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Voor twee projecten is in 2015 met succes subsidie aangevraagd door 
Doarpsbelang. Het Rabo-Coöperatiefonds zegde € 750 toe voor de aanvraag die in samenwerking 
met Marheim gedaan is om een groot bord te plaatsen waarop evenementen in Marrum 
aangekondigd konden worden. Dit dekt niet alle begrote kosten, maar hopelijk kan het in 2016 
toch worden gerealiseerd. Voor het project om informatiebordjes op of bij historische panden in 
Marrum te plaatsen is een bedrag van € 2.620 ontvangen. Hopelijk lukt het de werkgroep die 
hiermee aan de slag is om het project in 2016 af te ronden.  
 
De 4-mei-commissie heeft in 2015 een herdenkingsmonument gerealiseerd op het Oosten. Daarbij 
was de medewerking van de gemeente bij de uitvoering van het werk prima. De dodenherdenking 
trok veel belangstellenden. Henk Hoekstra hield een mooie toespraak in het dorpshuis, waarna 
bloemen werden gelegd bij de oorlogsgraven en het nieuwe monument. Korte tijd daarna is 
Hoekstra overleden. Voor zijn verdiensten voor het dorp is deze bescheiden Marrumer in 2007 tot 
Marrumer Kat benoemd. Hij was niet de enige Marrumer kat die we in 2015 moesten missen. In 
december overleed Hendrika van der Woude, die verschillende periodes bestuurslid van 
doarpsbelang is geweest en haar ook op talrijke andere manieren op een heel betrokken manier 
voor ons dorp heeft ingezet. Zij  kreeg in 1996 de eretitel Marrumer kat. 
 
In 2015 is een AED-kast op de buitenmuur van het dorpshuis geplaatst zodat deze te allen tijde 
beschikbaar is. Om echt gebruikt te kunnen worden, is het noodzakelijk dat mensen die kunnen 
reanimeren zich aanmelden als burgerhulpverlener op hartslagnu.nl. Het alarmeringssysteem is in 
2015 via het sportblad en marrumonline onder de aandacht gebracht van de Marrumers. Ook is er 
een reanimatie-cursus gehouden. We hebben onlangs geïnformeerd hoeveel burgerhulpverleners 
zich inmiddels hebben aangemeld. Dit blijken er 14 te zijn. Best een mooi aantal maar er zijn veel 
meer mensen in ons dorp die kunnen reanimeren en die willen we ook proberen om over de 
drempel te krijgen om zich aan te melden. Johan Zagema heeft sinds vorig jaar de controle en het 
periodieke onderhoud van de AED op zich genomen. 
 
De websitecommissie heeft de plannen zoals een jaar geleden aangekondigd uitgevoerd: de 
website is vernieuwd en trekt veel meer bezoekers. Sommige artikelen op de site zijn zelfs meer 
dan 2000 keer bekeken. Er zijn ook meer ondernemers aangetrokken voor een vermelding op de 
website, nu zo’n dertig. Marrumonline verzorgt sinds afgelopen voorjaar ook de agenda van de 
SSN voor Marrum. 
 
Voor de zomer zijn we benaderd door jongerenwerker Otto Veenstra en zijn met hem en drietal 
jongeren rond de tafel geweest of wij hun plan voor een voetbalkooi ook wilden ondersteunen. De 
jeugd zou op zoek naar een geschikte plek maar heeft die naar verluidt niet gevonden. We vinden 
dit jammer. We zouden graag een dergelijk plan ondersteunen bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen, 
maar willen wel graag dat het voortouw door de jeugd of door ouders wordt genomen, omdat het 
belangrijk is dat de jeugd zelf betrokken is bij hun eigen plek zodat ze er ook verantwoordelijkheid 
voor nemen. 
 
Verder puntsgewijs de volgende, meest jaarlijks terugkerende zaken, die aandacht vroegen: 
- beslissen over de aanvragen uit de leefbaarheidspot. Penningmeester Jan van der Meer meldt 
hierover meer tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. 
- verkeersregeling bij Fietselfstedentocht en Bartlehiemskeelertocht door het dorp. 
- de energiecoöperatie voor Ferwerderadiel ‘Mei-inoar Grien’ is opgericht. De komende tijd wordt 
geprobeerd om het breder uit te rollen en er meer mensen actief in te krijgen uit de hele 
gemeente. 



- overleg met B&W 
- dorpsschouw. De gemeente is gevraagd om terug te komen op de punten die bij de dorpsschouw 
aan de orde zijn gekomen, want anders zijn we bang dat het daar in een la belandt, terwijl er wel 
wezenlijke punten bijzitten, bijvoorbeeld het nieuwe fietspad bij de kerk in Westernijtsjerk langs is 
’s avonds en ’s nachts aardedonker. Een klein puntje is al wel opgepakt: de gemeente was na 
aandringen bereid om de prullenbak in de speeltuin terug te plaatsen op voorwaarde dat iemand 
in het dorp hem zou legen. Jan de Vries is hiertoe bereid gevonden. Vervolgens moesten we er nog 
wel drie keer achteraan voordat de prullenbak er ook echt weer stond. Ook is toegezegd dat de 
heg volgend jaar weer kort gesnoeid wordt zodat de speeltuin weer een open karakter krijgt. 
- de portefeuillehouder jeugd heeft het jeugdhonkbestuur ondersteund bij de aanpak van overlast 
door enkele bezoekers van het honk. 
- doarpsbelang heeft in 2015 in een brief aan de gemeente steun uitgesproken voor behoud van 
het openluchtzwembad in Hallum. 
- De bestuursleden van Doarpsbelang vormen het algemeen bestuur van stichting Doarpshûs De 
Nije Tille en is als zodanig twee keer bijeen geweest. Het aantal evenementen in het doarpshûs 
vertoont een stijgende lijn, zodat het wegvallen van de basisschool als huurder financieel redelijk 
opgevangen lijkt te kunnen worden. Ook nieuwe activiteiten worden opgepakt, bijvoorbeeld de 
kledingverhuur, een Lytse byb, en elke maand een activiteit die door het doarpshûs zelf 
georganiseerd wordt. Door de vele activiteiten zijn wel meer vrijwilligers nodig en die zijn er ook 
bereid gevonden. Zo wordt het dorpshuis ook steeds meer letterlijk een ‘huis van en voor het hele 
dorp’.  
 
Terugkijkend naar 2015 zien we veel positieve ontwikkelingen in ons dorp. De reconstructie van de 
N357 is zonder veel overlast verlopen vooral dankzij de inzet van de verkeersregelaars. Of het 
resultaat een verbetering voor het autoverkeer is, weten we niet, maar volgens de deskundigen is 
het veiliger; er zijn in elk geval twee veilige oversteekplaatsen voor fietsers bij ons dorp 
gerealiseerd. Nieuwe bedrijven hebben zich gevestigd, een aantal bestaande bedrijven zijn 
uitgebreid. In 2015 was er de start van de Pannekoektrein, ruim 10 jaar na de restauratie van het 
station, maar nu wel een prachtig visitekaartje voor Marrum. De basisschool is na een renovatie 
weer helemaal bij de tijd. Er is na meer dan 2½ jaar weer een predikant beroepen bij de 
protestantse gemeente in Marrum. Ook wat activiteiten betreft een mooi jaar: jammer dat de 
oudejaarsloop vanwege te weinig bestuursleden niet doorging, maar bijvoorbeeld wel een 
jubileumfeest van Marheim, kaatsen op het Noarderleech en de oars-as-oars-fair in de voormalige 
zuivelfabriek. Marrum kan op het gebied van de bedrijvigheid, horeca, middenstand en de 
evenementen met recht het bruisend hart van Ferwerderadiel worden genoemd.  
 
Maar Doarpsbelang kan niet rustig achterover leunen. Leefbaarheid en de krimp zijn onderwerpen 
die het hele jaar door de aandacht hebben gevraagd. De gemeenten in noordoost Fryslân hebben 
het project Noordoost Fryslân krijgt te maken afname van de bevolking en verandering van de 
samenstelling van de bevolking: meer ouderen en minder jongeren. Om hier tijdig op in te kunnen 
spelen is door de 7 samenwerkende gemeenten in noordoost Fryslân en de provincie het project 
Atlas van Noordoost Fryslân uitgevoerd over de toekomst van de voorzieningen in deze regio. Er 
zijn in het kader van dit project verschillende scenario's opgesteld voor de voorzieningenstructuur 
in de regio in 2025. 
 
Er werden drie opties wat betreft de voorzieningen uitgewerkt: 
1. maximale spreiding 
2. clustering in centrumkernen 
3. clustering op functie 
De scenario’s zijn geen concrete beleidsplannen. Maar ze geven wel te denken. Volgens het 
eindrapport zou er in het ongunstigste scenario in Marrum alleen nog een basisschool en een 
sportzaal zijn. Géén dorpshuis, huisarts, voetbalvelden en tennisbanen meer. En dan hebben we 
het over 2025, dus binnen tien jaar. Ook volgens de andere scenario’s zijn er voorzieningen 



verdwenen in 2025. Nogmaals: het is geen blauwdruk voor de toekomst maar het geeft wel te 
denken. Of dit soort toekomstscenario’s niet eerder het gevolg is van de financiële problemen van 
de gemeenten dan van de krimp vragen wij ons af. Maar we moeten ons hoe dan ook 
voorbereiden op een toekomst waarbij van de overheid op dit punt minder te verwachten is en 
het meer aankomt op de inwoners zelf om met elkaar de voorzieningen overeind te houden, soms 
mogelijk in samenwerking met andere dorpen. Bij het project Atlas Noordoost Fryslân ging het 
alleen om voorzieningen waarbij de overheid een (grote) rol speelt. Niet om bijvoorbeeld winkels, 
horeca en andere bedrijven die ook belangrijke voorzieningen vormen. Daar heeft de gemeente 
misschien minder invloed op maar wij als inwoners des te meer door met onze klandizie te zorgen 
dat winkels, horeca en andere bedrijven een bestaan hebben in ons dorp! Een voorbeeld: Het is 
beslist geen vanzelfsprekendheid dat in een dorp met een omvang als Marrum een supermarkt is. 
Dit zullen we zelf moeten dragen en alleen van de elders vergeten boodschappen kan geen 
winkelier bestaan. 
 
Hiermee is wel duidelijk dat de voorzieningen in elk geval een onderwerp is waarmee we ons ook 
de komende tijd bezig zullen houden. Een jaar geleden werd op deze plek gemeld dat de plannen 
voor een MFS (Multyfunksjoneel Sintrum) misschien nog nieuw leven ingeblazen konden worden, 
omdat voor renovatie van de basisschool geen overheidsgeld was maar voor nieuwbouw mogelijk 
wel. Maar al snel daarna heeft het PCBO Ferwerderadiel ervoor gekozen om zelf de renovatie te 
financieren, zodat een MFS waaraan ook de school meedoet definitief van de baan was. Anders 
dan op een gegeven moment op Omrop Fryslân werd gesuggereerd, is daarbij geen sprake 
geweest van een tegenstelling tussen doarpsbelang en de school. Wel is het zaak om zo goed 
mogelijk in te spelen op de bestaande situatie. En dat is dat de school weer bij de tijd is maar het 
dorpshuis een verouderde, energievretende, vleugel heeft en dat de gymzaal al zo’n 45 veertig 
jaar oud is. Met het wegvallen van de basisschool als huurder van een aantal lokalen in het 
dorpshuis, willen we onderzoeken of het ook een goede zaak zou zijn om een multifunctionele zaal 
bij het dorpshuis te bouwen in plaats van het verouderde deel van het dorpshuis en de huidige 
gymzaal. Het is de bedoeling dat een werkgroep hiermee in nauw overleg met het 
dorpshuisbestuur en de huidige en potentiële gebruikers aan de slag gaan om dit te 
inventariseren. 
 
Verder zal het bestuur de komende tijd beslissen wat verder onze speerpunten zullen zijn. 
Mogelijke onderwerpen zijn de speeltuin, doarpsomtinkers, AED-systeem en reanimatiecursussen 
en ledenwerving. We hebben in elk geval besloten om de andere doarpsbelangen in 
Ferwerderadiel uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg dit voorjaar, want dit was verwaterd.  
 
Dan stond vorige week in de krant nieuws over de oude molens bij Marrum: het is de bedoeling  
dat na het opknappen van de Phenix aan de Nieuweweg ook de grote molen wordt gerestaureerd. 
Misschien is dat een goede aanleiding om wat te doen aan de bereikbaarheid voor het wandelend 
of fietsend publiek van deze molens, iets wat jaren terug al tevergeefs geprobeerd is trouwens. 
Al met al is er genoeg te doen om te zorgen dat Marrum-Westernijtsjerk een bruisend dorp blijft. 


