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Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelang Tzum biedt u hierbij het
Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2017 aan.
Het verslag is een beknopte weergave van de gebeurtenissen en ontwikkelingen
waar het bestuur in het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad.
Met dit verslag wil het bestuur ook en vooral recht doen aan iedereen die in
het afgelopen jaar bijgedragen heeft aan waar wij als dorp trots op kunnen zijn.
Onze waardering en dank gaan uit naar alle vrijwilligers die zich, op wat voor
manier dan ook, inzetten om mooie en ook leuke dingen in ons dorp te realiseren.
Tzum, maart 2018
Bestuur Vereniging van Dorpsbelang Tzum
Abe de Vries
Gerbrich Elgersma
Ingelien Warmerdam
Marnix van der Heide
Rob van Gulik
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Bestuursaangelegenheden
Tijdens de Jaarvergadering van 6 maart 2017 nam voorzitter Abe de Vries onder
dankzegging afscheid van Thijs van Abbema en Freerk Leijstra. Eerstgenoemde
bekleedde de functie van penningmeester, hij was ruim drie jaar als bestuurslid
betrokken bij de Vereniging. Freerk Leijstra zat sinds 28 maart 2011 in het bestuur
en vervulde de secretarisfunctie.
De functies van Thijs en Freerk zijn overgenomen door respectievelijk Marnix van
der Heide en Rob van Gulik. Beiden zijn door de vergadering op 6 maart 2017 tot
bestuurslid gekozen. Van de 9 statutaire bestuurszetels zijn er nu nog 4 vacant.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur 10 keer regulier vergaderd. Daarnaast waren
er enkele extra bijeenkomsten of besprekingen, veelal ‘en petit comité’, die betrekking
hadden op specifieke onderwerpen of ontwikkelingen.
Met zowel de gemeente Franekeradeel als de woningcorporatie Wonen NoordwestFriesland is regelmatig overlegd over lopende zaken en ontwikkelingen. Op
24 januari en 6 maart 2017 bezochten de burgemeester en enkele wethouders ons
dorp voor het tweejaarlijkse overleg en als belangstellenden bij de Jaarvergadering.
Verschillende bestuursleden zitten ook in uiteenlopende commissies of zijn anderszins
betrokken bij aanpalende organisaties: Stichting MAST, de redactie van Op ‘e Hichte,
jeugdsoos It Spinneweb, de Stichting Slachtemarathon, de Speeltuincommissie en de
Stichting Lytse Farwegen.

Verkeerszaken
Enkele jaren geleden is de bebouwde kom als 30 km.-zone ingericht en is de Wommelserweg ‘gedegradeerd’ van een 80 km.-weg naar een 60-zone. Desondanks wordt er nog
steeds (te) vaak gebruik van gemaakt door doorgaand zwaar vrachtverkeer. Veel
automobilisten hebben bovendien maling aan de geldende snelheidslimieten; zeker
tijdens de spitsuren rijden doorgaande forenzen met forse snelheid het dorp in of uit.
Ook ter plaatse bekend vrachtverkeer (zuiveltransport, destructiebedrijf, vuilophaaldienst
en gemeentelijke (!) vrachtwagens) weet het gaspedaal beter te vinden dan de rem.
Op aandringen van Dorpsbelang heeft de gemeente Franekeradeel in 2017 extra
grasbetontegels langs de Wommelserweg laten leggen. Desondanks worden
de bermen vrijwel continu kapotgereden door zwaar en breed vracht- en landbouwverkeer dat uitwijkt voor tegenliggers.
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De Holpryp en Laakwerd zijn uitsluitend bestemd voor bestemmingsverkeer. Dat
weerhoudt veel automobilisten er niet van om deze wegen te gebruiken als sluiproute
van en naar Hitzum, Achlum en Lollum.
In overleg met aanwonenden geeft Dorpsbelang regelmatig aan de gemeente signalen
dat handhaving en controles dringend gewenst zijn om overlast en gevaarlijke situaties
te verminderen.

Buslijnen, halte Dekemastraat
Op verzoek van Buurtvereniging De Nije Bining heeft Dorpsbelang onderzocht of de halte
Dekemastraat (bij Martenahiem) zou kunnen vervallen. Dit onder andere met het oog op de
veiligheid van op straat spelende kinderen. Het rusthuis heeft aangegeven dat er van hun
kant geen overwegende bezwaren zijn, de halte wordt merendeels door werknemers en
stagiaires en nagenoeg niet door ouderen gebruikt.
Dorpsbelang heeft een en ander aan Arriva voorgelegd. Deze heeft laten weten dat het
eventueel vervallen van de halte meegenomen wordt in de evaluaties die voor 2018
gepland zijn.

GSM-bereik
Ook in 2017 is het GSM-bereik in Tzum niet wezenlijk verbeterd. De providers hebben geen
landelijke dekkingsplicht, voor gebieden met een slecht of geen bereik is er helaas niets af
te dwingen. Wij richten onze hoop op het nieuwe 5G-netwerk dat naar verwachting vanaf
2020 in ons land uitgerold kan worden. Met de introductie van dit nieuwe netwerk ontstaat
wel een wettelijke landelijke dekkingsplicht.

Op ‘e Hichte
Onze dorpskrant verscheen in 2017 vijf maal, de oplage bedroeg ongeveer 370 exemplaren.
Leden van de Vereniging Dorpsbelang ontvangen het blad gratis. Voor iedere uitgave blijkt
steeds weer voldoende kopij aangeboden te worden. De nieuwe vormgeving (telkens een
andere, actuele omslag in kleur en met een knipoog op de achterpagina) viel bij de lezers
zeer in de smaak. De redactie van Op ‘e Hichte wordt gevormd door Engbert Helfferich,
Gerrit Strikwerda, Bart Yntema, Eeke Westra en Gerbrich Elgersma.
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AED (Automatische Externe Defribillator)
De AED hoefde in 2017 gelukkig niet ingezet te worden. Om de bedrijfszekerheid te
garanderen wordt het apparaat regelmatig getest en gekeurd. Als het er op aan komt, moet
je er tenslotte blindelings op kunnen vertrouwen.
Overigens zijn vrijwilligers die de AED kunnen bedienen altijd van harte welkom! Zij
kunnen zich melden bij de coördinator: Freerk Leijstra, Voorstraat 10, of per mail via
info@tsjom.nl. Hulpverleners die over een geldig certificaat reanimatie met de AED
beschikken, kunnen zich direct aanmelden als burger hulpverlener via:
www.hartveilig.nl/aanmelden. HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het
inschakelen van burgers bij reanimaties.

Website tsjom.nl
De website www.tsjom.nl wordt gemiddeld ruim 8.000 keer per maand bezocht en is
daarmee een belangrijke informatiebron voor alle dorpsbewoners en geïnteresseerden.
Nieuwtjes, ontwikkelingen in de regio en (foto)verslagen van interessante gebeurtenissen
vinden er hun plaats en worden goed bekeken. Ook fungeert de website als gids om snel
de weg te vinden naar ondernemers en verenigingen.
Beheerder Lieuwe Bosch zet zich bijna dagelijks in om de website tip-top en actueel te
houden. Desondanks treedt van tijd tot tijd vervuiling op, omdat bedrijven en verenigingen
veranderingen vaak niet (of niet direct) aan de beheerder doorgeven.

Facebook
Facebook bewijst zich steeds meer als een uitstekend middel om snel een groot aantal
mensen te bereiken die zich bij het dorp betrokken voelen.
In 2017 hebben de 67 gepubliceerde berichten in totaal 50.444 mensen bereikt.
Ook het aantal volgers van de pagina van Dorpsbelang groeide van 280 naar 340.

De Moeting
Na de zeer geslaagde verbouwing van de pastorie lukt het de beheerders van De Moeting
steeds beter om de accommodatie te verhuren aan organisaties, verenigingen en families
van buiten Tzum. En de inzet en serviceverlening van de vrijwilligers leidt er ook toe dat de
mond-tot-mond reclame zijn vruchten afwerpt. Wat dat betreft: pluim op de hoed van de
beheerders en vrijwilligers!
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Het toenemende succes van De Moeting is goed voor de exploitatie. Dat is ook nodig,
want er valt in het dorp wel wat weg (minder uren gym, schoolgym, etc).
En door de steeds strenger wordende wet- en regelgeving en energiekosten stijgen de
exploitatiekosten voortdurend.
In de laatste maanden van 2017 heeft het bestuur van De Moeting zich ingezet om
extra fondsen te verwerven waarmee ook de entree en de hal, de toiletgroepen, de
kleedkamers en de grote zaal gerenoveerd kunnen worden. Ook hier zijn het wettelijke
eisen en (vooral) energiekosten die als een molensteen om de exploitatienek hangen.
Op de valreep van 2017 heeft de gemeente Franekeradeel uit de laatste subsidiepotjes
nog een mooie bijdrage voor De Moeting weten te peuteren. Daarmee komt de broodnodige renovatie weer een mooie stap dichterbij.

It Spinneweb
De jeugdsoos It Spinneweb ging ook in 2017 gebukt onder organisatorische en bestuurlijke
zorgen. Regelmatig klinken er signalen dat er in het dorp voor de jeugd te weinig te beleven
is. Desondanks kostte het steeds meer moeite om (jong)volwassenen te motiveren om een
actieve bijdrage te leveren als bestuurslid of bij het organiseren van activiteiten.
In december 2017 heeft It Spinneweb zich uitgesproken voor zelfstandig functioneren,
los van het toezicht van de Vereniging Dorpsbelang.
Naschrift: In januari 2018 is een nieuw, jong bestuur voor It Spinneweb aangetreden.
Daarmee ontstaat hopelijk ook een nieuwe impuls voor de toekomst.

Dorpsschooltje
Het historische dorpsschooltje op de hoek van de Nieuwbuurtsterweg en het Oostelijk
Achterom is eigendom van de gemeente en fungeert sinds jaar en dag als stalling en opslag.
Het onderhoud is minimaal, in 2017 is het wind- en waterdicht gemaakt om verder verval
te voorkomen.
In opdracht van de gemeente heeft een externe stichting in het verslagjaar met
Dorpsbelang gesproken over mogelijk nieuwe gebruiksfunctie(s) voor het gebouwtje.
Het resultaat daarvan is op dit moment nog niet bekend, de Vereniging Dorpsbelang houdt
regelmatig voeling met de gemeente over de toekomst van dit uit 1830 daterende
monument.

Nieuw wandelpark en speeltuin
Als kroon op het werk van de speeltuincommissie werd op 17 juni 2017 het compleet
nieuw ingerichte wandelpark en de daarbij behorende speeltuin met pannakooi feestelijk
geopend.
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Het voormalige, verwaarloosde kaatsveld is met welwillende medewerking van de
grondeigenaar Wonen Noordwest-Friesland, de gemeente Franekeradeel en veel
plaatselijke ondernemers omgetoverd tot een waar lustoord voor jong en oud.
Niet onvermeld mag blijven dat er door veel vrijwilligers keihard gewerkt is om deze
nieuwe parel in ons dorp te realiseren.
Bij de feestelijke opening hadden wethouder Caroline de Pee en Willem Seepma
van Wonen NWF de hoofdrol; zij onthulden het bord met de naam van het park
“It Nije Fertier”. Die naam is gekozen uit de inzendingen en suggesties die vanuit
het dorp binnenkwamen.

Beker van Verdienste
Als blijk van dank en waardering voor hun werk is de Beker van Verdienste tijdens de
Jaarvergadering van 6 maart 2017 uitgereikt aan de speeltuincommissie. De wisselbeker
werd namens de commissie in ontvangst genomen door Ditmar van den Berg en Marnix
van der Heide.

Garageverkoop
In het voorjaar van 2017 ontstond het idee om de garageverkoop te combineren met de
ingebruikname van het nieuwe wandelpark. Op die manier zou met de nodige publiciteit
meer publiek uit de regio aangetrokken kunnen worden om de garageverkoop succesvoller
te maken. Helaas bleek de belangstelling om deel te nemen zeer gering, waardoor het
beoogde evenement geen doorgang kon vinden.

Inzameling oud papier
In 2017 werd met de maandelijkse inzameling ruim 60 ton oud papier opgehaald, een
kleine 1.000 kg. minder dan in 2016. De opbrengst is volgens een vaste verdeelsleutel ten
goede gekomen aan de kaats- en voetbalvereniging, de Moeting en Dorpsbelang.
Besloten is om de verdeelsleutel voor 2018 iets aan te passen om geld voor het
noodzakelijke onderhoud van de raapwagens te reserveren. Voor de inzameling blijkt het
lastig te zijn iedere keer voldoende “vrijwilligershandjes” te vinden.

IJsclub Tzum
De IJsclub Tzum heeft in het verslagjaar een respectabele leeftijd bereikt; de club is
opgericht in 1917 en dus een volle eeuw oud.
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Normaliter wordt een dergelijke mijlpaal met een feestje luister bijgezet. Voor de IJsclub
was dat in 2017 niet weggelegd. Mede als gevolg van de warme winters van de afgelopen
jaren is er weinig natuurijspret te beleven geweest. Wat natuurlijk ook gevolgen heeft voor
de bestuurlijke en financiële situatie van de club – het terrein moet gehuurd worden,
onderhoud gepleegd, bemensing geregeld voor als het gaat vriezen, et cetera, en zo voort.
Op het moment van verschijnen van dit jaarverslag beraadt het bestuur van de ijsclub zich
op de toekomst.

Slachtemarathon
In de voorzomer werd het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang er onverwacht mee
geconfronteerd dat de bestaande Slachtecommissie in feite niet meer bestond. De leden
van de commissie hadden vrijwel allemaal aangegeven voor de speciale 2018-editie niet
meer beschikbaar te zijn.
In overleg met de Stichting Slachtemarathon is op 9 oktober een speciale informatiebijeenkomst voor het dorp georganiseerd. Daarin heeft de Stichting de plannen voor 2018
uiteen gezet en is met succes een oproep gedaan om nieuwe leden voor de
Slachtecommissie te werven. De nieuwe commissie is tijdelijk begeleid door Tjerk Wijnia,
die vanuit de oude commissie zijn kennis en ervaring met dit evenement heeft kunnen
overdragen.
In januari 2018 is gebleken dat de Slachte 2018 helaas niet doorgaat. Er hebben zich te
weinig wandelaars aangemeld om dit evenement succesvol te kunnen organiseren.

Kerstbomenactie
De jaarlijkse kerstbomenactie vond in het verslagjaar plaats op 4 januari. Dank zij de
enthousiaste inzet van schoolkinderen werden in totaal 84 bomen verzameld en door de
gemeente afgevoerd om versnipperd te worden. De traditionele verloting van de door de
gemeente beschikbaar gestelde geldprijsjes heeft direct na de inzameling plaatsgevonden.

Oude melkfabriek
De oude melkfabriek is voor zowel ons dorp als voor de gemeente een hoofdpijndossier
aan het worden. Hoewel het gebouw als opslag- en stallingruimte te huur wordt
aangeboden, takelt het zichtbaar af waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bij het
werkbezoek van Burgemeester en Wethouders op 24 januari 2017 heeft Dorpsbelang extra
aangedrongen op maatregelen om de situatie te verbeteren.
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Hondenpoep, overlast en vandalisme
Hondenpoep blijft helaas een probleem. Ondanks alle maatregelen zoals het plaatsen van
speciale afvalbakken en het verstrekken van daartoe bedoelde zakjes worden er nog
regelmatig uitwerpselen van (kennelijk vrij grote) honden in grasvelden en borders
aangetroffen. Het is een pure mentaliteitskwestie…
Datzelfde geldt voor de overlast en het vandalisme dat in de laatste maand van het
verslagjaar merkbaar toenam. Kwajongensstreken ontaardden in regelrechte
vernielzucht; bij de basisschool werden ernstige vernielingen aangericht, evenals bij de
nieuwe pannakooi op It Nije Fertier.
Vanzelfsprekend is van deze voorvallen aangifte gedaan en is overlegd met de politie
en de jongerenwerker van de gemeente. Ook is opgeroepen elk voorval te melden bij de
politie (via 0900-8844 of het meldingsformulier op de website van de politie).
Alle meldingen tellen mee in de statistieken en kunnen leiden tot regelmatige(r)
surveillance door het dorp.

Stichting Mast
Als gevolg van de verkoop van de molen heeft de Stichting Mast in het verslagjaar geen
financiële uitkeringen kunnen doen. De Stichting is thans doende om de mogelijkheden
voor een nieuwe molen te bekijken. Vereniging Dorpsbelang heeft zitting in het
stichtingsbestuur en houdt op dit terrein de vinger aan de pols.

Lytse Farwegen
In 2011 is de Werkgroep Lytse Farwegen gestart met het project om een aantal
landbouwbruggen in de Tsjommerfeart te verhogen teneinde die weer bevaarbaar te
krijgen voor de kleine recreatievaart. Na het gereedkomen van dit project (mei 2016)
bleek dat de vaart zelf onbegaanbaar is als gevolg van overvloedige platengroei.
In het najaar van 2016 is daarom een nieuwe werkgroep aangetreden.
Om reden van onder andere continuïteit is in 2017 besloten de activiteiten van de
werkgroep onder te brengen in de Stichting Lytse Farwegen 2.0, die zich als aanjager en
overlegplatform richt op de gemeentes Franekeradeel en Súdwest-Fryslân en op het
Wetterskip Fryslân.
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De Stichting heeft in het verslagjaar vele lobbygesprekken met de gemeentes en het
waterschap gevoerd. Dat heeft in 2017 nog niet tot concrete resultaten geleid, onder
andere omdat de beide gemeentes vanwege de herindelingen geen nieuwe beleidsbesluiten
konden nemen. Het uitgebreide zaaien van het stichtingsbestuur heeft er wel toe geleid dat
het onderwerp op de agenda van beleidsambtenaren en bestuurders gekomen is. De
verwachting is dan ook dat de eerste oogst zich in de loop van 2018 zal aandienen.

Dorpsvisie 2010
Herziening en actualisering van de Dorpsvisie 2010 staat al enige tijd op het programma.
Dit heeft in 2017 nog in de ijskast gestaan, mede als gevolg van de komende veranderingen
(herindeling) van de gemeente.
Het ontstaan van Waadhoeke, de gemeentelijke reorganisatie die daar het gevolg van is en
de komst van een nieuwe omgevingswet biedt in 2018 volop nieuwe kansen. De Vereniging
Dorpsbelang wil de nieuwe situatie aangrijpen om in 2018 samen met de dorpsbewoners
en de gemeente tot een nieuwe en ook vernieuwende dorpsvisie te komen.

Historische dorpsfilms
Bij de verhuizing van onze oud-voorzitter en erelid Siebe Greidanus bleken er op de zolder
van zijn woning nog enkele oude 8 mm. films te liggen. Dorpsbelang is daarover in contact
getreden met het Fries Film Archief, waar bleek dat er in de collectie ook twee dorpsfilms
van de bekende filmmaker Johan Adolfs zaten. Via het Fries Film Archief worden deze films
meegenomen in een door Brussel gesubsidieerd digitaliseringsproject, het zogeheten
Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed.
Wij verwachten dat de films in de voorzomer van 2018 beschikbaar zijn voor vertoning.

Tenslotte
Het jaar 2017 heeft ons dorp veel goeds gebracht, met het park en de speeltuin als belangrijkste hoogtepunt. Het laat zien dat Tzum ondanks krimp en vergrijzing veel veerkracht
heeft en dat er mooie dingen kunnen gebeuren als de inwoners ergens hun schouders
onder zetten. Het is ook het bewijs dat een dorp meer is dan alleen een verzameling huizen.
Het zijn vooral de inwoners die Tzum maken tot wat het is.

