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2017 stond voor doarpsbelang voor een belangrijk deel in het teken van de 
mestvergisters en eerlijk gezegd is dat wel ten koste gegaan van de tijd die in 
andere activiteiten gestoken kon worden. 
 
Plannen mestvergisters 
In de eerste maanden van het jaar bleek het plan voor een vergister aan de Botniaweg weer 
actueel. Naar aanleiding daarvan werd een bijeenkomst voor omwonenden belegd, tijdens welke 
een actiecomité is gevormd. Belangrijke bezwaren zijn verkeersoverlast en mogelijke geuroverlast, 
maar ook dat een vergister hier bij de waddenkust helemaal niet zo duurzaam is, omdat de mest 
er naar toe getransporteerd moet worden waarna het digestaat deels weer naar het buitenland 
gebracht moet worden. De initiatiefnemers hebben bepaald geen sterk verhaal wat betreft 
duurzame energie en broeikasgassen. Kortom: deze locaties zijn niet geschikt. Gezamenlijk met 
het actiecomité werd opgetrokken om de plannen te keren: brieven aan gemeenteraad en 
inspreken bij de raad; brieven naar de provincie, overleg met gedeputeerde, statenleden, 
wethouder en ambtenaren, gele flyers, pers opzoeken, twee massaal bezochte bijeenkomsten 
voor bewoners, gesprekken met de initiatiefnemers, protestborden etc. etc. Op 21 september 
maakte Engie bekend zich terug te trekken uit het plan Botniaweg. Om het definitief van tafel te 
krijgen hebben omwonenden bij de provincie een zienswijze ingediend voor intrekking van de 
vergunning. Er zijn hoopgevende berichten dat het perceel verkocht wordt aan een ondernemer 
die er geen mestvergister zal vestigen. Wat betreft de Nieuweweg hebben omwonenden en 
bedrijven bij de gemeente verzoeken ingediend om de vergunning in te trekken en om het 
bestemmingsplan aan te passen. Daarnaast is ook nog overleg gaande met de initiatiefnemer Host 
BV uit Enschede (De oorspronkelijke vergunninghouder De Wolff heeft het project aan Host 
overgedaan). In december is stichting Duurzaam Marrum opgericht. De stichting zal de financiën 
beheren en kan bijvoorbeeld procedures voeren of eigen onderzoek laten doen. 
 
Verhuizing huisartsenpraktijk 
N.a.v. de voorgenomen verhuizing van de praktijk naar Foswert heeft een gesprek met de 
eigenaren van de praktijk plaatsgevonden. We hebben, tot dusver tevergeefs, gepleit voor een 
spreekuur in Marrum. De mogelijkheden voor herhaalrecepten en afhalen/bezorgen van 
medicijnen zullen de huisartsen nog op terug komen, maar dit heeft een tijd stil gelegen omdat de 
inpassing in Foswert een tijd onzeker is geweest, waardoor er vertraging is opgetreden.   
 
Geen investeringsstop sportaccommodatie 
De provincie stelde als voorwaarde voor steun aan het plan Bruisend Hart Hallum dat er een 
investeringsstop in Marrum en Ferwert zou komen. Uit cijfers van de KNVB blijkt hier echter geen 
noodzaak voor en bovendien wordt de sportaccommodatie ook gebruikt voor kaatsen en tennis. 
Doarpsbelang heeft met VV Marrum en de tennisvereniging gepleit voor behoud van de 
accommodatie in eigen dorp. De gemeenteraad heeft gelukkig ook beslist om geen 
investeringsstop in te stellen. Wat betreft het project Vitale Waddenkust is er in maart nog wel 
een bijeenkomst geweest maar verder waren er op dat vlak weinig ontwikkelingen.  
 
Heephûs 
Op 15 mei heeft Johan Timmermans uit Garyp het plan gepresenteerd dat de stichting 
Herbestemming Vast(erf)goed had ontwikkeld: een mooi en realistisch plan voor vier 
appartementen. Helaas is er nog geen investeerder ingestapt. Het Heephûs is nog steeds te koop 
dus de kans op de appartementen is ook nog niet geheel verkeken. We hebben de situatie ook 
opnieuw bij Wonen Noordwest Friesland onder de aandacht gebracht, maar die ziet geen 
mogelijkheden en verwijst naar de gemeente. 
 



 
Ledenwerving 
Vooral Hendrik Halma heeft zicht ingespannen voor ledenwerving. Alles met elkaar konden we 
zo’n 15 nieuwe leden verwelkomen. Komend jaar zullen nieuwe inwoners een flyer krijgen om 
dorpsbelang, maar met een verwijzing naar de website marrumonline ook de andere verenigingen 
en voorzieningen in Marrum, onder de aandacht te brengen. 
 
Sportkooi 
Jan van der Meer heeft een belangrijke rol in de werkgroep die een sportkooi in ons dorp wil 
realiseren. Er zijn in 2017 een behoorlijk aantal toezeggingen voor financiële bijdragen ontvangen 
en de gemeente had er ook nog een potje voor gevonden, dus hopelijk lukt het om de sportkooi te 
kunnen aanleggen.  
 
Gemeentelijke fusie 
Vorig jaar meldden we dat het In de nieuwe situatie de bedoeling zou zijn dat dorpen na de fusie 
de beschikking krijgen over een budget waarin het dorp kan kiezen waaraan dit wordt besteed.  
Bij het overleg van dorpsbelangen met het college van B&W in november is echter gemeld dat als 
gevolg van financiële krapte er geen geld voor de dorpsbudgetten is gereserveerd. 
 
Werkgroep borden historisch Marrum 
In samenwerking met basisschool Aasterage is op 19 oktober de historische bordjesroute geopend 
door Bearn Bilker. Het was mede dankzij het mooie weer een geweldige dag. De informatie over 
de panden die een bordje hebben gekregen is inmiddels ook op marrumonline opgenomen. Het is 
nog de wens om een aantal grotere borden te plaatsen bij bijv. de zuivelfabriek en ter hoogte van 
de molens. 
 
Buslijn 54 
De provincie heeft dorpsbelang benaderd voor overleg over het plan om buslijn 54 niet meer door 
Hallum, Marrum, Ferwert en Blije te laten rijden. Het gaat om een proef, waarover GS in maart 
moeten beslissen. Dorpsbelang heeft inwoners gevraagd om hun reacties en aan de hand daarvan 
zal een standpunt worden bepaald. Om de plan nog te keren of aan te passen lijkt het ons van 
belang om op één lijn te komen met de andere dorpsbelangen en ROCOV.  
 
Overige zaken 
Verder was er de jaarlijkse dodenherdenking, georganiseerd door de 4-meicommissie en is er 
overleg geweest met de woningstichting i.v.m. hun plannen voor sloop en nieuwbouw. De 
werkgroep die onderzoek deed naar de huisvesting in dorpshuis heeft haar werk afgerond. In de 
werkgroep van de dorpswebsite heeft Ingeborg Hoogsteen de plek ingenomen van Irene Leistra. 
De gemeente heeft op verzoek van dorpsbelang verlichting bij het fietspad langs de kerk in 
Westernijtsjerk geplaatst. Aan de betreffende ondernemer is verzocht om de bietenplaats niet 
meer voor stalling van containers te gebruiken. Verder komt er aan de Ljouwerterdyk een bord 
waarop  evenementen aangekondigd kunnen worden. Het bord is klaar maar moet nog worden 
geplaatst. Ook is er i.s.m. de gemeente meegewerkt aan de kerstbomeninzameling. 
 
Vooruitblik 
Anne van Oosten heeft ideeën voor de viering van het 100-jarig bestaan in 2018. Hiervoor is 
samenwerking met andere verenigingen nodig en hiervoor zal overleg worden gestart. Als er 
voldoende vrijwilligers zijn om dit met elkaar vorm te geven, kan het tot heel wat moois leiden. 
 


