Vereniging van Dorpsbelang Tzum
Jaarverslag 2009
Geachte dorpsgenoten,
Dorpsbelang biedt u hierbij het jaarverslag van 2009 aan.
Het afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van de uitvoeringsfase van het Masterplan.
Eindelijk kon er daadwerkelijk begonnen worden met de aanleg van het nieuwe kaatsveld en
de oefenvelden van de voetbalvereniging.
De ledenvergadering is mede door Hylke Speerstra een succes geweest. Hij heeft uit zijn
repertoire een aantal heel mooie verhalen verteld.
Om ook voor de komende 10 jaar duidelijke richtlijnen te hebben op het gebied van de
leefbaarheid van het dorp is een nieuwe dorpsvisie nodig, vanaf september is dorpsbelang ook
hier alweer druk mee bezig.

Bestuursaangelegenheden.
Het bestuur is het afgelopen jaar 11 keer bijeen geweest in reguliere bestuursvergaderingen.
Daarnaast zijn nog diverse vergaderingen geweest voor commissie gerelateerde projecten.
Ook zijn er met zowel de gemeente Franekeradeel als Wonen Noordwest Friesland een aantal
bijeenkomsten geweest. Gedurende het gehele jaar is er regelmatig overleg met beide
instanties geweest.
Op de jaarvergadering mochten we Daniël de Jong verwelkomen als nieuw bestuurslid.
Helaas heeft Anneke Terpstra aangegeven haar bestuursfunctie niet meer te kunnen
combineren met haar werkzaamheden waardoor ze na de zomer niet meer actief is geweest
voor dorpsbelang.
Gelukkig hebben we Renske Hettema, reeds notuliste voor dorpsbelang en Ditmar van der
Berg bereid gevonden om als kandidaat bestuurslid zitting te nemen in het bestuur.

Masterplan 2009
Eind december 2008 hebben de Stichting Beheer Sportaccommodaties Tzum (SBST),
Gemeente Franekeradeel en Wonen Noordwest Friesland (WNWF) een overeenstemming
bereikt over de realisatie van de concentratie van de sport in Tzum. In 2009 zijn we dus
voortvarend aan de slag gegaan. We hebben het benodigde land voor het nieuwe kaatsveld
van de heer Kuindersma gekocht. Er is een bestek gemaakt voor het aanleggen van een nieuw
kaatsveld, tennisbanen, uitbreiding van het oefenveld, de wandelpaden door het bos, de
parkeerplaatsen, de verkeersremmer op de Wommelserweg en het aanleggen van de brug over
de Tzummervaart. Verder hebben we met de gebruikers van de accommodaties een tekening
gemaakt van de meest ideale uitbreiding van de kleedruimtes en kantine. Er is overeenkomst
bereikt met familie Bosch over grondruil en over de aankoop van kleine stukjes grond van
familie Jorritsma en familie Palma. Op 13 januari 2009 hebben we met medewerking van de
gemeente Franekeradeel een informatieavond gehouden met de aanwonenden van het nieuwe
kaatsveld. Hier is uitleg gegeven over de plannen, planning en de planologische procedures.
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Verder hebben we met de Gemeente en WNWF gewerkt aan een “ontwikkelovereenkomst
realisatie sportpark” en een “ontwikkelovereenkomst verplaatsing en invulling
(oud)kaatsveld” om alle afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen. WNWF is gestart
met het voorbereiden van een aanvraag voor bestemmingswijziging van het oude kaatsveld.
Ook heeft SBST met de Gemeente principe afspraken gemaakt over de vergoeding voor het
onderhouden door SBST van het sportpark.
Op 10 juli vond de aanbesteding plaats van de werkzaamheden voor infrastructurele realisatie
van het sportpark. De Grontmij kwam als laagste uit de bus. Ook hebben we dan de begroting
van de aanpassing en uitbreiding van de kleedkamers en kantine. Nu alle bedragen bekend
zijn moeten we concluderen dat we stevig boven de oorspronkelijke begroting uitkomen.
Stevige onderhandelingen met de gemeente over een extra bijdrage, het aanpassen tot een
meer reële variant van de uitbreiding van de kleedkamers en kantine, een bijdrage van de
verenigingen en een verhoging van de bijdrage van WNWF maken dat we met het werk
kunnen beginnen. De schop gaat in de grond!!!
Door het prachtige weer gaat het aanleggen van het nieuwe kaatsveld voortvarend. Dit was
ook de afspraak want hier moet in 2010 op gekaatst worden. Ook de andere werkzaamheden
worden volgens planning opgeleverd tot het weer roet in het eten gooit. De aanleg van de
parkeerplaatsen en de werkzaamheden aan de weg worden stilgelegd tot het weer
verantwoord is om het werk goed uit te voeren. Ook de vergroting van de kleedkamers loopt
vertraging op. Net voor de betonvloer gestort zal worden begint het te vriezen en moeten de
vele vrijwilligers wachten tot de vorst weer uit de grond is.

Punten uit de leefbaarheidsenquête
Dorpsbelang heeft een aantal zaken die het dorp in de enquête van 2008 kenbaar heeft
gemaakt actief opgepakt. Zo is er veel aandacht besteed aan de hondenpoep ergernis. Ondanks
de huis aan huis verspreide flyer en de aandacht in Op ‘e Hichte moeten we helaas constateren
dat nog lang niet alle hondenbezitters hieraan meewerken. De pilot met de hondenpoepbakken
van de gemeente in Franeker heeft er wel toe geleid dat in alle dorpen nu hondenpoepbakken
komen te staan. De uitvoering hiervan zal in de loop van 2010 plaats vinden.
Ook het groenafval is nog steeds een probleem, nog steeds wordt het afval op plaatsen
neergelegd die daar niet voor bestemd zijn.
Onduidelijkheid bestond over het aanleggen van verlichting op het schelpenpad tussen de
nieuwbouwwijken. Uiteindelijk heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat het pad voldoet aan
de wettelijke eisen en dat er daarom geen verlichting wordt aangelegd. Er zal nu worden
bekeken of er via een andere weg alsnog verlichting aangebracht kan worden.
Velen hadden aangegeven dat ze graag weer een buurtagent in het dorp zouden zien. Dit heeft
dorpsbelang ook opgepakt en de nieuwe buurtagent uitgenodigd voor een gesprek. Hij heeft
zich op verzoek van dorpsbelang vervolgens op de jaarvergadering aan het dorp voorgesteld.

Inzameling oud papier
De veranderde opzet t.a.v. de coördinatie voor het ophalen van het oud papier heeft
aanvankelijk wat opstartproblemen ondervonden maar we kunnen constateren dat het de
laatste maanden steeds soepeler verloopt. Het aanbod van het oud papier en de gedaalde prijs
per kilo heeft ertoe geleid dat er in 2009 minder te verdelen was onder de verenigingen. Op de
website is elke maand te zien hoeveel papier er opgehaald is.
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Kerstboominzamelactie
Zoals gebruikelijk is geworden is er in de eerste week na nieuwjaar de kerstboominzamelactie. De gemeente Franekeradeel heeft ook dit jaar weer € 60,00 beschikbaar gesteld.
Dorpsbelang heeft 12 kinderen beloond met € 5,00. Er zijn in totaal 60 bomen ingeleverd.

Website
De website van Tsjom is verbeterd en de lay-out is fraaier geworden. Ook het gebruik van de
website is verbeterd, de site is daardoor actueler geworden. Doordat Anneke Terpstra haar
bestuursfunctie heeft beëindigd is het toezicht op de website overgedragen aan de secretaris
van dorpbelang.

Op ‘e Hichte
Sieta Salverda heeft de redactie verlaten nadat ze besloot te verhuizen naar Harlingen. Na 18
jaar heeft ook Jikke Terpstra-de Jong haar functie in de redactie van Op ‘e Hichte neergelegd.
Zij vond het tijd voor vernieuwing..Gelukkig is die vernieuwing er gekomen in de personen
van Eeke Westra-Groeneveld en Gerrit Strikwerda. De dorpskrant is nog steeds een goed
gelezen blad en door de advertentieopbrengst is er nog steeds een (klein) positief saldo.

Voormalig hertenkamp
De plannen voor het invullen van het voormalige hertenkamp hebben vertraging opgelopen,
de subsidieaanvraag voor herinvulling is nog niet rond. De aanleg van de jeu-de boules-baan
en het opknappen van de speeltuin hopen we in 2010 te kunnen realiseren.

Presentatie van het boek “Fan Duveldrek nei Hoarnestreek”
De stichting Frysk Spektakel heeft aan verschillende dorpsbelangen in Franekeradeel
gevraagd om de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek “Fan Duveldrek nei
Hoarnestreek” in eigen dorp te organiseren. De presentatie vond plaats op 16 mei. In de
koffiekamer van Martenahiem werd het boek aan Jan Vollema sr. overhandigd die het
symbolisch doorgaf aan zijn kleinzoon Jan Vollema jr.
Met een oude trekker en wagen van Henk Tolsma werd het boek naar Zweins gereden.
Jan Vollema werd op de wagen door kinderen van de basisschool vergezeld.

Fietspad Tritzum
Het nieuwe fietspad bij Tritzum dat in 2008 is aangelegd is 4 juli officieel geopend.
Wethouder Bram Bonnema had namens de gemeente de eer het naambordje te onthullen.
Het fietspad heeft ‘Slinkepaad’ als naam gekregen. Bij de opening waren zo’n 50 mensen
aanwezig.

Nieuwe straatnaam
Op de vraag van de gemeente om een naam te bedenken voor de nieuwe straat voor de
geplande nieuwbouw op het oude kaatsveld heeft dorpsbelang van de ingezonden namen
’t Bildlân gekozen. Deze naam is aan de gemeente doorgegeven.
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Bestemmingsplan Tzum
De gemeente heeft dorpsbelang gevraagd om het ‘voorontwerp bestemmingsplan Tzum’ van
commentaar te voorzien. Dorpsbelang heeft in een gesprek met de gemeenteambtenaar
aangegeven dat ze graag een wijziging op het bestemmingsplan zag voor de Showroom, het
fabrieksterrein en de voormalige garage. We hebben inmiddels kunnen vernemen dat het
bestemmingsplan onveranderd is aangenomen.

AED’s voor het dorp.
In het afgelopen jaar zijn we begonnen met het uitzoeken of het haalbaar is om in Tzum 1 of
2 AED’s te plaatsen. Het is een kostbare aangelegenheid waarvoor subsidiegelden nodig zijn.
De gemeente is vooralsnog niet bereid om hiervoor gelden beschikbaar te stellen. Dit heeft
ons er niet van weerhouden om toch te blijven onderzoeken of plaatsing ervan haalbaar is.
Naast de aanschaf van de apparatuur zijn tevens vrijwilligers nodig om de AED’s te kunnen
bedienen. We hopen u in 2010 hier uitsluitsel over te kunnen geven.

Doarpswurk
Ook in 2009 hebben we als dorpsbelang een aantal malen het advies van Doarpswurk mogen
inwinnen. Het contact met Doarpswurk is goed en we hebben de nieuwe regioconsulente,
Nynke Talstra, en haar tijdelijke vervangster, Maeike Lok, al een aantal malen in het dorp
mogen ontmoeten. Ze zijn met name erg betrokken bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie.

Uitstel bebouwing oude kaatsveld
Op 7 december is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest in de Moeting over de gewijzigde
plannen van WNWF omtrent de bebouwing van het oude kaatsveld. De economische crisis en
de bevolkingskrimp in de regio hebben ook invloed op het beleid van de woningstichtingen.
WNWF heeft om die reden besloten de voorgenomen bebouwing op het oude kaatsveld uit te
stellen. Het hangt o.a. af van toekomstige economische ontwikkelingen wanneer er over
gegaan kan worden op de realisatie van de bouwplannen.
Het kaatsveld is eigendom van de woningstichting en deze zal daarom ook zorg blijven
dragen voor het onderhoud. Gezocht wordt naar een goede tijdelijke bestemming van het
kaatsveld, hiervoor kunnen ideeën vanuit het dorp aangedragen worden.

Nieuwe dorpsvisie
De oude dorpsvisie, lees het Masterplan, is voorzover de oorspronkelijke plannen gerealiseerd
konden worden, in het laatste stadium terecht gekomen. Om ook voor de komende ca 10 jaren
een goede visie aan de gemeente te kunnen presenteren en in aanmerking te kunnen komen
voor gelden uit het dorpsvisiefonds zijn we in september gestart met concreet nadenken over
een nieuwe dorpsvisie. In het najaar zijn vervolgens een aantal voorbesprekingen gevoerd.
Het dorp is hierover op diverse manieren ingelicht. Omdat een dorpsvisie een aangelegenheid
is van het gehele dorp heeft het bestuur er voor gekozen om dorpsbewoners te benaderen om
een thema avond te leiden. . De oproep hiervoor heeft ertoe geleid dat 7 vrijwilligers zich
hebben aangemeld als gespreksleider voor de in januari 2010 te houden bijeenkomst voor het
dorp.
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Statutenwijziging
Het bestuur heeft de verenigingsstatuten onder de loep genomen en heeft geconstateerd dat er
een paar artikelen voor wijziging cq. vernieuwing in aanmerking komen. De notaris heeft de
wijzigingen verwerkt in een ontwerp akte. De wijzigingen zullen op de jaarlijkse
ledenvergadering van 2010 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

’t Spinneweb
Als toezichthouder op ’t Spinneweb heeft dorpsbelang een aantal gesprekken gevoerd met het
bestuur van ‘t Spinneweb waarbij het m.n. ging over klachten vanuit het dorp over
sluitingstijden en geluidsoverlast.
Het Spinneweb heeft begin 2009 een nieuw beleidsplan gepresenteerd wat de goedkeuring
van dorpsbelang kon wegdragen. In december is een nieuw bestuur aangetreden.
De jaarlijkse financiële verantwoording was ook dit jaar weer in orde.

Klachten/ergernissen in het dorp
Een aantal malen is dorpsbelang benaderd over klachten en ergernissen in het dorp.
Niet in alle gevallen lag het op de weg van dorpsbelang om hierop in te gaan, voor een paar
gevallen is er naar een oplossing gezocht ofwel contact opgenomen met de gemeente.

Namens het bestuur,
Harm Eijzenga
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