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Nadat in 2012 Dorpsbelang een nieuwe start heeft gemaakt, was 2013 het eerste 
volledige jaar dat we hebben gedraaid in de nieuwe opzet: een structuur met een dagelijks 
bestuur en een aantal algemeen bestuursleden, waarbij ieder een bepaald aandachtsgebied in 
portefeuille heeft. En waarbij de bestuursleden van dorpsbelang tevens het algemeen bestuur van 
het dorpshuis vormt. Het is in 2013 niet gelukt om alle portefeuilles de aandacht te geven die ze 
verdienen, mede doordat onze bestuursleden Hendrika van der Woude en Hilly de Jong om 
gezondsheidsredenen maar een beperkte rol konden spelen en Peter Leemberg door werk en 
studie beperkt inzetbaar was. Naast genoemde personen bestond het bestuur in 2013 uit Piet 
Osinga, voorzitter, Jan van der Meer, penningmeester, Anne van Oosten met de portefeuille 
jaarlijks terugkerende activiteiten, Fred Prummel, beheerder van het dorpshuis en Titia Jippes-de 
Boer, secretaris met de portefeuille communicatie.  
 
Dorpsbelang heeft zich het afgelopen jaar op veel manieren geprobeerd in te zetten voor het dorp 
en de bewoners, waarvan hier enkele worden genoemd: in het overleg met burgemeester en 
wethouders zijn een aantal zaken besproken bijvoorbeeld de vestigingsmogelijkheden voor 
bedrijven, parkeeroverlast bij Het Nijlpaard en het Chinees restaurant en inzet van de jeugdwerker 
voor de jeugd in Marrum. Naar aanleiding van het opheffen van de geldautomaat is overleg 
gevoerd met de Rabobank Leeuwarden/NW-Friesland, helaas nog zonder succes (wel blijven we 
het in de gaten houden als zich nieuwe mogelijkheden voordoen). Het oprichten van een 
energiecoöperatie zoals op Ameland al is opgestart lijkt ook interessant voor Marrum te kunnen 
zijn. Vertegenwoordigers van dorpsbelang hebben hierover informatiebijeenkomsten bezocht, en 
met de een van de voortrekkers hiervan overleg gevoerd. Verder is er naar aanleiding van een 
verzoek van een buurtvereniging over overlast in een bepaalde straat contact geweest met de 
woningstichting.  Verder waren er allerlei praktische zaken zoals het mede organiseren van de 
dodenherdenking, het regelen van verkeersregelaars bij de fietselfstedentocht en de 
Bartlehiemskeelertocht, het organiseren van deze nieuwjaarsreceptie. Hier ook een woord van 
dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor weer belangeloos hebben ingezet. 
 
Wat de leefbaarheidspot betreft hebben we bijdragen toegekend aan de sinterklaascommissie 
voor kleding van de pieten, aan de muziekvereniging bestemd voor kleding om eenheid te krijgen 
tussen drumband en korps, aan ouderenbeleid voor koersbal en een activiteit die a.s. woensdag 8 
januari zal plaatsvinden, en het nieuw opgezette Ferwerderadeel-biljarttoernooi. Verder is er geld 
opzij gezet voor de speeltuin. Ook waren er bijdragen, die meestal jaarlijks terugkeren, zoals voor 
het sinterklaasfeest, de oudejaarsloop en het MAC. 
 
Sommige zaken vragen een lange adem. In 2013 is de uitkomst van de verkenningsstudie over 
huisvesting van school, gymzaal en dorpshuis door de werkgroep, waarin ook dorpsbelang 
vertegenwoordigd is, aan de gemeente gepresenteerd. Dorpsbelang probeert de 
belanghebbenden zo veel mogelijk op één lijn te krijgen om de kansen voor het realiseren van een 
gezamenlijke huisvesting te vergroten.  
 
Inmiddels beschikt Marrum over een aantal AED’s (defibrillatoren) en inwoners die een AED 
kunnen bedienen, maar punt is wel: als zich een situatie zich voordoet waarbij reanimatie nodig is, 
hoe krijg je dan de AED en een persoon die kan reanimeren zo snel mogelijk op de juiste plaats? 
Daarvoor is een alarmeringssysteem gewenst. We gaan na welke oplossing voor ons dorp het 
beste is, en proberen deze tot stand te brengen.  



Verder hebben we de wens om de dorpswebsite te verbeteren en zullen we bezien in hoeverre we 
met media als facebook of twitter de actuele zaken meer onder de aandacht kunnen brengen. 
Tot slot willen we een ‘bordjesproject’ opstarten. In Ferwert en Hallum staan op veel historische 
panden bordjes met informatie over de historie. Dit willen we ook graag in Marrum realiseren en 
we zullen mensen benaderen om dit in een werkgroep op te zetten. 
 
Daarnaast volgen we natuurlijk de ontwikkelingen over de toekomst van onze gemeente. Welke 
uitkomst dat ook zal hebben, voor ons is van belang dat er vanuit de gemeente voldoende 
aandacht blijft voor Marrum en Nijtsjerk, de voorzieningen, de leefbaarheid en de bedrijvigheid. 


