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Jaarverslag 2017 
 
Op 9 januari hadden we onze eerste vergadering van het nieuwe jaar. Ook dit jaar is  
gekozen voor de opzet om de beleidspunten uit de dorpsvisie te ondersteunen in de 
opgezette werkgroepen. Er waren in het afgelopen jaar geen bestuurswisselingen.  
 
We zijn als bestuur in 2017 9 keer bij elkaar geweest voor ons reguliere overleg. 
 
Naast dit regulier overleg zijn er met name besprekingen geweest met de Gemeente 
Sudwest Fryslân, waaronder de dropsschauw op 8 mei  
met onze dorpen coördinator Maaike v.d. Logt.  
Tijdens deze schouw waren ook vertegenwoordigers van verkeer en onderhoud 
openbare ruimte vanuit de gemeente aanwezig.  
Diverse bevindingen zijn vertaald in een actie- en afsprakenlijst. 
 
Het onderwerp over klachten vanaf de Waltaweg omtrent de verkeerssnelheid is ook 
besproken en ook door ons voorgelegd bij de gemeente.  
Naar aanleiding hiervan hebben wij een tijdje een snelheidsmeter laten plaatsen in beide 
richtingen op de Waltaweg.  
 Dit is puur om bestuurders weer eens bewust te maken van de maximale snelheid van 
30km/h. Op dit moment wordt hierin niet verder actie ondernomen. 
 
Tevens zijn we op vrijdag 6 oktober aanwezig geweest bij de opening van de vernieuwde 
Hemdijk. 
 
De volgende onderwerpen zijn in het afgelopen jaar aan de orde geweest: 

Nieuwbouw Dyksicht 
Het gaat goed met de nieuwbouw. 
Er zijn nog 2 resterende kavels in optie en de stoepen, bestrating en verlichting zijn 
inmiddels aangebracht. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de toegangsweg binnenkort ook geasfalteerd worden. 
Tevens zal er dan een kombord geplaatst worden. 
 
Sneller internet met glasvezel 
Op 12 april zijn we naar een infoavond van de fryske mienskip (dfm) OP GLAS in Oudega 
geweest.  
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Daar werd duidelijk dat er genoeg animo en initiatief voor is, maar dat de provincie traag 
is. 
Anneke verteld hier straks meer over 
 
Kruising Bolsward west, aanpassen N359 en paralelweg  
Zoals u wellicht wel in de krant heeft gelezen gaat de kruising bij Bolsward op de schop. 
Ook zijn er plannen om het laatste stuk N359 tussen Bolsward en Workum nog aan te 
pakken. 
Bertus Rinse verteld u daar straks meer over. 
 
Verbouwing Waltahûs 
De plannen zijn inmiddels ver gevorderd. Na de pauze komt er tekst en uitleg. 
 
Ook in de kerktoren zal worden verbouwd. Hoewel dorpsbelang hier geen bemoeienis 
mee heeft vonden we het wel belangrijk u hierover ook te informeren. 
Wieger zal hierover na de pauze tekst en uitleg geven. 
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Tjerkwerd Historie 
Dit project staat tijdelijk on holt. We hopen hier volgend jaar weer verder mee te gaan. 
Wel is Wieger de Jong bezig geld bij elkaar te krijgen om de gevel van de voormalige 
winkel van Kikstra  te behoeden voor verder verval of instorting. 
Aangezien dit de oudste gevel van Tjerkwerd is vinden wij het zeer belangrijk dat deze 
behouden blijft. 
Ook het dak en de goten zullen worden aangepakt om het pand weer een beter aanzicht 
te geven. 
De werkzaamheden worden deels uitgevoerd door vrijwilligers. 
 
Overige zaken 
Himmeldei 2017: 
Aangezien hier geen animo voor is vanuit het dorp hebben we besloten om voor dit jaar 
niet mee te doen. 
Wel heeft de basisschool zijn bijdrage geleverd dit jaar. Volgend jaar bekijken we het 
opnieuw. 
 
Aktiepunten uit de schouw van voorjaar 2017:  
Wederom hebben we de onkruidbestrijding aangekaart en ook het maaien langs het 
trekpad.  
De gemeente doet zijn best om in ieder geval voor elk dorpsfeest het onkruid te 
verwijderen. 
Het hoge fluitenkruid en gras langs het trekpad maakt het pad erg smal. 
Er is afgesproken dat er een halve meter aan weerskanten van  het trekpad gemaaid 
wordt, 
 zodat het fietsers geen last hebben van de hoge begroeiing. 
Ook het hekkelen van het slootje bij het park en kerk en het opruimen van het hekkelafval 
is besproken. 
Alleen de sloot bij de kerk is gehakkeld. Het hekkel afval ligt er helaas nog steeds. 
Het parkeren van boottrailers is soms ook een probleem. De gemeente opperde het idee 
om eens na te denken over mogelijkheden  
om een gedeelte op of bij de ijsbaan te verharden en hier dan parkeergelegenheid te 
creëren. Dit idee zullen we nog verder uit gaan zoeken. 
De kledingcontainer van het Leger des Heils hebben we laten verplaatsen nabij de 
trailerhelling. 
De bloembakken bij de brug worden jaarlijks ververst. Hiervoor is geld beschikbaar 
gesteld door WK10.  
Een woord van dank aan WK10 en aan Sam en Renske Dijkstra  die ze super hebben 
verzorgd.  
Voor het watergeven is er bij het waltahûs een buitenkraan aangelegd. 
 
Ook het informatiebord  is inmiddels geplaatst. Wij hebben hier nog tegels omheen laten 
leggen zodat Joke veilig en met behoud van schone schoenen de bordjes kan 
verwisselen.  
Voor het informatiebord hebben wij tevens extra tekstbordjes laten maken. 
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Er is afgelopen week een reflector op de betonpaal bij de hoek Waltaweg/Singel 
geplaatst. 
We hopen dat hij hierdoor in het donker beter zichtbaar is voor voetgangers. 
 
Verder kregen we van de gemeente te horen dat er geld beschikbaar is vanuit het 
ondernemersfond. 
Hiervan zou wellicht iets georganiseerd kunnen worden. 
 
 
Dit was het jaarverslag van 2017 
 
 
Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.: 
 
Fokko Rollema, Richard Teppema, Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong, Anneke Speerstra 
en Jan Witteveen. 
 
 
 


