
 
 

jaarverslag 2018 Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk 
 
Doarpsbelang geeft in het sportblad en op marrumonline geregeld informatie over onderwerpen 
die er spelen. In dit jaarverslag een beknopt overzicht.  
 
Plannen mestvergisters  
Samen met actiecomité No Shit en stichting Duurzaam Marrum is opgetrokken over de 
mestvergisters. Voor de Botniaweg loopt inmiddels een rechtszaak om de vergunning in te 
trekken. Voor de Nieuweweg is een verzoek om intrekking of aanpassing van de vergunning niet 
succesvol geweest. Wel loopt er nog een bezwaar tegen de bouwvergunning. De acties tot zover 
hebben wel duidelijkheid gegeven over een aantal punten waaraan Host zich zal moeten houden, 
wat nog niet zo eenvoudig zal zijn. Een verzoek aan de gemeente om het bestemmingsplan te 
bevriezen zodat er in beginsel geen uitbreiding van de vergister kan komen is door de 
gemeenteraad helaas niet opgepakt. Dit zullen we bij de nieuwe gemeente weer onder de 
aandacht moeten brengen.  
 
Woningplannen  
Wonen Noordwest-Friesland heeft voor het Oudhuisterwegje en de Julianastraat sloop- en 
nieuwbouwplannen. Er zullen 26 worden gesloopt en 14 worden teruggebouwd. Tegelijkertijd 
blijkt uit een inventarisatieavond dat er grote behoefte is aan vrijesectorwoningen in Marrum. 
Daarover is overleg met de gemeente en woningcorporatie geweest. Volgens het door de 
gemeente gehanteerde afwegingskader lijken er ruimte te zijn voor een beperkt aantal 
nieuwbouwwoningen. Een ambtenaar noemde ter indicatie zelfs een aantal van tien. In januari zal 
vervolgoverleg met de gemeente plaatsvinden. Doarpsbelang is erg ingenomen met de aankoop 
van het Heephûs door Homme en Wytske Tjeerdsma met het oogmerk om er 6 appartementen in 
te bouwen. Wij hopen dat de benodigde vergunningen er komen en dit plan door zal gaan.  
 
Buslijn 54  
Doarpsbelang heeft in het overleg met de provincie gepleit voor slimmere alternatieven in plaats 
van het plan om alle bussen in het vervolg alleen bij de provinciale weg te laten stoppen. Dit is 
helaas niet gelukt. Niet eens zozeer het eindresultaat maar vooral de wijze waarop het tot stand is 
gekomen, heeft ons erg teleurgesteld. Op papier is het een experiment, maar we gaan ervan uit 
dat het niet wordt teruggedraaid. De provincie zal nog wel enkele aanpassingen aan de halte 
uitvoeren.  
 
Sportkooi  
De plannen voor een sportkooi staan nog op de planning voor realisering in mei-juli 2019. 
Belangrijk is dat er het hele voetbalseizoen gewoon getraind en gevoetbald kan worden en omdat 
er ook nieuwe drainage en verlichting aangelegd gaat worden is een goede afstemming en 
voorbereiding belangrijk. Verder worden er nog nadere afspraken op papier gezet met betrekking 
tot gebruik en onderhoud, maar ook afspraken met gebruikers en omwonenden waarmee overlast 
voorkomen en waar nodig bestreden gaat worden. Qua financiën is er reeds € 40.089 euro binnen 
gekomen en zijn er daarnaast € 66.700 aan toezeggingen gedaan. Het totale investeringsbedrag is 
daarmee voor een heel groot deel binnen, maar er volgen het komend jaar nog wel enkele acties. 



De werkgroep Sportkooi bedankt een iedere gulle gever die samen gezorgd hebben voor een hoge 
opbrengst uit de Enveloppenactie ad. € 3862. In januari gaan we weer los met de voorbereidingen. 
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Jubileum  
De viering van 100 jaar doarpsbelang op 14 juli was een enerverend evenement. Het was een dag 
die dankzij de bijdrage en hulp van velen een ‘boppeslach’ werd en waarop het bestuur met veel 
genoegen terugkijkt , ondanks dat het overlijden van twee inwoners voorafgaand aan de viering 
wel een schaduw wierp.  
 
Overige zaken  
Er was de goedbezochte dodenherdenking, georganiseerd door de 4-meicommissie. Er is twee 
keer overleg geweest met de huisartsen i.v.m. de verhuizing van de praktijk. Marrum heeft 
meegedaan aan het maken van een mienskipsenerzjyplan. Een vervolg daarop heeft nog niet 
plaatsgevonden door gebrek aan vrijwilligers. Na enige twijfel vanwege moeizame eerdere 
ervaringen heeft het bestuur weer meegedaan aan een dorpsschouw met de woningcorporatie en 
gemeente. Buurtvereniging Stasjonswei had daarbij ook een paar belangrijke aandachtspunten, 
waarvan een oplossing nog op zich laat wachten. Er is aandacht gevraagd bij de gemeente en 
Dockumer Courant voor het niet bezorgen in het buitengebied. De Dockumer Courant kan worden 
toegestuurd aan mensen in het buitengebied die daarom vragen, maar om dit werkelijk voor 
elkaar te krijgen blijkt moeizaam. Het bestuur had ruim voor de verkiezingen een brief aan alle 
politieke partijen in Noardeast-Fryslân gestuurd om aandacht te vragen voor een aantal zaken die 
in Marrum en omgeving spelen. De plaatsing van het bord waarop evenementen aangekondigd 
kunnen worden, kon nog niet plaatsvinden vanwege het werk aan de bermen van de provinciale 
weg, maar zal hopelijk binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Ledenwerving onder nieuwe inwoners 
heeft onze aandacht. Een delegatie van het bestuur bezocht een bijeenkomst van Vitale 
Waddenkust, er is een bureau ingehuurd om een regioplan te maken. Doel van het Regioplan is 
om de initiatieven die u, namens de bewoners en dorpen in gang zet, te bundelen en met elkaar te 
verbinden. Op 1 december was de opening van de wandelroute Dobbepaarden, die in 
samenwerking met It Fryske Gea en Sense of Place is gerealiseerd. Ook is er i.s.m. de gemeente 
weer meegewerkt aan de kerstbomeninzameling.  
 
Vooruitblik  
De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân moet op veel terreinen beleid gaan ontwikkelen en 
stroomlijnen. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben. Vooral voor de sportaccommodaties hebben 
we enige zorgen. Er zijn wel eens geluiden dat kinderen uit Marrum in de toekomst mogelijk voor 
gymles naar de sporthal moeten. Anderzijds heeft de gemeente aangegeven dat de gymzaal nog 
jaren meekan, maar als het einde van de levensduur in zicht komt, zouden wij pleiten voor het 
bouwen van een multifunctionele zaal aan het dorpshuis, zodat de (school)kinderen in eigen dorp 
kunnen gymmen. 
 


