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Jaarverslag 2019 
 
Op 7 januari hadden we onze eerste vergadering van het nieuwe jaar. Ook dit jaar hebben wij als bestuur  weer 
gekeken naar de punten uit de dorpsvisie  
Echter de meesten zijn al uitgevoerd of niet of erg moeilijk uitvoerbaar. We kijken of we nieuwe punten aan de 
visie kunnen toevoegen.  
 
Er waren in het afgelopen jaar geen bestuurswisselingen.  
 
We zijn als bestuur in 2019  10 keer bij elkaar geweest voor ons reguliere overleg. 
 
Naast dit regulier overleg zijn er met name besprekingen geweest met de Gemeente Sudwest Fryslân, 
waaronder : 
dorpsschauw op 11 september  
met onze dorpen coördinator Maaike v.d. Logt en een vertegenwoordiger van groenvoorziening. 
We hebben gekeken waar eventueel nog bomen/  wilde bloemen mengsel kan komen. 
Verder hebben we het over het in ere herstellen van het schukkenpad gehad. 
Bezoek burgemeester. 
 
Op 18 september kwam onze burgemeester Janne Wietske de Vries kennismaken met ons dorp. 
Na ontvangst met koffie bij de voorzitter gingen we naar de Kerk, Waltahûs , sportveld en CBS de Reinboge. 
 
Bestuurlijk overleg met de Wethouder. 
OP  
 
Verder zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met de gemeente over het 11 stedenkunstwer Fyftjen en 
Fierder. 
 
Ook zijn we naar een inloopmiddag geweest over de herinrichting kruising bij Bolsward. En een bijeenkomst 
aangaande de ontwikkelingen en aanpak rondom de N359 tussen Bolsward en Workum. 
In maart zijn enkele bestuursleden van ons bij een inspiratieavond voor dorpsbelangen geweest. Georganiseerd 
door de Rabobank. Hier hebben wij twee workshops bijgewoond over fondsen werven en een over organisatie 
advies in relatie tot vrijwilligers. 
 
Himmmeldei 2019 hebben we ook dit jaar als bestuur laten liggen. Onze basisschool heeft dit jaar wel weer hun 
bijdrage geleverd. De schoolkinderen zijn het hele dorp door geweest om zwerfafval van een ander op te 
ruimen. Onze complimenten daarvoor! 
 

Verder zijn de volgende onderwerpen zijn in het afgelopen jaar aan de orde geweest: 
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Aanpak N359 in combinatie met paralelweg en fietspaden. 

Op 25 maart hebben we met een aantal omwonenden, gemeente en Provincie  in het Waltahûs een verkennend 
gesprek gehad om te horen wat wensen zijn. 

Hierna heeft de provincie nog een aantal gesprekken gehad met omwonenden en heeft de provincie op 7 
oktober een brainstormavond gehouden. 

 

Ondernemersfonds 

Op 9 april hebben we ons laten bijpraten door fondsmanager Jacques Hoogenboom. 

Het betrof hier de gelden die niet geclaimd zijn door de ondernemers en die anders naar de grote kernen zouden 
gaan. Hierop heeft dorpsbelang actie ondernomen om dit veilig te stellen zodat het voor eigen dorp aangewend 
kan worden.  

 

Glasvezel 

Begin dit jaar zijn we bij een aantal voorlichting avonden geweest over de aanleg van glasvezel. 

De uitslag is inmiddels bekend. 

 

Wk10 

Op 16 oktober hebben we overleg gehad met WK 10 

Bestuurlijk overleg met de wethouder 

10 oktober hadden we bestuurlijk overleg met wethouder Mark de man en Maike van de Logt. 

De volgende punten zijn ter sprake gekomen: 11 stedenkunstwerk Fyfjen en Fierder, Aanpak N359, Wensen over 
fietspaden en fietsroutes, Schukkenpaad, Verbouw/renovatie Waltahûs, Woonvisie Tjerkwerd, 
Ondernemersfonds. 

 
 
 
Dit was het jaarverslag van 2019 
 
 
Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.: 
 
Fokko Rollema, Richard Teppema, Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong, Anneke Speerstra, Jan Witteveen en 
Margriet Bekema. 


