Verslag algemene ledenvergadering Doarpsbelang Reduzum op 4 april 2019
Opening, mededelingen en ingekomen stukken: Otto van der Meulen verwelkomt om 20.00 uur zo’n 55
aanwezigen, bij deze voor hem laatste vergadering als voorzitter. Negen leden hebben zich afgemeld voor de
vergadering. Daarnaast zijn bestuurslid Dout Bergsma en meldpunt-beheerder Ineke de Leeuw afwezig.
Wethouder Friso Douwstra heeft laten weten verlaat te zijn.
Een speciaal welkom is er voor de familie Wapstra, die haar plannen met de Greidhof uit zal leggen, Ytzen
Strikwerda van Elkien, Bram Louwerse van de gemeente, Aaltsje Meinders van het CDA en Sportbelangenvoorzitter Paule Schaap, die de stand van zaken rond Qlubb en het Qlubb-gebouw uit de doeken zal doen.
Met oranjekoek bij de koffie vanwege het jubileumjaar van Doarpsbelang, wordt de agenda verder behandeld.
Verslag jaarvergadering 5 april 2018: Geen opmerkingen, het wordt onveranderd vastgesteld.
Jaarverslag Doarpsbelang Reduzum 2018: Geen opmerkingen, het wordt ongewijzigd vastgesteld.
Jaarverslagen en programma’s 2018 van de werkgroepen: Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen
vanuit de zaal. Alles wordt onveranderd vastgesteld.
Wijziging statuten: dit punt heeft betrekking op de statuten van de kernwerkgroep. Otto legt uit dat volgens
de statuten de leden van de kernwerkgroep ook lid moeten zijn van een andere werkgroep van DB en dan
met name de verkeerswerkgroep en de groengroep. Hier voldoet de kernwerkgroep op dit moment niet meer
aan. Ook zijn twee nieuwe leden nodig i.v.m. rooster van aftreden. Helaas leverden meerdere oproepen
richting de werkgroepen geen nieuwe leden op. Het DB-bestuur stelt daarom voor de statuten aan te passen.
Uiteindelijk gaat het er immers om dat de kernwerkgroep bestaat uit gemotiveerde mensen en is hun relatie
met een andere werkgroep minder belangrijk.
Piter Renia haakt hierop in met een toelichting op hoe de kernwerkgroep is ontstaan en met welk doel: de
structuur van Doarpsbelang en de zelfstandig opererende werkgroepen is eind jaren tachtig ingesteld. De
kernwerkgroep is destijds opgericht als overlegorgaan voor de werkgroepen. In de kernwerkgroep zaten
vertegenwoordigers van de werkgroepen met minimaal leden van de beleidsmakende werkgroepen: de
groengroep, de verkeersgroep en de destijds bestaande bouwgroepen Súd en Swin. Had het DB-bestuur een
plan, dan werd dat voorgelegd aan de kernwerkgroep. Deze groep werd zo een adviesgroep voor het bestuur
en mocht ook zelf met plannen komen.
Renia constateert verder dat het DB-bestuur de statuten niet tijdens deze jaarvergadering kan wijzigen, omdat
de gewijzigde tekst niet vooraf is gecommuniceerd.
Vanuit de zaal zijn de meningen over de statutenwijziging enigszins verdeeld en het blijkt dat niet bij iedereen
duidelijk is wat de kernwerkgroep is en doet. Otto licht toe dat de kernwerkgroep nog steeds voeding krijgt
vanuit de werkgroepen en vanuit het DB-bestuur, zelf ideeën aanlevert en planologische zaken uitvoert (bijv.
heechhout, zwemplek) of zaken waar meerdere werkgroepen bij betrokken zijn.
Afgesproken wordt dat het DB-bestuur in samenspraak met de werkgroepen in kaart gaat brengen wat het
huidige doel van de kernwerkgroep is, wat van deze werkgroep wordt verwacht en welke structuur daar het
beste bij past. Het DB-bestuur komt er daarna op terug bij de leden. Hopelijk is dan alle ruis van de lijnen
verdwenen en kunnen de statuten, indien nog noodzakelijk, eventueel worden gewijzigd.
Sportstichting/Qlubb: Paule Schaap vertelt over hoe Doarpsbelang twee jaar geleden aan de Sportstichting
vroeg of deze misschien geïnteresseerd was in het overnemen van het Qlubb-gebouw, omdat het Qlubbbestuur geen toekomst meer zag in Qlubb. Ook werd gevraagd naar mogelijkheden om jeugdactiviteiten van
de Sportstichting te combineren met Qlubb-activiteiten. De drie partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken
met als resultaat dat het Qlubb-gebouw inmiddels is overgenomen door de Sportstichting en nu Sportbar
Qlubb wordt. Er is grondig verbouwd en hard gewerkt door zowel ondernemers uit het dorp als door
vrijwilligers, en het is de bedoeling de sportbar te openen bij het begin van het kaatsseizoen. De sportbar
heeft een open karakter gekregen door de glazen pui. Doordat de bar voor de bezoekers gemakkelijker
toegankelijk is dan de kantine (trap), hoopt de Sportstichting ook meer omzet te kunnen halen. Overigens
wordt eveneens gewerkt aan een traplift binnen in de kantine, omdat de buitenlift het meer niet doet dan wel.
Het financiële plaatje hiervoor is nog niet rond, waardoor het nog onzeker is of de lift bij de opening al klaar is.

Over de activiteiten: het oude Qlubb wordt opgeheven en vanuit de Sportstichting zijn Evert Wieling en Sido
de Schiffart samen met een jongerenwerker van de gemeente en een paar enthousiaste jongeren die zich
vorig jaar meldden bij Doarpsbelang, bezig een activiteitenkalender te maken voor de jeugd vanaf groep 7/8
tot en met 16 jaar. Omdat de sportbar niet op tijd klaar is, wordt de eerste activiteit, de fuif voor groep 7/8 van
de TDS voor de meivakantie, bij De Welp gehouden.
Otto voegt toe dat naast dit alles Doarpsbelang een aantal heel positieve gesprekken heeft gehad met de iets
oudere jongeren en dat Arnold Jorna, jongerenwerker van de gemeente, ook samen met deze groep plannen
maakt voor activiteiten.
Wethouder Friso Douwstra is inmiddels gearriveerd en vertelt dat hij in een drukke maar leuke periode zit van
bezoeken aan en jaarvergaderingen in de diverse dorpen die onder zijn hoede vallen. Twee weken geleden
deed hij met zijn medewerker Bram Louwerse een rondje door Reduzum, waarbij bestuursleden van DB hen
wezen op knelpunten in het dorp. Dit was nuttig en zinvol. Verder is de gemeente druk met het doorvoeren
van wijzigingen in het sociaal domein. Douwstra is hier gematigd positief over; het zijn enorme en langdurige
projecten, maar er worden slagen gemaakt en wordt hard aan gewerkt. Het jaar 2018 was grandioos, ook in
Reduzum met Oeds fan Fierwei. Nu is het zaak de positieve kanten ervan vast te houden en toeristen naar
Friesland te trekken. In het kader daarvan had Douwstra vandaag nog interviews met een Engelse en een
Duitse krant.
Otto vult aan dat tijdens de wandeling door het dorp zo’n twaalf punten zijn besproken, waaronder de
bestrating in een aantal straten en de walbeschoeiing van de oude haven en de droge haven.
Financiële verslagen: DB: Na een vraag uit de zaal over waarom DB een negatief resultaat begroot voor
2019: Penningmeester Jan Peter Boomsma legt uit dat er in 2018 minder is uitgegeven dan begroot. De
inkomsten uit het gemeentebudget en contributie waren in 2018 hoger dan de uitgaven. Het minder
uitgegeven bedrag schuift door naar 2019, zodat we in dat jaar meer gaan uitgeven dan er binnen komt aan
gemeentebudget en contributie.
Over de financiële verslagen van de werkgroepen zijn geen vragen of opmerkingen. Ook de financiële
verslagen van de Stichting Wiete Haven en de Merkekommisje zijn in orde bevonden. Wel zag de
kascommissie bij de Merkekommisje een foutje, maar aangezien het hier ging om slechts 1,24 euro kunnen
we met een gerust hart merke gaan vieren.
Stichting Wiete Haven: Otto legt uit dat er financieel een lastige situatie is vanwege de benodigde
investering in walbeschoeiing terwijl er niet genoeg inkomsten uit exploitatie zijn. De Havenstichting en
Doarpsbelang zijn in overleg met de gemeente om mogelijkheden te zoeken want de walbeschoeiing van de
‘droge haven’ moet ook worden aangepakt en daarvan is de gemeente eigenaar.
Kascommissies: Doarpsbelang en Stichting Wiete Haven: Piter Renia eruit, Bartle de Leeuw en Agatha
Vermeulen schuiven door en nieuw reservelid wordt Jeroen van Dijk. Merkekommisje: Koos Wieling eruit, Rijk
van Dijk en Alle Jan Wijnstra schuiven door, nieuw reservelid: Doety Heeringa.
Greidhof: de familie Wapstra stelt zich voor. Saskia Wapstra vertelt dat ze in Franeker wonen. Ze komt zelf
uit Damwâld en mist het dorpsgevoel. De Wapstra’s dachten al jaren ‘ooit willen we ergens anders wonen’.
Toen vorig jaar in januari bij haar borstkanker werd geconstateerd, kwam er een kentering in deze gedachten.
Waarom wachten tot ‘ooit’? Qua gezondheid gaat het inmiddels heel goed met Saskia. Zij en Eelco hebben
zich vol energie gestort op een nieuwe woonuitdaging. En een uitdaging is het want de Greidhof/Reduzum
voelde voor hen meteen goed maar gemeente Leeuwarden is niet altijd even makkelijk en komt steeds weer
met nieuwe eisen. Zo moet er nu toch weer een nieuwe tekening worden gemaakt met vluchtroutes, riolering
enz. Deze is volgende week klaar en dan is het een kwestie van wachten op de gemeente en op een
gevalideerd taxatierapport. Verder zijn er plannen voor duurzaam wonen, door middel van zonnepanelen en
stoken op hout in plaats van gas.
De familie Wapstra bestaat uit Saskia, Eelco en hun twee dochters van 7 en 9. Ze hopen dat de meisjes voor
de zomervakantie nog even mee kunnen draaien op de TDS. De vader van Eelco komt ook in de Greidhof
wonen. Saskia werkt als tussenpersoon bij een assurantiekantoor en volgt daarnaast een studie kinder- en
jeugdcoach. Eelco vertelt dat hij werkt op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, op de afdeling
groene techniek. De school valt onder SO Fryslân (speciaal onderwijs).

Eelco is veel met de kinderen op pad om klussen te doen op het gebied van groen. Hij leidt leerlingen en oudleerlingen op die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een bosmaaiercertificaat
krijgen. Eelco doet met hen veel werk op de Roggeberg in Appelscha. Een deel van de praktijkvakken wordt
straks gegeven in Reduzum (schoffelen, hekwerk).
De Wapstra’s sluiten hun verhaal af met de opmerking dat Redústers van harte welkom zijn om langs te
komen op de Greidhof. Ook om te klussen.
Lopende zaken: Op de tafels liggen briefjes met een overzicht van waar DB en de werkgroepen in de
afgelopen vijf jaar hun tijd en energie in hebben gestoken. Op het moment spelen de volgende zaken: de
aanpak van de trottoirs en groenvakken aan één zijde van de Bangmastrjitte (de andere zijde wordt ook
opgepakt maar staat voor een andere periode op de planning van de gemeente), de mogelijkheid voor extra
parkeerplaatsen in de Smedingstrjitte waarover DB in overleg is met de gemeente, het werken aan het nieuwe
masterplan 2020-2030 waar de nieuwe werkgroep Masterplan zich mee bezig houdt, de opstart van de pas
opgerichte werkgroep Wonen, de verkeersremmende maatregelen op de Legedyk, Haedstrjitte en Ayttawei,
het jubileumfeest op 18 mei, de beplanting op de Trije Romers die binnenkort wordt opgepakt en het
beweegpark bij het sportveld, een gezamenlijk project van DB en de Sportstichting waar op dit moment
financiële middelen voor worden gezocht (kerk, Rabobank en gemeente hebben hiervoor al geld toegezegd).
Verder worden veel zaken aangekaart en afgehandeld via het meldpunt meldpunt@reduzum.com en het
inloophalfuur voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergaderingen van DB. Tot slot vertelt de voorzitter
dat er een goed contact is gelegd met de nieuwe wijkagent Frank Ferwerda en dat deze zeer open en
benaderbaar is.
Bestuursverkiezing: Otto gaat er vanavond, na een extra jaar, uit. Fetze Tigchelaar is bereid gevonden hem
op te volgen. Fetze draait sinds de zomer al mee om een beetje wegwijs te worden. Het bestuur stelt dan ook
voor Fetze te benoemen als nieuwe voorzitter. De zaal stemt hiermee in via een applaus. De bestuursperiode
van Doety Heeringa zit er ook op. Gezien de bijzondere situatie omtrent het voorzitterschap, was vorig jaar
Dout Bergsma al benoemd als bestuurslid. Het bestuur is nu dan ook op volledige sterkte. Het rooster van
aftreden is als volgt: 2020: Jan Peter Boomsma, 2021: Titia Tilma 2022: Marga Hafma, 2023: Dout Bergsma
2024: Fetze Tigchelaar.
Titia Tilma neemt het secretariaat over van Doety. Otto en Doety krijgen als dank voor hun inzet een attentie.
Met een wiellager als symbool voor de werking van DB en de werkgroepen, geeft de nieuwe voorzitter de
oude voorzitter een blijvend aandenken aan zijn bestuursperiode.
Een aantal vrijwilligers stopt met hun taken voor een werkgroep en krijgt hiervoor een attentie. Geurt en
Carina v.d. Weg krijgen dit jaar de ets van Doarpsbelang voor hun inzet en betrokkenheid bij het dorp via o.a.
de archiefgroep en SwinSwette.
Rondvraag: Durk van Gorkum: de gemeente heeft de kerk en het dorp een bloemenmengsel gegeven om
bijen aan te trekken. Waar wordt dit mengsel gezaaid? Dat is op dit moment nog niet bekend. Het DB had
diverse plekken in gedachten maar die zijn allemaal afgewezen door de gemeente. Een specialist van de
gemeente kijkt nu of het mogelijk is op een strook op de Terp.
Peter van Kempen wil graag weten wie in welke werkgroep zit en wil meer inzicht in waar DB en de
werkgroepen mee bezig zijn. Hij mist het vermelden van concrete stappen en planningen. De voorzitter
antwoordt dat alle werkgroepen op de site staan, inclusief de namen van de leden. Via de Linepraat en de site
worden inwoners op de hoogte gehouden. Dit gebeurt inderdaad vooral op grote lijnen: als er nieuwe
ontwikkelingen zijn, wordt dit gemeld. Het bestuur gaat kijken of en hoe dit anders/beter kan.
Rijk van Dijk: Waarom wordt de ringleiding niet gebruikt? Is dit een zaak voor de geluidscommissie? Jeroen
checkt meteen de ringleiding, deze blijkt inderdaad uit te staan. Dit was nog niet opgemerkt. Overigens was
het handiger geweest deze melding direct bij het begin van de vergadering te doen.
Tjitske Spijkstra: Kunnen de betonnen bakken op de Ayttawei bloembakken worden? Voorzitter: dat is ook de
bedoeling maar eerst moet bekend zijn hoe de Ayttawei wordt ingericht.
Yfke Boersma: wat is de stand van zaken omtrent het heechhout; zijn de maten al bekend? Voorzitter: Bureau
Schmidt (adviesbureau voor infrastructuur, was ook betrokken bij het heechhout over de Zwette) is op dit
moment bezig met alle berekeningen. Zodra dit bekend is, wordt het gedeeld via Linepraat en Reduzum.com.

Geurt v.d. Weg: Waarom is aan de ene kant van de Overijsselsestraatweg het bushokje opgeknapt en aan de
andere kant van de weg niet? Voorzitter: Daar heeft DB ook naar gevraagd. Het blijkt dat dit niet volgens de
wettelijke normen aangepast kan worden; het bushokje staat dan te dicht op het fietspad. Ook wordt het
minder vaak gebruikt; men stapt uit en gaat direct naar huis. Ook bij Friens speelt dit.
Carina v.d. Weg: In de Haedstritte staat een boom waarvan het perkje een vijver is. Wanneer wordt dit
aangepakt? voorzitter: dit is aangekaart bij het hoofd groenonderhoud van de gemeente en wordt in de
groenonderhoudsplanning van de gemeente opgenomen.
Peter van Kempen, richt zich tot de wethouder: Waarom is de gemeente zo traag en laks in de aanpak en
afhandeling van meldingen? Vaak wordt niet eens een ontvangstbevestiging gestuurd. Douwstra: dit punt
heeft de aandacht van de gemeente. Men probeert deze efficiënter af te handelen.
Henk Vellinga vertelt namens de Stichting Doarpsmûne Reduzum wat de stand van zaken is omtrent de
windmolen. De verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen gaven hoop. Maar nu, na de
verkiezingen, is het afwachten op deze partijen hun woord houden. Gemeente Leeuwarden is voor de
stichting een belangrijke partner die de stichting steeds heeft gesteund en zelfs de provincie voor de rechter
sleepte. Tegen de uitspraak van de rechter is hoger beroep ingesteld. Het wachten is nu op de uitkomst
hiervan.
Komt de molen er niet, dan komt de stichting bij het dorp terug met de vraag wat te doen. Maar diezelfde
vraag wordt gesteld als de molen er wel mag komen, want dan moet bekeken worden of de stroom geleverd
wordt aan het dorp of in een container naast de molen wordt opgeslagen of… Kortom, de stichting komt er op
terug maar weet op dit moment nog niet wanneer. Financieel zal het wel lukken hier in Reduzum..
Om 22.10 uur bedankt Otto iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Jierferslach 2019 Doarpsbelang Reduzum
Foarsitter: Fetze Tigchelaar, sekretaris: Titia Tilma, ponghâlder: Jan Peter Boomsma, bestjoersleden: Marga
Hafma en Dout Bergsma.
It jier 2019 begong foar ús mei it oprjochtsjen fan de tydlike wurkgroep Masterplan, dy’t it meitsjen fan de nije
doarpsfyzje oppakte. It wie gjin probleem om minsken foar yn de wurkgroep te finen en der dienen sa’n
sechtich minsken mei oan de keukentafelgesprekken dy’t holden waarden om te hearren wat Redústers wolle
mei ús doarp yn de kommende tsien jier, It is hiel moai dat safolle Redústers meitinke en harren ynsette wolle
foar ús doarp.
De wurkgroep hat it plan no klear. It wurdt op 11 april 2020 om 16.00 oere yn it kafé presintearre. Jim binne
fan herte wolkom om hjir by te wêzen.
In oare nije wurkgroep dy’t dit jier los gong, is de kommisje Wenjen. Dizze kommisje hat de tosken setten yn it
meitsjen fan in nije fyzje op wenjen yn Reduzum. Dit wie in hiele kluif. Der leinen útslaggen fan ferskate
ûndersiken, der kamen nije winsken en ideeën út de keukentafelgesprekken foar it masterplan en de
kommisje hat sels ynformaasje helle by oare doarpen, by wenningkorporaasje Elkien ensafuorthinne. It is de
kommisje slagge om in heldere fyzje op te stellen, dêr’t Doarpsbelang mei fierder kin. De fyzje is fan 11 april
2020 ôf yn te sjen op www.reduzum.com.
100 jier
Doarpsbelang bestie dit jier 100 jier. En wa’t jierdei is, traktearret. Dat der waard hûs oan hûs in doarpsflagge
útdield. En wat wie it leuk dat op 18 maaie safolle minsken de flagge útstutsen hienen. It makke dizze feestlike
dei noch in stik feestliker. Wat ha we it jubileum moai meiinoar fierd. Yn de tinte de troch de bern fersierde
flachjes, it meiinoar kofjedrinken, de histoaryske foto’s en filmpkes, de jubileumfoto, de bernemerk en fansels
it muzikale spektakel jûns. Wat in soad talinten, wat wie it in feest! En dat alles mei moai waar derby, it koe
net better.
Doarpsbelang krige ek bysûndere kado’s. Plaatselijk Belang Friens skonk ús in beam en fan in bewenner út
Reduzum dy’t net mei namme neamd wurde wol, ha we in âlde munt krigen. De beam hat in plakje krigen yn
de boarterstún yn de Smedingstrjitte. De munt krijt in plakje yn de Prinsetún sadat elk dizze bysûndere munt
besjen kin.

As ôfsluter fan it jubileumjier is yn desimber hûs oan hûs út namme fan Doarpsbelang in pûdsje blommesie
útdield. It idee foar dit aardichheidsje kaam troch de blommesee op de Terp, fan ’t simmer, dêr’t in soad
Redústers fan genoaten ha. It sied foar dizze wylde blommen wie in skinking fan de gemeente Ljouwert oan
de tsjerke, by de start fan harren projekt ‘Duorsum’, oer agrarysk natoerbehear. De tsjerke joech it sied oan
Doarpsbelang.
Oare saken
Yn septimber wie it ‘beweegpark’ op it sportfjlid klear. It realisearjen fan dit park, dêr’t fitness-tastellen steane
dy’t foar elk frij tagonklik binne, wie in gearwurking tusken Doarpsbelang en de Sportstichting. It park is op 12
oktober offisjeel iepene troch boargemaster Sybrand Buma. Buma gong dizze dei by de doarpen oan de
súdkant fan de gemeente del om mei dizze doarpen yn de kunde te kommen.
Doarpsbelang hat dit jier wat besittingen oerdroegen. Sa ha we de piano, dy’t foar 85% yn eigendom wie,
skonken oan de Trije Doarpen Skoalle, dy’t al foar de oare 15% eigner wie. Fierder ynfestearre de Sportstichting yn in nije lûdsynstallaasje yn de kantine. Doarpsbelang hat hjir in finansjele bydrage oan levere en
ôfpraat is dat de kommisje Lûd en Ljocht fan Doarpsbelang ûnder oanfiering fan Jan Rodenburg, no allinnich
noch de doarps- en bûteneveneminten docht. Doarpsbelang fûn dit in geskikt momint om de âlde lûdsynstallaasje, dy’t noch wol in ronde meikin, te skinken oan de iisklup. Kafé De Welp hat de lûdsynstallaasje op
de boppeseal oernommen. Jeroen en Lutske nimme hjirmei ek de ferantwurdlikheid oer foar it betsjinjen fan
dizze ynstallaasje by eveneminten op de boppeseal.
Fan de ynrin foarôfgeand oan de bestjoersfergaderingen fan Doarpsbelang, is dit jier gauris gebrûk makke. Ek
wurdt geregeld in melding dien oer ‘grien en griis’ by it meldpunt. Doety Heeringa hat dit jier it meldpunt
beheard. Dat men no ek foto’s appe kin nei it meldpunt, is tige handich. Sa wit Doety wêr’t it krekt om giet en
is it foar de gemeente ek fuort dúdlik hoe’t it probleem der hinne leit.
Wurkgroepen
De ferbreding fan it fytspaad tusken Ljouwert en it Hearrenfean joech fan ’t hjerst wol wat oerlêst, omdat
fytsers in stikje oer de dyk moasten. Der stiene buorden en wyt-reade ôfsetpealtsjes by de rûs, mar dochs
waard der sa no en dan te hurd riden. Dat te hurde riden bart ek noch altyd yn Reduzum. De Ferkearsgroep
hat in soad tiid en enerzjy stutsen yn it mjitten op knelpunten en it sykjen nei oplossingen. Op de Legedyk en
de Ayttawei liket it no better te gean. Mar it bliuwt in oandachtspunt foar alle ynwenners, want it te hurde riden
is mei buorden en ferkearsremjende maatregels net oeral op te lossen.
Ek de oare wurkgroepen ha it wer drok hân dit jier. In greep hjirút: de Kearnwurkgroep hat útsocht wat der
nedich is en wat it kostet om de rinbrêge (heechhout) oer it Swin te realisearjen en in plan makke om it
strantsje út te breiden, Wolwêzen hat in drok besochte jûn organisearre oer it libbenseinde, de
Aktiviteitekommisje hat mar leafst 200 minsken in moaie kuiertrijedaagse jûn en de redaksje fan
www.reduzum.com hat yn gearwurking mei de Argyfgroep de tige nijsgjirrige rubryk Doe en no opsetten.
Wat de wurkgroepen fierder allegear by d’ein hân ha, kinne jim lêze yn harren eigen jieroersjoch, op de
folgjende bledsiden. Saken dy’t ús oandacht noch ha of meikoarten krije, binne it opknappen fan de (droege)
Haven, de werynrjochting fan Tsienzerbuorren, oandacht foar mear biodiversiteit yn en rûn it doarp en fansels
sille we oan de slach mei de plannen en advizen dy’t yn it nije masterplan steane.

Titia Tilma
sekretaris Doarpsbelang Reduzum

Jaarverslag 2019 Doarpsbelang Reduzum
Voorzitter: Fetze Tigchelaar, secretaris: Titia Tilma, penningmeester: Jan Peter Boomsma, bestuursleden:
Marga Hafma en Dout Bergsma.
Het jaar 2019 begon voor ons met het oprichten van de tijdelijke werkgroep Masterplan, die het maken van de
nieuwe dorpsvisie oppakte. Het was geen probleem om mensen te vinden voor in de werkgroep en aan de
keukentafelgesprekken die werden gehouden om te horen welke koers Redusters de komende tien jaar willen
varen, deden zo’n 60 inwoners mee. Het is erg mooi dat zo veel Redústers meedenken en zich in willen
zetten voor ons dorp.
De werkgroep heeft het masterplan klaar. Het wordt gepresenteerd op 11 april 2020 om 16.00 uur in het café.
Jullie zijn van harte welkom om hierbij te zijn.
Een andere nieuwe werkgroep die dit jaar startte, is de commissie Wonen. Deze commissie zette de tanden in
het maken van een nieuwe visie op wonen in Reduzum. Dit was een hele kluif. Er lagen uitslagen van
verschillende onderzoeken, er kwamen nieuwe wensen en ideeën uit de keukentafelgesprekken voor het
masterplan en de commissie haalde zelf informatie uit andere dorpen, bij woningcorporatie Elkien enzovoort.
Het is de commissie gelukt om een heldere visie op te stellen, waar Doarpsbelang mee verder kan. De visie is
vanaf 11 april 2020 te vinden op www.reduzum.com.
100 jaar
Doarpsbelang bestond dit jaar 100 jaar. En wie jarig is trakteert. Daarom werden huis-aan-huis dorpsvlaggen
uitgedeeld. En wat was het leuk dat zoveel mensen deze vlag uitstaken op 18 mei. Het maakte deze
feestelijke dag nog een stuk feestelijker. Wat hebben we het jubileum op een mooie manier met elkaar
gevierd. Met in de feesttent door de kinderen versierde vlaggetjes, het met elkaar koffie drinken, de
historische foto’s en filmpjes, de jubileumfoto, de nostalgische kinderkermis en natuurlijk het muziekspektakel
’s avonds. Wat heeft Reduzum veel talenten in huis, wat was het een prachtig feest! En dit alles met mooi
weer erbij, het kon niet beter.
Doarpsbelang kreeg ook een paar bijzondere cadeaus. Plaatselijk Belang Friens schonk een boom en van
een Redúster die anoniem wil blijven, kregen we een oude munt. De boom heeft een plaatsje gekregen in de
speeltuin in de Smedingstraat. De munt krijgt een plekje in de Prinsetún, zodat hij voor iedereen te zien is.
Als afsluiting van het jubileumjaar is in december huis-aan-huis namens Doarpsbelang een zakje
bloemenzaad uitgedeeld. Het idee voor dit presentje kregen we door de bloemenzee op de Terp, deze zomer,
waar veel Redústers van hebben genoten. Het zaad voor dit wilde bloemenmengsel was een schenking van
gemeente Leeuwarden aan de kerk, bij de start van hun project ‘Duorsum’, over agrarisch natuurbeheer. De
kerk gaf het bloemenzaad aan Doarpsbelang.
Overige zaken
In september was het ‘beweegpark’ op het sportveld klaar. Het realiseren van dit park, waar fitness-toestellen
staan die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, was een samenwerking tussen Doarpsbelang en de
Sportstichting. Het park is op 12 oktober officieel geopend door burgemeester Sybrand Buma. Buma maakte
deze dag een kennismakingsrondje langs de dorpen aan de zuidkant van de gemeente.
Doarpsbelang heeft dit jaar wat bezittingen overgedragen. Zo hebben we de piano die voor 85% in ons bezit
was, geschonken aan de Trije Doarpen Skoalle die al voor de overige 15% eigenaar was. Daarnaast investeerde de Sportstichting in een nieuwe geluidsinstallatie in de kantine. Doarpsbelang heeft hier een financiële
bijdrage aan geleverd en afgesproken is dat de commissie Lûd en Ljocht van Doarpsbelang, onder leiding van
Jan Rodenburg, nu alleen nog de dorps- en buitenevenementen verzorgt. Doarpsbelang vond dit een geschikt
moment om de oude geluidsinstallatie, die nog wel een ronde mee kan, te schenken aan de ijsclub. Café De
Welp heeft de geluidsinstallatie op de bovenzaal overgenomen. Jeroen en Lutske namen hiermee ook de
verantwoordelijkheid over voor het bedienen van deze installatie bij evenementen op de bovenzaal.
Van de ‘inloop’ voorafgaand aan de bestuursvergaderingen van Doarpsbelang wordt regelmatig gebruik
gemaakt. Ook wordt geregeld een melding over ‘grijs en groen’ gedaan bij het meldpunt. Doety Heeringa
beheerde dit jaar het meldpunt. Dat men nu ook foto’s kan appen naar het meldpunt, is erg handig. Zo weet
Doety precies waar het om gaat en is het voor de gemeente ook direct duidelijk wat er aan de hand is.

Werkgroepen
De verbreding van het fietspad tussen Leeuwarden en Heerenveen gaf deze herfst wel wat overlast, omdat
fietsers een stukje over de hoofdrijbaan moesten. Er stond een flink aantal verkeersborden en rood-witte
afzetpaaltjes maar toch werd er zo nu en dan te hard gereden. Dat te snelle rijden gebeurt ook nog steeds in
Reduzum. De Verkeersgroep heeft veel tijd en energie gestoken in het meten op knelpunten en het zoeken
naar oplossingen. Op de Legedyk en de Ayttawei lijkt het nu beter te gaan. Maar het blijft een aandachtspunt
voor alle inwoners, want de snelheid verlagen is niet overal met borden en verkeersremmende maatregelen
voor elkaar te krijgen.
Ook de andere werkgroepen hebben het dit jaar weer druk gehad. Een greep hieruit: de kernwerkgroep zocht
uit wat er nodig is qua materiaal en geld om de loopbrug (heechhout) over het Swin te realiseren en heeft een
plan gemaakt om de zwemplek uit te breiden. Wolwêzen organiseerde een druk bezochte avond over het
levenseinde, de Activiteitencommissie heeft maar liefst 200 deelnemers een leuke kuierdriedaagse bezorgd
en de redactie van www.reduzum.com is in samenwerking met de Archiefgroep gestart met de interessante
rubriek Doe en no.
Waar de werkgroepen zich verder mee bezig hielden kunnen jullie lezen in de jaarverslagen van de
werkgroepen zelf, op de volgende pagina’s. Zaken die Doarpsbelang op dit moment nog onder handen heeft
of binnenkort oppakt, zijn het opknappen van de (droge) Haven, de herinrichting van Tszienzerbuorren,
aandacht voor meer biodiversiteit in en rond het dorp en natuurlijk gaan we aan de slag met de plannen en
adviezen die in het nieuwe masterplan staan.

Titia Tilma
secretaris Doarpsbelang Reduzum
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Kernwerkgroep Jaarverslag 2019
Het afgelopen jaar is een relatief rustig jaar geweest voor de kerngroep.
De kerngroep was begin 2019 samengesteld uit Henk Vellinga, Jan Peter Boomsma, Richard van Dijk Dirk
Vermeulen en een vacature. Afgelopen jaar is afscheid genomen van Henk Vellinga zijn er twee nieuwe
kerngroepleden toegevoegd aan de werkgroep: Arvind Korf en Jens Kooistra. Dirk Vermeulen is de voorzitter
geworden en binnen de kerngroep is besloten niet meer met notulen te werken, maar met een actiepuntenlijst.
We zijn met de volgende zaken aan de slag geweest
1. Heechout over het Swin is aangemeld als burgerinitiatief en de plannen liggen op dit moment bij de
gemeente. De communicatie met de gemeente loopt echter stroef.
2. Het strandje heeft een onderhoudsbeurt gehad.
3. Er is een nieuw plan gemaakt voor de herinrichting van het strand. Echter de financiering is niet rond
doordat er teveel gewed is op één subsidieverstrekker.
4. Strooien van brug Swinlan aan de orde gesteld bij de gemeente. De gemeente heeft een zoutbak met
zout beschikbaargesteld en er zijn vrijwilligers geronseld om te strooien, indien nodig, via een
dienstrooster.
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Jaarverslag verkeersgroep 2019-2020
Dit jaar nemen wij afscheid van Bernhard Spoelstra en Marga Hafma.
Voor Bernhard zit zijn termijn erop en Marga gaat zitting nemen in andere werkgroepen.
Gelukkig hebben wij vrij snel een nieuw lid gevonden. Jentsje Kooistra zal de verkeersgroep komen
versterken en namens plaatselijk belang zal Fetze Tigchelaar zitting nemen

Zo is de verkeersgroep weer compleet en zal dan bestaan uit Dick van der Gulik (voorzitter), Jentsje Kooistra,
Fetze Tigchelaar (afgevaardigde plaatselijk belang) en Richard van Dijk (notulist)
Wij zijn druk bezig met de volgende projecten;
Snelheid die passen bij de borden, parkeerterrein Haven, bushaltes Overijsselsestraatweg en fietspad
Legedyk
Om te beginnen het project ‘snelheid die passen bij de borden’ helaas gaat het niet zo snel als wij het graag
zien dit heeft diverse redenen. De proef om het parkeerverbod op de hoofdstraat op te heffen heeft plaats
gevonden, en is de conclusie getrokken dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. Dus zijn de borden weer
terug geplaatst en het blijft het parkeerverbod van kracht.
Op de Legedyk is de drempel verhoogd conform de wettelijke regelgeving.
Op de Ayttawei is er tussen de meerpalen een drempel geplaatst.
Alle overige ideeën die in de plannen voorkomen, kunnen pas worden meegenomen als er een herinrichting
van de des betreffende straat op de agenda staat. Maar om toch de snelheid op de Ayttawei er uit te krijgen
en er op kort termijn geen herinrichting of aanpakken riolering op stapel staat voor de Ayttawei willen wij
samen met de gemeente kijken na het initiële plan zoals eerder is voor gesteld namelijk het plaatsten van
bloembakken. Wij zien het liever ook anders maar zoals eerder vermeld zit er voor nu niet meer in.
Doordat er klachten zijn gekomen op het gebied van parkeren o.a. Op ‘e iisbaan hebben wij de gemeente
gevraagd of zij het parkeerterrein bij de haven kunnen opknappen zodat deze kan worden gebruikt waarvoor
het bedoelt is. De gemeente is namelijk de eigenaar van dit parkeerterrein. Hier hebben zij gedeeltelijk gehoor
aangegeven maar om het een volwaardig parkeer terrein te laten worden moet er nog wel wat aan gebeuren.
Wij zijn samen met de gemeente bezig met de bushaltes op de Overijsselsestraatweg. De haltes bij
Haniastate (de ijsbaan) komen te vervallen, omdat het fietspad is verbreed is er te weinig ruimte voor een
halte vanaf Wytgaard de halte aan de overzijde komt hierdoor ook te vervallen. Wij hebben aangegeven dat er
een oplossing moet komen voor de fietsen op de Trije Romers. Nu worden die overal neergezet omdat er
geen stalling of plek voor is ingericht.
Tevens moet de bushalte op de Trije Romers richting Sneek verplaatst worden i.v.m. aanleg van het bredere
fietspad.
En als laatste zijn wij bezig met het fietspad Legedyk, wij hebben naar aanleiding van diverse klachten het
verzoek gedaan aan de gemeente of de bestemming recreatief fietspad kan worden verandert zodat het een
volwaardig fietspad wordt en er regulier onderhoudt kan worden uitgevoerd. De gemeente heeft dit nu intern
bij de verschillende afdelingen uitgezet.
Dan willen wij graag gebruik maken van uw aandacht v.w.b. het parkeren in het dorp.
Het komt nog steeds regelmatig voor dat er voertuigen of aanhangers op de stoepen worden geparkeerd. Dit
geeft enorm veel hinder voor voetgangers, kinderwagens en mensen die in een rolstoel zitten.
Wilt u hier aan denken als u uw auto of aanhanger parkeert, want u wilt immers toch ook een vrije doorgang
als het u betreft.
Verkeersgroep Reduzum
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Jaarverslag werkgroep Wolwêzen 2019
De werkgroep bestond het afgelopen jaar uit: Agatha Vermeulen (voorzitter), Jelly van der Zijl, Anneke Mous,
Marga Hafma namens doarpsbelang en Aukje de Vries (notulist)
De werkgroep is in 2019 4 keer bij elkaar geweest. Wat stond op onze werklijst:
•

Klussendienst
- Dit onderwerp heeft op elke bijeenkomst onze aandacht . Elke maand staat in de Linepraat hoe je
de klussendienst kunt bereiken (tel.nr. van contactpersoon). Verder staat op Reduzum.com
informatie over de klussendienst + hoe de klussendienst te bereiken.
- Het afgelopen jaar is er 6 x gebruik gemaakt van de klussendienst.

•

AED zaken
- Germ van Essen regelde de AED-zaken voor de Wolwêzengroep . Per 1 januari 2020 heeft Germ
de zaken overgedragen aan Wolwêzen en is Aukje de Vries contactpersoon t.a.v. de AED
- Op 23 maart 2020 wordt er weer een starterscursus georganiseerd. Hier hebben zich 12 mensen
voor aangemeld
- Op 25 maart 2019 staat de herhalingstraining gepland. Hier doen 34 mensen aan mee
- Verder is het 10 jaar geleden dat de aed’s zijn aangeschaft. De levensduur van de apparaten is
10 jaar. Er wordt nog uitgezocht of de batterij nog een keer vervangen kan worden, dat verlengt
de levensduur weer met 7 jaar. De vervangingskosten voor een geheel nieuw apparaat zijn
ongeveer 1250 euro per aed.
- In het nieuws is bekend geworden dat de alarmstraal voor aed hulpverleners is terug gebracht
van 1500 meter naar 750 meter. Dit is riskant op het platteland. De stichting Fryslân hartveilig
pakt dit op en is in gesprek met hartslagnu.nl.
- het afgelopen jaar is er 1 oproep voor de AED geweest. In de nacht van 12 op 13 juni was er een
oproep waarin het achteraf om een ongeval ging en niet om een reanimatie.

•

Mei elkoar ite
Elke laatste woensdag van de maand kan er gegeten worden in het lokaal en wordt er per toerbeurt
door vrijwilligers voor een maaltijd gezorgd.
+/- 17 mensen komen er per keer.
Drijvende kracht achter dit alles is Jelly . Ze is er elke keer bij aanwezig.
Tevens is er elke 2e dinsdagmorgen van de maand gezamenlijk koffie drinken in het lokaal.

•

informatieavond
8 oktober heeft Wolwêzen een informatieavond georganiseerd. Dr. Bartels heeft een lezing gehouden
over het levenseinde. Deze avond is goed bezocht en zeer positief ontvangen.
Voor 2020 staat o.a. een informatieavond over de brandweer op de planning.

• Andere zaken die aan bod kwamen dit jaar
- er wordt geïnventariseerd of er een duo fiets kan worden aangeschaft.
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Jaarverslag 2019, Internetwerkgroep
Het afgelopen jaar waren Leo Smit (voorzitter), Robin Sinnema (techniek), Rein Fluitman (financiën), Sietie
Boersma (redactie en Friens), Wilma van Marrum (redactie), Joke van Eenenaam (redactie), Anneke
Boonstra (Linepraat), Titia Tilma (Doarpsbelang) en Fenna Terpstra (secretaris en Instagram) betrokken bij de
Internet werkgroep. De werkgroep is in maart en september bij elkaar geweest.
De belangrijkste zaken van het afgelopen jaar waren:
Redactie
De webredactie heeft ook afgelopen jaar weer elke dag gezorgd voor minstens één nieuw linepraatje.
Op Facebook is er veel interactie met dorpsbewoners en hebben we 574 volgers.
De Instagrampagina van Reduzum.com doet het ook goed. Met momenteel 291 volgers groeit de pagina nog
steeds.
Nieuwe leden
Dit jaar heeft Robin Sinnema de taken van André Bergsma overgenomen en is Joke van Eenenaam bij de
werkgroep gekomen als nieuw redactielid. Harmien Scholten heeft de internetwerkgroep verlaten.
Helaas hebben we voor Idaerd/Eagum nog geen redactielid of aanspreekpunt. Gelukkig krijgen we via
inwoners zo nu en dan wel nieuwtjes of foto’s aangeleverd.
Historische verhalen middenstand
In 2019 zijn er verhalen op de website gekomen over de historie van de middenstand. Deze verhalen hebben
ook in de linepraat gestaan.

Rubrieken
De rubriek ‘it skouderklopke’ is gestopt. Hiervoor is ‘doe en no’ in de plaats gekomen. Elke maand laten we
aan de hand van voor- en nafoto’s zien hoe onze omgeving is veranderd. Deze foto’s worden vervolgens ook
op Instagram gedeeld. Dit wordt gewaardeerd want het zorgt voor veel ‘likes’.
Linepraat publiceren op de website
Dit jaar is er vergaderd over het plaatsen van de Linepraat op de website. Als pdf om te downloaden
bijvoorbeeld. Uiteindelijk is in samenspraak met de redactie van de Linepraat besloten om dit eerst niet te
doen.
Adverteerders
Er is een aantal adverteerders gestopt omdat ze zijn verhuisd of de onderneming is opgeheven, maar we
hebben er ook nieuwe adverteerders bijgekregen:
Nieuwe adverteerders
Meubeloutlet Friesland
M. Hol Mediation, Coaching, Training en Advies
Ergotherapie de Schakel
De Tunnel

Adverteerders gestopt
Vinkoop
Loonstra Hoveniers

Vormgeving
Daarnaast is er vastgesteld dat de website toe is aan een nieuw uiterlijk. De eerste stappen voor het
realiseren van de nieuwe vormgeving zijn gezet. Robin Sinnema zal zich samen met Sido Boersma hierover
buigen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swinswette jaarverslag 2019

2019 luidde voor Swinswette grote veranderingen in. Omdat een aantal van de werkgroepleden wilde
opstappen moesten we rondkijken wie met Swinswette verder zouden willen gaan. Daar waren we in 2018 al
aan begonnen, en daarbij kwam natuurlijk ook ter sprake hoe de toekomst vorm te geven: welke
activiteiten, hoe vaak per jaar, voor wie? Terwijl we daar in 2019 mee bezig waren organiseerden we twee
concerten.
Op 1 februari trad Marjolein Meijers voor de derde keer op in de kerk van Friens, samen met vaste
begeleiders Onno en Walter Kuipers. Het werd weer een prachtig optreden, wat een sterke

theatervrouw en wat een goede muzikanten.
Op 14 april speelde, ook in Friens, Mulder & Sons, klarinettist Jaap Mulder, bekend van Klezmerorkest
Di Gojim, samen met zijn zonen David en Ruben. Ze kwamen met mooie zelfgeschreven liedjes en muziek die
een mix is van folk, pop, chanson, Balkan en een beetje opera. Sterke muzikanten die hun sporen overal in
het land verdienden.
Vanaf januari 2020 wordt SwinSwette toegevoegd aan de activiteitencommissie van Doarpsbelang. Jitske en
Janet gaan deel uitmaken van deze commissie en zorgen er met de bestaande leden van de
activiteitencommissie voor dat er culturele activiteiten blijvend worden aangeboden in Reduzum.
SwinSwette krijgt een andere vorm, een iets andere inhoud maar verdwijnt niet.
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Jaarverslag activiteitencommissie

Hieronder een omschrijving van de activiteiten 2019:
Nieuwjaarsgala 2019
Voor het eerst een nieuwjaarsgala op 1 januari met champagne en oliebollen. Wij vonden het erg leuk, de
opkomst viel nog wat tegen. Gelukkig was dit op 1 januari 2020 al veel beter.

Wandel drie daagse
De wandel drie daagse was wederom in de derde week van mei. Voor vier avonden waren er routes uitgezet
in en om Reduzum. Ook was er weer een korte route voor de peuters en kinderen van groep 1 en 2 met een
bezoek aan Bakker. Ook dit jaar weer een leuke en leerzame route!
Ut swaai party
Dit jaar voor het eerst bij de nieuwe haven. Het was weer succes. Hopen voor dit jaar op wat beter weer.
Murphy’s quizz 23 november 2019
Net als voorgaande jaren, was de quizz weer een groot succes. 21 teams deden weer mee aan de quizz. Dit
jaar niet de bende van ellende maar een andere winnaar (Jitse, Werner, Siebe) De quizz bestond uit 10
spannende rondes met o.a. muziek, foto’s, Yoga en bouwen.
Intocht sinterklaas 23 november 2019 bij de Oude Haven
Helemaal tevreden over onze ‘nieuwe’ Sint. Het sinterklaasfeest in november is gefinancierd door de verkoop
van banketstaven en dit jaar geen pepernoten.
Activiteiten voor 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Kuier drie daagse – 10 t/m 13 mei 2020
Nei de fakansje party – 15 augustus 2020
Verkoop voor de Sinterklaasintocht – 20/21 november 2020
Intocht Sinterklaas – 21 november 2020
Quiz – 21 november 2020
Casinoavond – 17 oktober 2020
Nieuwjaarsgala – 1 januari 2021

Commissieleden:
Gradeke Terra, Johan Bleeker, Jeroen van Dijk, Alle Jan Wynstra, Albert Bouwstra en Sanne Bijl.
Er zijn drie nieuwe leden bij de commissie gekomen, namelijk Marga Hafma vanuit Dorpsbelang en Janet
Wynstra en Jitske Postma vanuit Swin Swette.
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Commissie Wonen Jaarverslag 2019
De commissie Wonen is begin 2019 samengesteld en bestaat uit de volgende leden: Margriet Wissmann,
Rianne van Houten, Johannes Roorda, Lutsen Zijlstra, Wilco de Boer, Jan Peter Boomsma, Dirk Vermeulen.
De commissie heeft in opdracht van Doarpsbelang Reduzum een bijdrage geleverd aan het masterplan 20202030 op het gebied van wonen. De commissie heeft in 2019 een visie opgesteld met als doel om in Reduzum
een plek te bieden aan mensen met uiteenlopende woonbehoeften, van starters tot gezinnen en ouderen met
specifieke zorgbehoeften.
De commissie heeft de volgende onderwerpen onderzocht:
•
•

Bestaande woningvoorraad
Inbreiding

•
•
•
•

Uitbreiding
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Zorg en wonen
Dorpscorporatie

In december 2019 heeft de commissie Wonen de opdracht afgerond en verslag/advies uitgebracht aan
Doarpsbelang Reduzum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Werkgroep Masterplan 2019
De werkgroep Masterplan is in januari 2019 opgericht met als doel een dorpsvisie te maken voor de jaren
2020 tot 2030.
Dout Bergsma, Jeroen van Dijk, Gerrit Hafma, Marije Sijtsma, Leo Smit, Fetze Tigchelaar, Titia Tilma, Agatha
Vermeulen en Dirk Vermeulen startten als werkgroep. Later in het proces kregen ze tekstuele hulp van Koos
Wieling en Margriet Wissmann.
Besloten werd om net als tien jaar geleden, de methode van Doarpswurk te volgen. Dit houdt in dat input voor
de visie via keukentafelgesprekken uit het dorp wordt gehaald. Zo’n zestig Redústers namen deel aan de in
totaal 12 gesprekken, die in het voorjaar werden gehouden.
Daarna werd alle input op een rij gezet en konden de grote en kleinere lijnen eruit worden gehaald. Ook werd
gekeken naar welke plannen uit het huidige masterplan nog niet gerealiseerd waren en of het zinvol was deze
mee over te nemen naar het nieuwe masterplan.
Marije, Leo, Gerrit, Margriet, Dirk, Titia en Koos vertaalden vervolgens alle wensen en ideeën vanuit het dorp
naar teksten voor het masterplan. Na een kritische blik door alle werkgroepleden en het bestuur van
Doarpsbelang, werden de teksten definitief vastgesteld.
Intussen werkte de commissie Wonen aan de opdracht van Doarpsbelang om een visie op wonen te maken.
Een samenvatting hiervan vormt het hoofdstuk Wonen in het masterplan.
Begin 2020 heeft Jorrit Bonnema zich over de vormgeving van het plan gebogen en dit gepresenteerd aan de
werkgroep en Doarpsbelang.
Het masterplan wordt vanwege de coronamaatregelen digitaal gepresenteerd aan het dorp. De werkgroep
draagt het masterplan daarna over aan het bestuur van Doarpsbelang Reduzum, die met de plannen en
adviezen aan de slag gaat. De taak van de werkgroep Masterplan zit er dan op, de werkgroep wordt dan ook
weer opgeheven.
---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Jaarverslag Jeu de Boules en Koersbal 2019
De club heeft 16 leden, 8 dames en 8 leden.
Vrijwel alle leden doen activiteiten voor de vereniging, zoals onkruidbestrijding, punten noteren, koffie zetten,
afwassen, catering, enz.
Door.de goede weersomstandigheden kon er 2x niet worden gespeeld.
Prijzen Maandag 1H.Krans, 2 Theo v.d Bogert.
Prijzen donderdag 1Bep Zoutsma,2 Hennie Honing, Froukje Popma krijgt als aanmoedigingsprijs de bloem
van Krans.
Er worden in de rondvraag geen vragen gesteld.
Aan het eind van het jaar werd er i.v.m. verhuizing afscheid genomen van Klaas Jorritsma.
Koersbal had 12 leden en speelde op maandag en donderdag.
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Jaarverslag “de wiete haven” 2019
Havencommissie:

Taco Velstra,
Edwin Bergsma
Tjitte de Haan
Jelle Roorda
Jelmer Dijkstra

voorzitter
penningmeester
havenmeester
secretaris

21 mrt verg bij Taco: Jelle vervangt Janke Kooistra
Jelmer vervangt Arie Broekstra
13 april:

Gezamenlijk klussen bij de haven. Janke brengt koffie!!

10 juli:

Tjitte regelt nieuwe plaats voor Bokma i.o.m Bokma en Walter.
Gemeente komt om 4 uur bij de haven. I.o.m Dorpsbelang nieuwe aanvraag indienen
voor kadastrale wijziging. Hierdoor gaat de berm + de walkant naar de gemeente. Taco
dient verzoek in.

14 nov:

Verg bij Tjitte: O.a Voorbereiding J.V op 20-12-2019

21 nov

Taco heeft kontakt met kernwerkgroep over Swimplak en achterstand onderhoud oude
haven.

20 dec:

Jaarvergadering 2019
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Meldpunt Doarpsbelang Reduzum 2019
Voor ideeën, wensen, klachten of opmerkingen betreffende grijs en groen kan een melding gedaan worden bij
het Meldpunt Reduzum. In 2019 is er een nieuwe mobiel aangeschaft met een nieuw nummer. Het voordeel
van de nieuwe mobiel is dat men nu een foto kan appen. Met als voordeel dat de klacht dan duidelijk is voor
het meldpunt maar ook duidelijk als de melding doorgestuurd wordt naar het klantencontactcentrum van
Gemeente Leeuwarden. Dus doe een appje met foto naar 06-39767966 en wij proberen het op te lossen. Een
mailtje naar meldpunt@reduzum.com mag natuurlijk ook.
Met Ineke de Leeuw afgesproken dat zij haar eerst even terug trekt. Haar gezondheid is belangrijker en gaat
voor.
Tevens afgesproken met het Doarpsbelang Bestuur dat ik het meldpunt nog één jaar op mij neem. Daarna
neemt het aftredend lid van Doarpsbelang het meldpunt over, met als voordeel dat diegene weet waar die
moet zijn bij vragen.
Doety Heeringa

