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Doarpsomtinken 
In het begin van het jaar hebben we overleg gezocht met Anneke van der Kooi van Timpaan 
Welzijn om ook in Marrum het doarpsomtinken op te zetten, wat na het bereid vinden van Sandra 
Stielstra en Willeke Nutma als doarpsomtinkers en een aantal doarpshelpers inderdaad van start 
kon gaan. Marrumers die hulp nodig hebben maar weinig of geen beroep kunnen doen op familie 
en kennissen kunnen de doarpsomtinkers benaderen die dan meedenken om een oplossing te 
vinden. Vanuit doarpsbelang houdt Ypie Folkertsma contact met de omtinkers. 
 
Plannen mestvergister 
Op het bedrijventerrein aan de Nieuweweg heeft De Wolff Verenigde Bedrijven uit Heerenveen 
een plan voor een industriële biogasinstallatie. In 2011 is daarvoor al een vergunning verleend en 
toen waren er geen bezwaren. Veel biogasinstallaties op boerenerven leiden niet of amper tot 
overlast, maar de laatste jaren zijn er een aantal situaties waar wel overlast wordt ervaren, 
bijvoorbeeld in Tirns en Tzummarum, en is er steeds minder draagvlak voor grootschalige 
mestverwerking. In juni heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor het 
veranderen van de mestvergistingsinstallatie. Dit betekent een wijziging van de vijf jaar geleden al 
verleende vergunning. De nieuwe vergunning is minder vergaand dan de oude: er is sprake van 
een minder zware milieucategorie en de ruimtelijke omvang van de installaties is kleiner. Net als 
de ondernemers op het bedrijventerrein vonden we het daarom niet raadzaam om hiertegen 
bezwaar in te dienen, want als het bezwaar al zou worden toegewezen kan de initiatiefnemer 
terugvallen op de oorspronkelijke, verdergaande, vergunning.  
 
In 2011 is ook een vergunning verleend voor een grote vergistingsinstallatie aan de Botniaweg bij 
de voormalige grasdrogerij en er is volgens de wethouder geen termijn waarbinnen de bouw 
gerealiseerd moet zijn, dus het is afwachten of dit plan ook nieuw leven ingeblazen wordt.  
Begin januari stond in de Dockumer Courant dat er bij de gemeente een verzoek om intrekking van 
de omgevingsvergunning van beide vergisters is ingekomen. Piet Osinga heeft hiernaar 
geïnformeerd bij wethouder Jaap Hijma en dat blijkt afkomstig van de voedingsindustrie in Hallum, 
maar het verzoek om intrekking lijkt weinig kansrijp volgens Hijma. 
 
Dorpsschouw e.d. 
Vaak is er in 2016 contact geweest met de gemeente over de actiepunten die uit de dorpsschouw 
van september 2015 voortgekomen zijn. Wat uiteindelijk gerealiseerd is: de heg van de speeltuin 
is kort gesnoeid, het bankje bij de zuivelfabriek schoongemaakt, en in december heeft B&W heeft 
besloten om lichtmasten te plaatsen bij het nieuwe fietspad langs de kerk in Westernijtsjerk. De 
parkeeroverlast op de hoeke is de gemeente tot dusver niet bereid om iets aan te doen, en ook 
ziet de wethouder geen mogelijkheden om iets de doen aan een zogenaamde ‘rotte kies’, hoewel 
een ambtenaar toch een wat ander verhaal had. De gemeente heeft aangegeven dat ze graag een 
blikmikker in Marrum willen plaatsen op een door ons aan te geven plek als iemand bereid is om 
deze zo nu en dan te legen. We hebben in augustus aangegeven wie en waar maar sindsdien is het 
weer stil van de kant van de gemeente. 
Ondertussen zijn in het kader van het jaarlijkse overleg met B&W een viertal nieuwe punten m.b.t. 
de infrastructuur bij de gemeente aangemeld.  
 
AED en reanimatie 
Johan Zagema verzorgt het onderhoud van de AED van het dorpshuis. Het in overleg met andere 
belanghebbenden in het dorp mogelijk gezamenlijk oppakken van zaken rondom de AED en 
reanimatiecursussen is door drukte nog niet van de grond gekomen. Johan en Ypie hebben wel 



een regionale bijeenkomst over dit onderwerp bijgewoond, waaruit bleek dat Marrum er positief 
uitsprong met de 24/7 beschikbaarheid van een AED en het aantal burgerhulpverleners. Ook is it 
Fryske Gea gevraagd om hun AED in kweldercentrum ook bij hartslagnu.nl aan te melden zodat 
deze overdag ook beschikbaar komt voor burgerhulpverlening. 
 
Sportkooi 
De basisschool heeft ons laten weten dat het schoolplein buiten schooltijden met een hek 
afgesloten zal worden en wou wel meedenken in een alternatieve voorziening voor de jeugd. We 
zijn blij dat een aantal inwoners een initiatiefgroep hebben gevormd waarin Jan van der Meer 
namens doarpsbelang zitting in heeft. Ook jongerenwerker Otto Veenstra is erbij betrokken. De 
plannen krijgen vorm en de groep zal het dorp daarover bij gelegenheid wel informeren. 
Doarpsbelang ondersteunt van harte om zo’n voorziening in Marrum gerealiseerd te krijgen. 
 
Gemeentelijke fusie 
Met betrekking tot het plan voor een bestuurlijke fusie van de gemeente met Dongeradeel en 
Kollumerland in 2019 organiseerde de gemeente een avond voor dorpsbelangen in Ferwerderadiel 
In de nieuwe situatie is de bedoeling dat dorpen na de fusie de beschikking krijgen over een 
budget waarin het dorp kan kiezen waaraan dit wordt besteed.  
Met ingang van 1 januari van 2017 is al van een ambtelijke fusie sprake, met ook Dantumadeel 
erbij. Er zijn vier dorpencoördinatoren die aanmerkelijk meer tijd beschikbaar hebben om aan de 
dorpen te besteden dan tot nu toe. Als het aan ons ligt zullen we geregeld contact met de 
coördinator hebben en proberen goede afspraken te maken over wat we van elkaar kunnen 
verwachten. 
 
Ledenwerving 
Werving van nieuwe leden is dit jaar door Hendrik Halma in gang gezet en niet-leden zullen begin 
2017 persoonlijk worden benaderd om lid te worden.  
 
Heephûs 
Met lede ogen zagen we aan hoe het Heephûs leegstond. We hebben de vraag voorgelegd aan 
Wonen Noordwestfriesland en PSB Wonen of zij (senioren)appartementen in het Heephûs zouden 
kunnen realiseren. Om verschillende redenen zagen beide partijen dat niet zitten. Ook overleg  
met een aannemer uit de buurt leverde geen resultaat op. In de krant lazen we dat Johan 
Timmermans uit Garyp dergelijke uitdagende projecten wel eens oppakte. Voor dergelijke panden 
heeft hij de stichting Herbestemming Vasterfgoed in het leven geroepen die probeert een nieuwe 
bestemming te vinden voor leegstaande panden. Met de stichting wil hij wel een onderzoek 
uitvoeren naar de mogelijke herbestemming van het Heephûs. Voor een financiële bijdrage 
daarvoor hebben we met succes een beroep gedaan op het Iepen Mienskipsfûns van de provincie. 
Met het onderzoek is inmiddels een begin gemaakt. De stichting heeft hiervoor een periode de tijd 
gekregen van de makelaar. Hopelijk leidt het tot een goed plan dat ook nog uitgevoerd zal worden. 
Zekerheid hierover bestaat niet maar het is een belangrijke stap in de goede richting. 
 
Vitale Waddenkust  
De doelen van het project Pilot Vitale Waddenkust zijn om door samenwerking van dorpen en 
andere partijen: projecten in de regio van de grond te krijgen; het verbinden en ontsluiten van 
deze projecten en bestaande zaken, met name op het gebied van recreatie en toerisme; en een 
dialoog te starten over voorzieningen in de toekomst, om te zien of daarbij bijvoorbeeld 
samenwerking mogelijk is. Dit alles natuurlijk met het oog op de verwachte krimp. Door zo’n 
project in samenwerking op te pakken is het o.a. de bedoeling om meer fondsen te kunnen 
aanspreken voor financiële bijdragen.  
 
De zes samenwerkende noordoost-gemeenten hebben de pilot goedgekeurd en budget voor een 
onafhankelijke projectleider ter beschikking gesteld. Hopelijk wordt spoedig een projectleider 



benoemd en kan het traject van start gaan. Overigens is Ferwerderadiel in 2016 niet gekrompen 
maar met 46 inwoners gegroeid, hopelijk geldt de groei ook voor Marrum. In 2015 was Marrum 
ook licht gegroeid. De groei lijkt voor een deel te danken te zijn aan de huisvesting van 
statushouders, migranten. We vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners worden opgenomen in 
onze dorpsgemeenschap en zich hier thuis gaan voelen, waarin het doarpsomtinken ook een rol 
kan spelen.  
 
Los van het project Vitale Waddenkust zijn de dorpsbelangen van Ferwerderadiel twee keer bij 
elkaar geweest en op verzoek van de dorpsbelangen hebben we een gezamenlijk overleg met 
B&W gehad, en daarbij vooral gespreksonderwerpen aangedragen die in meerdere dorpen spelen. 
 
Wandelroute dobbepaarden 
Met it Fryske Gea is een aantal keren overleg geweest over onze wens voor een buitendijkse 
wandelroute met als thema de dobbepaarden. It fryske Gea heeft inmiddels een projectplan 
opgesteld en zal fondsen proberen te werven. Dit wordt waarschijnlijk in combinatie met het 
project Sense of Place in het kader van Leeuwarden 2018 opgepakt.  
 
Werkgroep website Marrumonline  
De websitecommissie zorgt met marrumonline voor de informatievoorziening over Marrum en de 
agenda van de Sawn Stjerren Nijs. Het aantal ondernemers op de website is in 2016 uitgebreid. 
Met hun bijdrage van € 15 per jaar worden de kosten van de website gedekt. Door verkoop van 
Styldrie hebben we nu te maken met een nieuwe webhost, wat nog niet soepel verloopt. 
 
Werkgroep borden historisch Marrum 
De werkgroep borden historisch Marrum is in een vergevorderd stadium om bordjes met 
informatie op historische panden te plaatsen. De bedoeling is om het in de eerste helft van 2017 
af te ronden.  
 
4-meicommissie  
De 4 mei commissie organiseerde een indrukwekkende dodenherdenking, met kranslegging door 
het voltallige college van B&W en meer aanwezigen dan voorgaande jaren. 
 
Meiinoar Grien 
Energiecoöperatie Mei-inoar Grien, waarvan Jan van der Meer bestuurslid is, houdt op 25 januari 
2017 in Marrum een voorlichtingsavond over de mogelijkheden voor inwoners om deel te nemen 
in zonnedaken die o.a. op de stal van Piet en Klaas Pieter Osinga gerealiseerd zal worden. 
 
Werkgroep onderzoek mf zaal 
Vorig jaar is aangekondigd dat een werkgroep zou 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 of dat er andere ideeën te ontwikkelen waren over de 
huisvesting van voorzieningen. De werkgroep is aan de slag geweest en  gezien de ontwikkelingen 
die in 2016 plaatsvonden, namelijk dat het dorpshuis opgeknapt werd en dat het dorpshuis een 
hele goede bezetting kent, is er geen onderzoek naar een multifunctionele zaal geweest. Men 
heeft zich beperkt tot de onderzoek naar de wensen van de huidige gebruikers van het dorpshuis. 
Het onderzoek moet nog worden afgerond maar er komt al wel duidelijk naar voren dat de 
gebruikers van het dorpshuis over het algemeen tevreden zijn over de gebruikte ruimtes.  
 
Informatie 
Om de inwoners op de hoogte te houden van activiteiten hebben we zeven keer een stuk voor het 
Marrumer Sport- en Infoblad geschreven, en een aantal keren via marrumonline.nl berichten 
geplaatst. 
 



Vooruitblik 
Naast de al genoemde projecten die doorlopen in 2017 blijft het onderwerp voorzieningen in 2017 
een belangrijk onderwerp voor dorpsbelang. Verder willen we dit jaar ook zien of we op een of 
andere manier de ondernemersvereniging, die nu een slapend bestaan leidt, geïntegreerd kan 
worden in dorpsbelang.  Verder moeten we ons zo langzamerhand gaan bezighouden met de 
voorbereiding van het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang in 2018. Ook zal op de agenda staan of 
de verkeersregeling bij evenementen gecoördineerd kan worden. En het project om een bord te 
maken waarop evenementen in Marrum aangekondigd kunnen worden, zal hopelijk worden 
voltooid. 
 
In 2017 en 2018 zal naar verwachting het project Vijfhuizen met o.a. een gemaal in de Zeedijk 
nabij de Westerhúsloane worden uitgevoerd. Het project heet nog steeds Vijfhuizen maar het 
gemaal zal waarschijnlijk De Heining komen te heten, want zowel de gemeente als wij vonden 
Vijfhuizen geen passende naam. 
 
 


