
 

 

Jaarverslag 2022 
 
Op 10 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. 
 
Bestuurswisselingen: 
In verband met corona is de ledenvergadering op 26 november 2021 niet doorgegaan. 
Op de agenda stond ook als punt bestuursverkiezing. 
Aftredende was Fokko Rollema 
Herkiesbaar was Margriet Bekema 
Jitte Huitema en Pier-Jan Zijsling zijn bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. 
Als toelichting hierop: in 2021 was er 1 bestuurslid aftredend en in 2022 zijn er 3 bestuursleden 
aftredend. Om de continuïteit te waarborgen is er een stap naar voren gezet om in 2021 één extra 
bestuurslid toe te voegen om dan vervolgens in 2022 nog maar twee nieuwe personen toe te voegen om 
het bestuur weer voltallig te maken. 
  
We zijn als bestuur in 2022 tien keer bij elkaar geweest voor ons reguliere overleg. De eerst keer nog 
online, in verband met de corona maatregelen maar daarna gelukkig weer met z’n allen op toerbeurt bij 
iemand thuis. 
 
Naast het reguliere overleg zijn er met name besprekingen geweest met de Gemeente Sudwest Fryslân 
en de provincie Fryslân.  
 
Verder zijn de volgende onderwerpen/ activiteiten het afgelopen jaar aan de orde geweest (in 
willekeurige volgorde): 
 
Oekraïne: 
Op 8 april hebben wij alle dorpsgenoten uitgenodigd voor een samenkomst om met elkaar te kijken of 
we iets kunnen betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Er was een grote groep aanwezig en er is 
die avond een projectgroep gevormd met daarin o.a. vertegenwoordiging vanuit dorpsbelang, de kerk en 
WK10. Inmiddels is het huis op singel 18 aangekocht en wonen er nu 7 Oekraïense vluchtelingen. 
 
Dorpsschouw 
In november 2021 zijn er tijdens de dorpsschouw met onze dorpen coördinator Maaike v.d. Logt diverse 
punten benoemd die aandacht of herstel nodig hebben. De bevindingen zijn vertaald in een actieplan. De 
punten zijn in de loop van dit jaar afgewerkt of staan gepland voor uitvoering. 
 
Bloembakken bij de brug 
Ook dit jaar is er weer geld beschikbaar gesteld door WK10 voor de bloembakken bij de brug die de 
toegang naar ons dorp versieren. 
Een woord van dank aan Mira Hoek die ze dit jaar keurig heeft verzorgd. 
 
Verlichting sportveld 
De verlichting is al enige jaren niet optimaal. Momenteel branden deze wel maar zijn er een paar 
armaturen stuk of ontbreekt de lichtpaal in geheel. We hebben inmiddels opdracht gegeven aan FRT-

  



 

 

installatiebedrijf om deze te herstellen en aan te passen zodat het looppad daarna weer goed verlicht zal 
zijn. 
 
Sportveld, speelterrein 
Dit voorjaar hebben wij het speelterrein onkruidvrij gemaakt en de vuilnisemmer verplaatst. Door het 
vernieuwen van het hekwerk in 2021 kon het deksel niet meer open om hem te legen. 
Ook is het naambord “It Skiepefjilt” vervangen. Dit met dank aan Oane de Vries en Michiel de Jong.  
We zijn momenteel met de gemeente en de school in gesprek om speeltoestellen te vervangen. Een 
aantal toestellen zijn afgekeurd. Ook komen er grote naden tussen de rubberen beschermtegels. Verder 
zijn de voetbaldoelen op het sportveld voorzien van nieuwe netten en een opklapbare onderligger.  
 
Werkgroep natuur 
We hebben dit jaar meerder keren overleg gehad met de werkgroep natuur. De werkgroep natuur heeft 
dit jaar veel activiteiten en aanplant gerealiseerd. Zoals de geveltuinjes, de bloeiende bermen en een 
insectenhotel. Maar ook het uitdelen van fruitbomen, bloembollen, educatieve wandelingen en een 
inspiratie middag.  
(en zoals jullie hebben kunnen lezen worden er morgen weer planten geplant ) 
 
Kunstwerk Fyftjin en Fierder 
Er zijn divers overleggen geweest over met name aanvraag en afhandeling van subsidies met de 
stichting/werkgroep 15 en fierder. Het kunstwerk is dit jaar onthuld en compleet gemaakt met een 
bezoekersplek.  
(Later in deze vergadering staat het kunstwerk nog op de agenda i.v.m de overdacht)  
 
Botenhelling 
Nabij de botenhelling hebben we het “adviesbord parkeren botentrailers” geplaatst. 
Om overlast van foutief geparkeerde botentrailers te voorkomen vragen wij de bestuurders om de auto 
met trailer langs de toegangsweg naar Dyksicht te parkeren. 
 
Inspiratieavond voor dorpsbelangen 
Op 22 juni hebben enkele bestuursleden een inspiratieavond voor dorpsbelangen bezocht met als thema 
“Blik op e takomst”, dit georganiseerd door de gemeente Sudwest fryslan. Een bijeenkomst om te 

inspireren, te verbinden en te versterken. Waar gastspreker Ferenc van Damme een verhaal vertelde 
met als thema “Hoe dan?” over de complexe verhouding tussen de overheid en haar bewoners. Daarna 

nog workshops met de onderwerpen duurzaamheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 

Kernenbeleid. 
 
Aanpak Sudergowei (N359) in combinatie met paralelweg en fietspaden.  
Na jaren van overleg en uitwisselen van wensen is het traject vanaf Parrega naar Bolsward nu in grote 
lijnen bekend en definitief.  
Op 14 juli is er een inloopbijeenkomst geweest waar eenieder de plannen kon inzien en was er 
gelegenheid voor het stellen van vragen en/of zorgen kenbaar te maken. 
Het daar gepresenteerde plan is op vraag van de bewoners van Eemswoude nog aangepast. Er komt bij 
Eemswoude nu een enkele op- en afrit op alleen de zuidelijk rijbaan. Het traject wordt nu op details 
uitgewerkt en zal dan worden aanbesteed. Zoals nu de verwachting is, zal er pas in 2024 met de 
daadwerkelijke uitvoeringen wordt begonnen. 
 
Windkracht 10 (Wk10):  



 

 

Op 16 oktober hebben we overleg gehad met WK 10. De onderwerpen die we o.a. hebben besproken 
waren: 

- Het huis op singel 18, aangekocht door WK10 voor de acute vluchtelingenproblematiek van uit 
de Oekraïne.   

- Huisvesting voor starters uit Tjerkwerd. Hoe kan het huis op de Singel 18 hiervoor in de toekomst 
worden gebruikt. 

- Energie transitie, de kansen voor Tjerkwerd. 
 
 
Bestuurlijk Overleg Súdwest Fryslan met de wethouder 
Dinsdag 8 maart hadden we bestuurlijk overleg met wethouder Mark de Man en Maaike van de Logt.  
De volgende punten zijn ter sprake gekomen: 

- Fietspad tussen Exmorra en Tjerkwerd langs het Van Panhuskanaal  
- Aanpak N359 
- Eerste stuk ald dyk ophogen 
- Wonen/ wat is momenteel het beleid van de gemeente 

 
Ald dyk  
We hebben dit punt meerder keren onder de aandacht gebracht bij de gemeente.  
Deze zomer heeft de gemeente op een paar plekken wat een beetje grond in de diepste sporen gestort. 
Maar de beloopbaarheid is nog steeds onvoldoende door de nog steeds aanwezige gaten en 
spoorvorming. Ook het verhogen van het eerste deel is nog niet concreet toegezegd. Op initiatief van de 
gemeente is op de eerste 30 meter de walkant naar binnen gebracht. Nutteloos en onvoldoende om in 
de natte perioden het pad beloopbaar te houden. We zullen dit punt het komende jaar op de agenda 
houden. 
 
Fietspad Exmorra en Tjerkwerd 
Er is dit jaar veel aandacht geweest voor het fietspad Tjerkwerd Exmorra wat ook als wens in de 
dorpsvisie staat benoemd. 
We hebben als Dorpsbelang Tjerkwerd gezamenlijk met Dorpsbelang Exmorra een brief geschreven naar 
het college van B&W en de wens en noodzaak voor een fietspad langs de oostkant van het van 
Panhuyskanaal hierin duidelijk gemaakt. Vanwege de sluiting van de basisschool in Exmorra en de 
samenwerking tussen de kerken, toerisme en andere steekhoudende argumenten hebben we gevraagd 
deze rechtstreekse fietsverbinding tussen de dorpen te realiseren. Helaas met teleurstellende reactie. 
In de gemeente is er een prioriteringslijst met gewenste fietspaden. In totaal staan er 55 fietspaden op 
deze lijst. Dat in totaal meer dan 55 miljoen kost. Dit jaar was er budget voor de realisatie van 1 á 2 
fietsverbindingen. Het fietspad langs het Van Panhuyskanaal staat op nummer 26 van de lijst en dus in 
dat opzicht nog lang niet aan de beurt.  
Er is nu een werkgroep gevormd met leden van Dorpsbelang Exmorra, Allingawier en Tjerkwerd. Deze zal 
nu zelfstandig de plannen verder onderzoeken en uitwerken zodat er, mochten er toch nog middelen/ 
mogelijkheden beschikbaar komen, we hierop snel kunnen acteren en/ of de plannen naar voren kunnen 
hallen. 
 
 
Dit was het jaarverslag van 2022  
 
Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.:  



 

 

Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong, Anneke Speerstra, Jan Witteveen, Margriet Bekema, Mira Hoek, Pier-
Jan Zijsling en Jitte Huitema 


