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Jaarverslag 2021 
 
Op 1 februari hadden we onze eerste vergadering van het nieuwe jaar. We zijn als bestuur 9 keer bij elkaar 
geweest voor ons reguliere overleg. De eerste 5 keren online vanuit ons eigen huis, daarna gelukkig weer met z’n 
allen aan één keukentafel bij iemand thuis. 
 
Naast dit reguliere overleg zijn er door Corona minder overleggen geweest dan normaal. 
 
Toch hebben we niet stil gezeten, we hebben bij het haventje een zwemtrap geplaatst. Daarmee hopen we dat 
de jeugd daar wat meer gaat zwemmen, omdat daar naast het water meer ruimte is, dus veiliger met betrekking 
tot het verkeer op de Waltaweg.  
Ook hebben we mede dankzij WK10 een nieuw, steviger hekwerk rond de speeltuin laten plaatsen. Het oude 
hebben we met hulp van vrijwilligers verwijderd. En we hebben ook dankzij WK10 een nieuwe vlaggenmast en 
dorpsvlag aangeschaft voor bij de brug. 
Net als vorige jaren hebben we ook dankzij WK10 weer bloemen bij de brug gehad. Alvast een oproep voor 
volgend jaar, wie wordt onze nieuwe bloemenverzorger/ster voor de bloemen bij de brug?  
 
Dorpsschouw op 8 november  
Met onze dorpen coördinator Maaike v.d. Logt zijn we door het dorp geweest. 
O.a het parkje, overgroeiende hagen over openbaar terrein, hekkelen sloot naast pad naar het sportveld en de 
speeltuin zijn in ogenschouw genomen. 
 
Verder zijn de volgende onderwerpen in het afgelopen jaar aan de orde geweest: 
 
Aanpak N359 in combinatie met paralelweg en fietspaden. 
Op 29 maart zijn we door Provincie en Gemeente bijgepraat over hun plannen via een zoom-meeting.            
Hierin werden nog geen concrete voorstellen gedaan. 

Overleg met Dorpsbelang Exmorra  
16 November is er met Dorpsbelang Exmorra overleg geweest over een fietspad tussen Tjerkwerd en Exmorra. 
Dit naar aanleiding van een vraag vanuit het dorp, omdat de school van Exmorra gaat sluiten liggen er misschien 
kansen voor de school van Tjerkwerd. Ook zou het meer mogelijkheden geven om mooie rondjes te fietsen en 
sommige mensen zouden het kunnen gebruiken om met de fiets naar het werk te gaan. 
We gaan hierover in overleg met de gemeente. 
 
Wk10 
Het overleg met WK10 is net als de ledenvergadering uitgesteld. 
 
Bestuurlijk overleg met de wethouder 
Ook dit is niet doorgegaan. 
 
10 jaar SWF 
Vanwege het 10-jarig bestaan van gemeente SWF hebben we bloembollen voor het dorp gekregen, in overleg 
met de gemeente zijn ze geplant in het grasveldje hoek Waltawei/Sylroede (naast fam. Boersma) 
 
Dit was het jaarverslag van 2021 
 
Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.: 
Fokko Rollema, Joke de Jong, Anneke Speerstra, Bertus-Rinse Bakker, Jan Witteveen, Margriet Bekema en Mira 
Hoek 


