldaan wordt aan de vastgestelde richtlijnen zal het bezoek wel weer 
toenemen. 
Er werd door de FNP gevraagd of de plaatselijke belangen een politiek debat kunnen organiseren in Kollum of 
in Kollumerzwaag. Wij denken dat dit niet bij ons thuis hoort. Wij zijn geen trekpaard voor een politieke 
partij. 

 

Jaarwisseling 2013 – 2014 
De “Brânbult” is verleden tijd geworden, het vele werk en het toezicht  houden kost teveel tijd. Het voorstel 
om een paar vuurkorven bij de tent te plaatsen hangt af van de weersomstandigheden. Bij goed redelijk weer 
kan een vuurkorf bijdragen tot de feestvreugde.  
Het carbidschieten is ook geen optie meer omdat daar in het verleden geen animo voor was om dit bij de tent 

te houden. De laatste jaren is het bezoekersaantal bijna verdubbeld. De mannen van de Strúnersploeg 
kunnen terug zien op een goed georganiseerde en geslaagde jaarwisseling. 
 
 
 
Voorzitter Secretaris 
 

Mettie Vellenga Bennie Wiersinga 

http://www.pbkollumerzwaag.nl/

