Jaarverslag 2014 Doarpsbelang Marrum/Westernijtsjerk
Dorpsbelang heeft zich het afgelopen jaar op veel manieren geprobeerd in te
zetten voor het dorp en de bewoners, waarvan de belangrijkste hier de revue passeren.
Windmolens: In het begin van het jaar heeft LEF, Lokale Enerzjy Ferwerderadiel, alle
dorpsbelangen in de gemeente twee keer uitgenodigd voor overleg. De provincie had besloten dat
voor 1 april plannen konden worden ingediend voor vervanging en opschaling van bestaande
windmolens en LEF wilde daarbij een coördinerende en sturende rol spelen in deze gemeente. Alle
dorpsbelangen in Ferwerderadiel hebben uiteindelijk echter besloten om zich hierin neutraal op te
stellen gezien de verschillende standpunten over windmolens onder de inwoners. Dit zou ook
blijken nadat de verschillende initiatieven bekend werden. Inmiddels zijn we 9 maanden verder en
heeft de provincie iets besloten. Wat is voor verschillende uitleg vatbaar maar van nieuwe
windparken in deze omgeving is geen sprake en evenmin dat bestaande windturbines in deze
omgeving worden gesaneerd.
Dan de AED. We willen realiseren dat de AED in het dorpshuis 24 uur per dag beschikbaar is.
Daarom zullen we een AED-kast op de buitenmuur van het dorpshuis plaatsen. Een volgende stap
zal zijn het alarmeringssysteem. Iedereen die kan reanimeren kan zich aanmelden op een website,
zodat als de situatie zich voordoet zij opgeroepen kunnen worden om de AED te halen of naar het
slachtoffer te gaan. We zullen hierover de inwoners komende tijd verder informeren.
De plannen voor het MFS (Multyfunksjoneel Sintrum) worden mogelijk nieuw leven ingeblazen. In
2014 heeft dorpsbelang het initiatief genomen om omstreeks mei afzonderlijk met de basisschool
en vertegenwoordigers van de sport van het sportcomplex te spreken. De school ervoer daarbij
geen onvoorwaardelijke steun van alle partijen voor de MFS-plannen en heeft daarom plannen
voor renovatie van de huidige locatie uitgewerkt. Het MFS-plan kwam dus in de ijskast. In
december hebben vertegenwoordigers van dorpsbelang de partijen opnieuw uitgenodigd.
Financiering voor het renovatieplan van school blijkt moeilijk gezien de regelgeving die hiervoor
bestaat. Voor nieuwbouw is mogelijk wel geld te vinden. Daarmee kan dus ook weer naar
gezamenlijke huisvesting met dorpshuis en gymzaal worden gekeken. In januari zal overleg met de
wethouder De Vries plaatsvinden.
De website marrumonline.nl komt ook geregeld aan de orde binnen dorpsbelang. De
websitecommissie is bezig met het volgende:
- meer ondernemers interesseren voor een vermelding op de website;
- het onderbrengen van de website bij een nieuwe webhost om kosten te besparen en om
verbeteringen aan de website door te kunnen voeren;
- overleg tot stand brengen met de redactie van het Marrumer Sport- en Infoblad over
verschillende zaken.
De website heeft overigens ook een facebookpagina en is ook op twitter te vinden. Facebook en
twitter worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de website.
Verder is onder dorpsbelang ook een commissie in het leven geroepen om informatiebordjes op
historische panden in Marrum te realiseren. De commissie is aan het werk, maar er is nog vrij veel
uitzoekwerk te doen.
Verder heeft dorpsbelang zich bezig gehouden met:
- geldautomaat: naar aanleiding van berichten in de media dat banken in overleg met elkaar
geldautomaten mogen plaatsen in kleine kernen hebben we contact gezocht met alle grote

banken. Maar het lijkt dat het vooral een bericht was van de banken om goede sier te maken in de
media, maar als het om concrete actie gaat dan is het de vraag of er iets gerealiseerd zal worden.
- Energiecoöperatie: Dit heeft ook veel aandacht gehad en momenteel zijn er voorlichtingen in
verschillende dorpen om te proberen om dit gemeentebreed op te zetten. Jan van der Meer licht
dit onderwerp tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 3 januari toe.
- huisartsenpraktijk: vanwege de vele wisselingen binnen de praktijk en onze zorg daarover
hebben we contact gehad met huisarts Balsma. Het doel is wel om de praktijk in Marrum te
behouden en hopelijk lukt dat de komende periode met meer vastigheid wat de personele
bezetting betreft.
Breedband internet: Glasvezel. De gemeente organiseerde hierover een bijeenkomst,
waarover we in het sportblad hebben bericht.
- Verkeersregeling bij fietselfstedentocht en Bartlehiem Skeelertocht
Algemeen bestuur Stichting Doarpshûs De Nije Tille: bestuursleden van dorpsbelang zijn
algemeen bestuurslid van het dorpshuis. Hiervan zijn jaarlijks twee reguliere vergaderingen.
4-meicommissie: hierover meer bij het onderwerp leefbaarheidspot.
Overleg met:
 Wonen NoordwestFriesland
 Politie
 andere dorpsbelangen in Ferwerderadiel
 Timpaan Welzijn over projekt Doarpsomtinkers
Wat de leefbaarheidspot betreft hebben we bijdragen toegekend aan:
 Jeugdhonk Ús Kelderke voor de samenvoeging en verbouwing van hun honk met de ruimte
van het voormalige 16+ jeugdhonk
 Voor de 4-meicommissie voor het realiseren van een herdenkingsmonument. Bij de
Wilhelminaboom op Het Oosten in Marrum komt een monument voor de slachtoffers van
alle oorlogen. In het paneel zijn subtiel een kat en een roek verwerkt, omdat Marrumers
vanouds katten worden genoemd en Westernijtsjerksters roeken. Kettingen in een v-vorm
verwijzen naar vrede, vrijheid en de verbondenheid tussen mensen. Tot nu toe speelde de
oorlogsherdenking zich vooral af rond de drie oorlogsgraven in het dorp. Het is de
bedoeling dat het nieuwe monument voor 4 mei klaar is.
 Voor de aanschaf van een AED-kast die aan de muur van het dorpshuis wordt geplaatst
 Voor MGVV als gedeeltelijke dekking van de aanschaf van selectiegympakjes
 MAC, een jaarlijkse bijdrage voor het jeugdwerk dat zij doen.
 Oudejaarsloop, eveneens een jaarlijkse bijdrage voor de organisatie van dit evenement.
 Nieuwjaarsreceptie.
Het bestuur van dorpsbelang bestond in 2014 uit: Ypie Folkertsma, Piet Osinga, Jan van der Meer,
Anne van Oosten, Peter Leemberg, Fred Prummel, Titia Jippes en Hilly de Jong die mede om
gezondheidsredenen niet actief heeft meegedraaid. Johan Zagema heeft als kandidaat-bestuurslid
daarentegen wel het hele jaar al meegedraaid.
In 2015 zal er ook weer genoeg te doen zijn. Veel van de onderwerpen die aan de orde zijn
geweest, zullen ook in 2015 onze aandacht vragen. Voor veel inwoners van Marrum zal de aanpak
van de N357 de nodige overlast geven in 2015 en 2016 maar volgens de plannen zal de veiligheid
toenemen. De werkzaamheden over het hele traject Hallum-Holwerd duren van maart tot
september, maar de provincie kon laatst nog niet vertellen wanneer precies ze ter hoogte van
Marrum aan het werk zijn. Er staat voor komend jaar van alles op stapel yn Marrum. Elk jaar
worden er veel activiteiten in Marrum georganiseer, maar in 2015 zijn er ook de
jubileumactiviteiten van Marheim en hopelijk de opening van het stationsgebouw. Dat zijn zaken
waar dorpsbelang geen rol in heeft maar wel belangrijk voor de leefbaarheid. Wij als dorpsbelang
zullen ons in 2015 weer op onze eigen manier inzetten voor de leefbaarheid in Marrum en
Westernijtsjerk.

