
Jaarverslag 2019 Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk 
 
Doarpsbelang geeft in het sportblad en op marrumonline geregeld informatie over onderwerpen 
die er spelen. In dit jaarverslag een beknopt overzicht.  
 
Woningplannen  
Samen met de bewoners van de Julianastraat hebben we ons sterk gemaakt bij Wonen Noordwest 
Friesland dat de bewoners van de woningen aan de noordkant er kunnen blijven wonen tot de 
nieuwe woningen klaar zijn en gelukkig heeft dit succes gehad. 
Er is een aantal keren overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente over de wens 
voor woningbouwlocaties. We hopen dat er komend jaar duidelijkheid komt of de ontwikkeling 
echt in gang gezet gaat worden. We hebben alle denkbare locaties ingebracht, waarbij we ons 
bewust zijn dat voor elke locatie geldt dat bewoners liever geen nieuwe woningen in hun uitzicht 
krijgen. De gemeente heeft de geschiktheid van de verschillende plekken onderzocht, o.a. op 
stedenbouwkundige afwegingen. Daaruit zijn op dit moment twee mogelijke locaties 
overgebleven: aan de rand van het dorp op het eind van de Easterstrjitte en het veldje achter de 
Julianastrjitte, Sinnebuorren en Oudhuisterwegje De gemeente onderzoekt momenteel de 
financiële haalbaarheid en of er nog andere obstakels zijn. Daarnaast staat de gemeente in 
principe welwillend tegenover het mogelijk bouwen van woning(en) op vrijkomende 
bedrijfslocaties. Daar zijn locaties bij waar ook een combinatie van bedrijfsgebouw met woning 
mogelijk zou zijn. Maar het is duidelijk dat de gemeente daarin niet zelf initiatief gaat nemen. Dat 
moet de eigenaar, een gegadigde of een projectontwikkelaar dan zelf ontwikkelen.  
 
Sportkooi  
De sportkooi, waarvoor de werkgroep zich geweldig heeft ingespannen, is dit jaar aangelegd en 
kon in augustus in gebruik worden genomen. In het kader van het project is het trainingsveld 
verplaatst en drainage en verlichting aangelegd. Het trainings- en pupillenveld zal zoals gepland 
volgend jaar nog opnieuw aangepakt en ingezaaid moeten worden en zo zijn er nog een paar 
klussen, zoals het plaatsen van een draaihek. Financieel lijkt het allemaal precies te passen. De 
verantwoordelijkheid voor de sportkooi blijft in ieder geval voorlopig bij dorpsbelang. Voor 
eventueel onderhoud is er een potje, dat gevuld is en wordt door bijv. opruimacties van de jeugd, 
waarvoor de gemeente een vergoeding betaalt.  
 
Glasvezel 
Voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied voerden twee partijen een felle strijd: 
Kabelnoord en Glasvezel Buitenaf. Met de initiatiefgroep Ferwerderadiel op Glas en de 
dorpsbelangen was afgesproken dat de dorpsbelangen in ieder geval de bewoners in het 
buitengebied zouden aansporen om zich aan te melden voor glasvezel, omdat daar nu geen snel 
internet is. Begin juli volgde de ontknoping: Kabelnoord gaat glasvezel in het buitengebied 
aanleggen en Glasvezel Buitenaf heeft zich teruggetrokken. Binnen de bebouwde kom probeerde 
DFMopGlas 35% aanmeldingen te krijgen. Volgens de website is de campagne voor dorpskernen 
verlengd tot medio 2020. 
 
Contact Gemeente 
We hadden de pech dat zowel de contactwethouder als onze dorpencoördinator als gevolg van 
ziekte uitgeschakeld werden. Met de vervangende wethouder Van Esch is in december nog een 
kennismakingsgesprek geweest. 
Prettig is dat de gemeente de dorpsbelangen geregeld informeert over algemene zaken zoals 
voorgenomen groen- en wegenonderhoud, subsidiemogelijkheden e.d.  



Naar verluidt gaat de gemeente werken met dorpsbudgetten. We weten echter niet om welke 
bedragen dat gaat en waar het aan besteed mag worden.  
 
Mestvergisters  
Samen met actiecomité No Shit en stichting Duurzaam Marrum is opgetrokken over de 
mestvergisters. Voor de Botniaweg ligt de zaak over al dan niet intrekking van de vergunning 
inmiddels bij de Raad van State. Er wordt ook een nieuw intrekkingsverzoek voor de vergunning 
gedaan, wat het proberen waard is, omdat er ondertussen weer veel tijd verstreken is zonder dat 
de vergunninghouder stappen neemt. Ook zijn we nu met de ondertussen opgedane kennis beter 
in staat om echt alle argumenten naar voren te brengen in het verzoek. De vergister aan de 
Nieuweweg is dit voorjaar in gebruik genomen. De omliggende bedrijven ondervinden 
geuroverlast van het buiten opladen van digestaat en soms zijn er andere oorzaken voor geur. 
B&W hebben aangegeven het bestemmingsplan niet te willen bevriezen om uitbreiding van de 
vergister aan de Nieuweweg te voorkomen. Mogelijk gaan we dit punt nog bij de gemeenteraad 
bepleiten. Verder is het vooral zaak dat overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Het bedrijf heeft 
in mei een wijziging van de vergunning aangevraagd. Als de gemeente die vergunning verstrekt 
zullen we die kritisch onder de loep nemen om te zien of bezwaar nodig is. 
 
Overige zaken  

• Er is overleg geweest met de huisartsenpraktijk en later nog eens gevraagd naar de voortgang 
m.b.t. de parkeerplaatsen die voor patiënten van de praktijk gereserveerd zouden worden. 
Positief is dat onze suggestie om de griepprik ook in Marrum te organiseren overgenomen is. 

• In juni is overleg geweest met vertegenwoordigers van veel verschillende verenigingen in 
Marrum. Er is o.a. gesproken over de dorpsagenda en de voorgenomen reünie op 18 juni 2021. 

• De fietselfstedentocht komt in 2020 weer door Marrum als we voldoende verkeersregelaars 
leveren. Dit is het resultaat van inspanningen gezamenlijk met andere dorpen en vragen van 
inwoners. 

• Het bestuur heeft inbreng geleverd voor de door de gemeente op te stellen Omgevingsvisie en 
voor de gemeentelijke Visie Recreatie en Toerisme en de programmamarkt van de 
gemeenteraad. 

• Dorpsbelang heeft weer meegewerkt aan de gemeentelijke inzamelactie van kerstbomen.  

• Afgelopen zomer is het fotokunstwerk in de paardendobbe geplaatst. Het is opvallend hoe veel 
mensen dit naar de wandelroute in het buitendijks gebied trekt. 


