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Aan de politieke partijen in Noardeast-Fryslân 
 
 
 
Betreft: Enige aandachtspunten Marrum en omgeving 
 
 
Marrum, 3 september 2018 
 
 
Geachte vertegenwoordigers van partijen in Noardeast-Fryslân, 
 
Van een aantal politieke partijen ontvingen we een uitnodiging voor een bijeenkomst 
met het oog op de komende raadsverkiezingen. Daarvan hebben we geen gebruik 
gemaakt maar in plaats daarvan willen we graag d.m.v. dit schrijven uw aandacht vragen 
voor een aantal onderwerpen, zodat u dit mee kunt nemen bij de standpunten die u 
inneemt in de verkiezingscampagne en mogelijk bij het vaststellen van toekomstig 
gemeentelijk beleid. 
 
Eerst willen we ons dorp nader voorstellen: Marrum in Ferwerderadiel is een levendig 
dorp met een groot aantal ondernemingen en 1475 inwoners (01-01-2018), een aantal 
dat de laatste 10 jaar per saldo stabiel is gebleven en de laatste vijf jaar zelfs iets is 
gegroeid. Dit is anders dan de ontwikkeling in Ferwerderadiel als geheel en ondanks dat 
er geen noemenswaardige nieuwbouw is gepleegd. Wel hebben we uiteraard te maken 
met ontgroening en vergrijzing, maar de basisschool heeft aanmerkelijk meer leerlingen 
dan enkele jaren geleden werd geprognotiseerd door ICS Adviseurs in een onderzoek  
dat in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd. 
Veel informatie over ons dorp vindt u op www.marrumonline.nl . 
 
Woningen 
Alarmerende berichten waren er enige tijd geleden over de verwachte ontwikkelingen 
op de woningmarkt in deze regio. Jongeren zouden liever wonen in grotere plaatsen met 
meer voorzieningen en op termijn zouden woningen in waarde kelderen. Wij zien echter 
dat het ook voorkomt dat jonge gezinnen er niet in slagen om een geschikte woning in 
ons dorp te vinden en (mede) daarom verhuizen naar nieuwbouw in grote kernen. 
Volgens de woningmarktanalyse Noordoost Fryslân van KAW is in Marrum tot 2025 
behoefte aan een beperkt aantal extra woningen en is de woningbehoefte in de periode 
daarna stabiel of kent een lichte krimp.      
(https://www.dwaande.nl/uploads/bestanden/Werken%20en%20ondernemen/wonin
gmarktanalyse-nof.pdf ) Wij pleiten niet voor een sterke groei van het aantal woningen 
maar vinden het wel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in woningen, zodat het 
woningaanbod in de toekomst beter aansluit op de vraag. Overigens zijn wij gelukkig 
met twee zeer betrokken woningcorporaties in ons dorp voor de (sociale) huursector: 
Wonen NoordwestFriesland en PSB Wonen.  

Correspondentieadres: 
Ringweg 21 
9073 HG MARRUM 
 
e-mail: 
doarpsbelangmarrum@gmail.com 
tel. 0518-412046 (secretaris) 
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We ondersteunen van harte het pleidooi van Doarpsbelang Ferwert-Hegebeintum dat 
gemeente en provincie juist wel onderzoeken hoe ze de leefbaarheid in kleinere dorpen 
kunnen ondersteunen en mogelijkheden aan jongeren kunnen bieden om daar te 
kunnen wonen. (Lees de volledige visie op https://www.ferwertonline.nl/maak-de-
dorpen-weer-aantrekkelijk .)  
 
Voorzieningen 
Het belangrijkste onderwerp is wat ons betreft voorzieningen. Met een basisschool, 
dorpshuis, gymzaal, tennisbanen en sportvelden voor voetbal en kaatsen, een 
supermarkt en nog enige andere middenstand en horeca heeft Marrum best veel 
voorzieningen. Naar verwachting wordt het aanbod nog uitgebreid met een 
multifunctionele sportkooi, mede dankzij een bijdrage van de gemeente Ferwerderadiel. 
Om een aantrekkelijk (woon)dorp te blijven zijn voorzieningen van groot belang. Wij 
krijgen de indruk uit de bijeenkomsten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in 
het kader van de Atlas voor Noordoost Fryslân 
(https://www.dwaande.nl/uploads/bestanden/Werken%20en%20ondernemen/Eindr
apport%20Atlas_sept2015.pdf ) en recenter de Dorpentoer georganiseerd door DDFK 
dat er nadrukkelijk voorgesorteerd wordt op clustering van voorzieningen. Terwijl de 
uitkomst van de Atlas was “De denkrichting ‘maximale spreiding’ blijft het dichtste bij de 
uitkomsten van de bijeenkomsten.” Clustering kan in bepaalde gevallen een goede 
oplossing zijn en is soms niet tegen te houden. Zo is de huisartsenpraktijk van Marrum 
dit jaar naar Ferwert verhuisd. Met een creatieve aanpak en maatwerk kunnen o.i. veel 
dorpen hun voorzieningen behouden. Zo wordt in Marrum bijvoorbeeld de 
kleedaccomodatie gebruikt door zowel voetbalvereniging als de tennis- en 
kaatsvereniging. Verder heeft Ferwerderadiel het onderhoud van sportterreinen aan de 
plaatselijke beheersstichtingen overgelaten, wat naar wij begrijpen goedkoper is dan 
wanneer de gemeente het zelf doet of uitbesteedt aan een bedrijf. Met dat soort 
oplossingen, creativiteit en maatwerk is o.i. ook elders veel te bereiken. Verder is het 
belangrijk om alle van belang zijnde aspecten mee te wegen. Zo is het maatschappelijk 
belangrijk dat mensen actief en in beweging zijn en als een sportvoorziening dichtbij is 
zijn ze daartoe meer geneigd. Een voorbeeld is Burdaard waar een tennisvereniging 
opgericht is toen er in het kader van het recreatieproject aldaar twee tennisbanen 
werden aangelegd. Het overgrote deel van de leden tennisten eerder niet elders en zijn 
ook niet gestopt met een andere sport toen zij in eigen dorp gingen tennissen.  
Een tekort aan vrijwilligers wordt ook wel eens aangevoerd als argument om 
bijvoorbeeld sportaccomodaties te clusteren. Het lijkt echter dat juist bij kleinere 
verenigingen de betrokkenheid groter is en men eerder geneigd is om zich als 
vrijwilliger in te zetten. Uiteraard is het wel van belang om, als een grote investering in 
een voorziening overwogen wordt, goed te kijken naar verwachte ontwikkelingen in 
bijv. ledenaantallen om te voorkomen dat bijvoorbeeld een kunstgrasveld wordt 
aangelegd in een dorp waar het voortbestaan van een voetbalvereniging onzeker is.  
Wat de voorzieningen in Marrum betreft is de gymzaal al erg oud. Voor de basisschool 
en sportverenigingen is behoud van een binnensportaccomodatie wel van groot belang. 
Onderzoek door de gemeente enkele jaren terug heeft ook uitgewezen dat vervoer van 
de leerlingen naar de sporthal in Ferwert duurder is dan het in standhouden van de 
gymzaal. Een vergezicht dat wij hebben is om op termijn een nieuwe sportzaal aan het 
dorpshuis te bouwen om zodat het gebruik te combineren is met de faciliteiten van het 
dorpshuis. Het door vrijwilligers gerunde dorpshuis biedt onderdak aan vele activiteiten 
op sociaal en cultureel gebied. 
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Een voorziening, die van groot belang is voor de hele regio, is snel internet. De aanleg 
van glasvezel in het kader van de regeling die de provincie met Kabelnoord heeft 
afgesproken lijkt nog niet eenvoudig van de grond te komen. Mogelijk kan de gemeente 
Noardeast Fryslân ook een rol spelen in het faciliteren van de aanleg. 
 
Bedrijvigheid 
Vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe ondernemingen 
zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Op het bedrijventerrein van Marrum zijn nog 
enkele kavels beschikbaar, maar het bedrijventerrein Doniaweg in Hallum is helemaal 
vol. Gezien het grote economische belang daarvan pleiten wij voor uitbreiding zodat er 
ruimte is voor groei van de bedrijven of vestiging van nieuwe bedrijven. 
 
Energietransitie 
De impact van nieuwe vormen van energie kan groot zijn, bijvoorbeeld van 
biovergisters, zonneparken en windturbines. Het is te overwegen of het zinvol is om te 
komen tot een gemeentelijk energiebeleid om te reguleren waar wat wel en niet mag. 
Wat we in Ferwerderadiel zien is dat het de gemeente overkomt, bijvoorbeeld plannen 
voor zonnepanelen. Mestvergisters zijn moeilijk tegen te houden op bedrijventerreinen 
waar bedrijven in de milieucategorieën t/m 3.2 zijn toegestaan, terwijl de 
bedrijfsvoering eigenlijk niet duurzaam te noemen is, zeker als de aan- en afvoer niet 
zeer lokaal wordt gehouden. Hier zijn we achter gekomen door ons in de materie te 
verdiepen n.a.v. twee initiatieven voor industriële vergisters bij Marrum, waarvan één 
inmiddels in aanbouw is. (Meer hierover op http://marrumonline.nl/biovergisters.)  
De bouw van een vergister aan de Nieuweweg bij Marrum maakt de rondweg rond 
Wânswert extra noodzakelijk, gezien het grote aantal transportbewegingen dat 
industriële mestvergisting meebrengt. 
 
Openbaar vervoer 
Soms lijkt overheidsbeleid tegengesteld aan maatschappelijke ontwikkelingen. Zo heeft 
de provincie besloten om buslijn 54 niet meer door het dorp te laten gaan, wat wij niet 
logisch vinden gezien de vergrijzing en het feit dat voorzieningen soms verder weg zijn 
(bijv. huisarts en bibliotheek). De onderbouwing van het plan was gebrekkig en 
wisselend. Zo was de belangrijkste motivering van de provincie aanvankelijk het 
aantrekken van meer reizigers, maar in het definitieve plan is die doelstelling losgelaten 
en vindt men het experiment al geslaagd als het aantal reizigers gelijk blijft. (Zie ook 
http://marrumonline.nl/nieuws/515-busplan-gaat-door-extra-reizigers-geen-
doelstelling-meer)  
De provincie gaat over dit onderwerp, maar het is goed om ook als gemeentelijke 
politiek erover na te denken welke invloed men kan uitoefenen ten aanzien van het 
openbaar vervoer in de regio, temeer omdat er in het Verlengingsvoorstel met Arriva 
nog veel andere lijnen genoemd worden waarop men mogelijkheden voor het ‘strekken’ 
van de busroute ziet. 
 
Uiteraard zijn wij altijd bereid om nadere toelichting te geven of nader in gesprek te 
gaan over bovenstaande onderwerpen.  
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk  
 
 
Titia Jippes-de Boer, secretaris 
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