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Nu de feestdagen achter ons liggen, we een gezellige aldjiersoertinking meemaakten, niet 
alleen op een spetterend vuurwerk werden onthaald maar ook op een gezellig feest in Nij 
Franjum, zitten wij rondbuikig bij te komen om ons voor te bereiden op een nieuw 
verenigingsjaar en past het even terug te blikken.
Er is in 2011 heel veel gebeurd in de wereld om ons heen en helaas niet alleen positieve 
dingen. Het blijft onvoorstelbaar hoe ernstig mensen verdwaasd kunnen raken en dan 
blijkbaar eenvoudig de hand weten te leggen op wapentuig met zulke vreselijke gevolgen.
Het maakt niets uit of het dan een eenmans actie of een jarenlange onderdrukking betreft.

Laten we dankbaar zijn met ons dorp waar natuurlijk wel eens wat mis gaat, maar waar over 
het algemeen mensen (nog) oog hebben voor elkaar. Wij moeten niet toestaan dat in Marsum 
mensen worden buiten gesloten, verketterd om hun uiterlijk, afkomst of geloof. Het dorp kan 
beter een voorbeeld zijn, een pilot, een dorp waar tolerantie in de meest brede zin hoog in het 
vaandel staat, een leefbaar dorp.

Via de Nieuwskruier en/of via de Marsumer site houden we u door het jaar heen zo goed 
mogelijk geïnformeerd over die projecten waar wij belang aan hechten en die wij zo al 
tegenkomen.
En natuurlijk bent u van harte uitgenodigd op de ledenvergadering om uw instemming of 
kritiek te uiten en ons tips te geven hoe het anders of beter kan. 
Wij, als bestuur, gaan ondanks al het negatieve gecrisis niet zitten somberen maar met 
onverminderde positiviteit opnieuw een jaar voor Marsum aan de slag.
Gelukkig kunnen wij altijd weer een beroep doen op mensen uit het dorp of naaste omgeving 
daarvan, die voor een periode het bestuur van dorpsbelang willen ondersteunen. Zonder deze 
hulp zou het voor velen van ons, naast een baan en een gezinsleven, veel moeilijker zijn om 
handelend op te treden, in het algemeen belang, voor ú en voor de rust en leefbaarheid van 
Marsum.

In 2011 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Geert Verf voorzitter, Arend Jan Talens vice voorz., Henk Muller penningmeester, Shira 
Tigchelaar secretaris(ad interim), Tjitske Sijbesma, Sonja de Haan en Koos van der Meulen.
Anke Jetske de Boer vergaderde, als aspirant bestuurslid, vanaf september mee.
Sjoukje Jorritsma levert als voormalig bestuurslid nog steeds haar gewaardeerde bijdrage. 
Het bestuur vergaderde dit jaar 7x, wisselend bij de bestuursleden thuis.

In kort bestek noem ik de belangrijkste zaken die wij dit jaar behandelden:
de grote projecten vragen veel tijd en veel overleg zolang ze nog niet in uitvoering zijn.

Zo zijn we o.a. betrokken bij: de Haak, Noord West Tangent, Marsum aan ’t water, Nieuw 
Stroomland, Dorpsplein, Wadi, bouwen in het dorp, andere dorpse zaken zoals groen en 
veiligheid, overlast, geluidshinder van de vliegbasis nu en de JSF, de toestand van de wegen, 
veranderingen in de omgeving, projecten met- en voor jongeren, WMO, …… 
Bovendien werd de enige fractie die in Marsum vergaderde, de fractie van de FNP bezocht. 

In januari worden er besprekingen over de redactie van de website gevoerd. Oene Hiemstra en 
Arp zorgen voor de uitbouw en het beheer.



De cultuurhistorische fietsroute door Menameradiel staat op de website.
De asfaltfabriek op Schenkenschans brengt ons( WSG) op alle raads- en commissie 
vergaderingen van de gemeentes die er een oordeel over moeten vormen.
De uitgeoefende politieke druk werpt z’n vruchten af. Oosterhof-Holman staat nu niet alleen 
erg in de schijnwerpers maar door alle toegevoegde eisen wordt het plan ook wel erg duur.
Het RIVM rapport over de JSF, wordt op 12 januari besproken met de andere dorpsbelangen 
rond de vliegbasis. Het standpunt is ongewijzigd: meer geluid dan de F16 produceert kan de 
omgeving niet aan. Wel staat men gretig tegenover een permanent geluidmeetnet rond de 
basis en aanvullende geluidmeting van de JSF.
Het College ontvangen we op 18 januari. We bespreken een aantal dorpse zaken en 
informeren naar de geruchten over de verkoop van Nij Andringa State. Er worden door ons 
alternatieven aangedragen op het gemeente plan om grote delen groen van ons dorp overhoop 
te halen en in te zaaien met gras. U ziet aan Sybren Rodenhuis het resultaat. Hij en een aantal 
anderen verzorgen een stukje gemeenschapsgroen. We laten het College het vernieuwde 
dorpshuis en het aangebouwde nieuwe onderkomen voor de huisartsen zien.
Aan de verhuizing van de huisartsenpraktijk besteden we, op uitdrukkelijk verzoek, pas 
aandacht, als ook het vernieuwde dorpshuis en het dorpsplein voor opening gereed zijn.
De plannen rond het dorpsplein en de Wadi komen in een afsluitende fase. De gemeente zal 
bij aanleg ook een stuk riolering vervangen in aangrenzende straten.
De wateroverlast op de Poptawei is onverminderd ernstig. Een milieu onderzoek vertraagt het 
herstel. In oktober is het dan toch (eindelijk) verholpen en we complimenteren de gemeente 
werker van Leeuwarden hiermee. Jammer dat, in het kader van de herindeling, er op gemeente 
niveau nog zo weinig overleg is en het gedeelte in Menameradiel niet mee genomen werd.
De speeltuinaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en “ons” bankje aan het van 
Harinxmakanaal is netjes geschilderd weer teruggeplaatst.
Voor de Bôlekoer schrijven we, eerst zonder succes, een bezwaarschrift tegen de heffing 
detailhandel. In december wordt deze alsnog gehonoreerd.
Overlast veroorzakende bewoners zorgen zo langzamerhand voor grote problemen. Aan alle 
kanten wordt ons geadviseerd hetzij aangifte hetzij melding te doen zodat er dossier vorming 
kan plaatsvinden.
In februari kregen we bericht van de gemeente over hun taakstelling bij het huisvesten van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning. Er zal een beroep op ons worden gedaan als het 
nodig is, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.
We waren betrokken bij de herziening van het bestemmingsplan Marsum-Ingelum.
Ook waren we bij een politieke avond over de onzekerheden rond het voortbestaan van de 
vliegbasis en over de JSF. Er was enige hoop om de besluitvorming van dit kabinet rond de 
aanschaf van het 2e testtoestel uit te kunnen stellen. U weet hoe dat gelopen is. Door de 
reorganisatie bij defensie is het luchthavenbesluit vertraagd waardoor er niet met bouwen in 
ons dorp kan worden gestart.
De protesten en acties tegen de zoutwinning bij Slappeterp volgen we met belangstelling en 
ondersteuning.
Eind februari is het dorpshuis bijna klaar, kan het jeugdhonk ingericht worden en komen 
dorpsbelang, Oars, dorpshuis en jongeren bij elkaar om spijkers met koppen te slaan. Oars as 
Oars, een honk voor en door de grotere jeugd is een feit. De jongeren hebben zelf geld 
ingezameld om dit honk in het dorpshuis te kunnen draaien. 26 Maart is de eerste 
bijeenkomst, waar een redelijke groep jongeren op af komt.
We ondersteunen een protestbrief namens de bewoners van Bitgummole over gedane 
toezeggingen die mogelijk teruggedraaid gaan worden over het NWT.
De voorjaarsvergadering van de COVM op 14 maart leerde dit keer een ingetogen Geert 
kennen.



We actualiseerden de vermelding van de Vereniging in de gemeentegids.
Onze ledenvergadering was 24 maart voor het eerst in de nieuwe zaal van Nij Franjum.
Er waren wat opmerkingen over de akoestiek die inmiddels is verbeterd. Jan Posseth, die ons 
veel werk uit handen neemt, kreeg als dank een pak Poptasap. Het verslag van de vergadering 
staat op de website onder april 2011.
Op 30 maart was onze voorzitter zelfs in Den Haag de belangen van Marsum aan ’t 
verdedigen in een rondetafel conferentie met defensie.
Een dag later kregen we van de gemeente een brief met aangekondigde ombuigingen. 
Bij raadsbesluit van 16 juni krijgen de dorps-, plaatselijke belangen en verenigingen geen 
subsidie meer. Hoewel wij het een slecht idee vinden en van de besparing die dit oplevert 
nauwelijks onder de indruk zijn, gaan we hier niet tegen in protest. 
Begin april melden we de gemeente de vermissing van de LED verlichting bij de vissteiger. 
Zeer voortvarend herstelt de gemeente dit euvel door de lampjes te verankeren.
De Himmeldei werd 9 april gehouden. De belangstelling viel wat tegen. We proberen volgend 
jaar wat eerder te plannen.
De woningstichting Wonen Noordwest Friesland neemt het groot onderhoud van de speeltuin 
op zich. Dorpsbelang controleert regelmatig en doet klein onderhoud.
Een stakeholdersanalyse namens de Provincie, Rijkswaterstaat en Leeuwarden, over de Haak 
gehouden om de hinder en overlast in de uitvoering te beperken, deden we 9 mei. En de 
volgende dag waren we bij ‘Hart voor je dorp’, een avond door de woningstichting 
georganiseerd. Er werd aan twee workshops meegedaan en het enthousiasme was groot.
De Federatie van dorpsbelangen Menameradiel stuurt een verontruste brief naar de gemeente
om de bezuinigingen op het bibliotheek werk te heroverwegen. We ondersteunen deze, ook 
omdat er sluiting dreigt voor de Lytse Bieb. We zijn erg blij dat ondertussen het voortbestaan 
van de LB veilig is gesteld.
De toekenning van de gemeente subsidie voor het sociaal dorpsplein is zo cruciaal dat er 
ingesproken wordt bij de commissie vergadering. De raad spreekt zich vervolgens unaniem 
uit voor toekenning.
De e-mail van de gemeente over aanpassing van de komgrenzen geldt niet voor Marsum en 
het bericht over het asfalteringswerk op de Bitgumerdyk, na de bouwvak, wordt publiekelijk 
gemaakt.
Bewoners van het Aldlân nemen contact met ons op over de geruchten rond Nij Andringa 
State. We zijn op de voorlichtingsavond van de mogelijk nieuwe eigenaar, gehouden op 28 
juli en op 2 september krijgen we het milieurapport toegestuurd. Het milieu rapport leggen we 
ter toetsing voor aan deskundigen. De ontwikkelingen zijn uitgebreid besproken op de website 
en in de dorpskrant. Ook onze zienswijze kunt u daar vinden.
De belanghoudersvergadering van de woningstichting is op 4 juli en op 5 juli worden we in 
Bitgummole bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond het NWT.
Ook worden we verrast door zowel het plaatsen van de fietsenstandaards aan de Bitgumerdyk, 
opnieuw een actie van Sybren blijkt later als, hoewel van geheel andere orde, de toekenning 
van een vorstelijke subsidie van de woningstichting voor de inrichting van het sociaal 
dorpsplein.
We bespreken met school en de MR een aantal gemeenschappelijke problemen. 
We krijgen een uitnodiging voor het ‘inspiratiefestival’ van Doarpwurk op 17 september. 
Omdat we niet alles kunnen nalopen en het ons aan inspiratie niet ontbreekt, passen we dit 
keer.
Via de website roepen we zo veel mogelijk mensen op, in navolging van de werkgroep ‘zout 
is fout’, een bezwaarbrief in te dienen tegen het voorgenomen besluit van de minister.



De slechte afwatering van de Wadi is opnieuw aangekaart bij de gemeente. Er zijn kolken en 
putten geplaatst en de afvoer is schoongemaakt. Men zal verder bestuderen waardoor deze 
overlast ontstaat.
Van 9 – 12 september genieten we van een prachtig Merke programma. Alle lof voor de 
commissie en om de lat nog hoger te leggen hebben we verbeterpunten met hen besproken. 
De Vliegbasis stuurde een overzicht van de verkeerssituatie tijdens de open dagen; ook kregen 
we een telefoonnummer voor klachten over buschauffeurs. Dat heeft goed gewerkt.
Jan de Jong nam afscheid bij de gemeente; hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet en zijn 
plezierige manier van samenwerken.
Vanuit Doarpswurk kwam het verzoek om ons paradepaardje, de Bôlekoer, op de website 
‘ons dorp in 2020’ te mogen zetten als voorbeeld project.
Er kwam een uitnodiging om op 10 september de manifestatie, die het landelijke nieuws 
haalde, “Zout is Fout” in Slappeterp bij te wonen. Het was een aardig en waardig protest.
Van Terp10 communicatie kregen we een uitnodiging voor de cursus: boardsurfing, samen 
besturen, voor jongeren tussen 15 en 20 jaar. Wij hopen hier op termijn jongeren naar af te 
kunnen vaardigen.
Op 16 en 17 september ondergaan we de open dagen van de vliegbasis.
21 september melde ons een bewoner van de Bitgumerdyk dat er gaten in de weg zitten. De 
volgende dag heeft de gemeente dat al in actie gezet. Ook kregen we van hen bericht over de 
aanpak van het parkeerterrein bij het voetbalveld.
De jaarlijkse dorpsschouw was op 26 september in goede sfeer met veel waardering over en 
weer. 
In Ritsumazijl troffen we de overige dorpen van de gemeente bij de Federatievergadering 
voor dorpsbelangen.
Eind september is de website redactie rond. Oene en Arp geven aan te willen stoppen; de 
nieuwe redactie gaat op (schrijf)cursus georganiseerd door de woningstichting en Oene wordt 
bedankt voor zijn jarenlange inzet. 
Ook eind september wordt gestart met de aanleg van het NWT.
Dan nemen we begin oktober contact op met de gemeente over het verdwijnen, door de 
herinrichting van de Bitgumerdyk, van de parkeerplaatsen bij Lunia State en de vliegbasis. 
We willen die plek graag terug voor het parkeren van vrachtwagens.
In oktober worden er ook knopen doorgehakt wat de inrichting van het dorpsplein betreft. Het 
valt niet mee ieders wensen te honoreren en aan ieders verwachtingen te voldoen maar onze 
aanjager in de werkgroep is een uitstekende pleitbezorger.
Eind oktober komt er dan een uitnodiging van Noordtij voor ‘uw landschap in de praktijk’.
Door gebrek aan belangstelling ging dat niet door.
De politie vraagt ons via de gemeente om data van evenementen in 2012, 8 weken van te 
voren te melden. U kunt dit op de website terugvinden.
Ook eind oktober doen we mee aan een maatschappelijke visitatie van Ecorys uit Rotterdam 
over Wonen NWFrsl. 
We feliciteren dorpsbelang Schingen-Slappeterp met het positieve resultaat, dat er geen zout 
gewonnen zal worden onder hun dorpen. 
Begin november is er overleg met de woningstichting over verkoop van huurwoningen in het 
dorp. 
We krijgen van Omrin de aankondiging van de Himmelwike in 2012.
Marsum promotie wordt op bijzondere wijze verzorgd door Marrit en Pa op de Fryske Music 
Night.
Tot 30 november kunnen we inschrijven op ‘Kern met pit’ van de KNHM en zo met goede 
ideeën €1000, - verdienen. We inventariseren mogelijkheden.



Het jaarlijkse voorzittersoverleg met het College was 21 november ‘s avonds. Daar worden 
ook punten besproken die op de federatievergadering aangemerkt worden hiervoor.
’s Middags zijn we dan eerst op de najaarsvergadering van de COVM, waar onze voorzitter 
weer ouderwets opereerde. Hij verwoordde waarom het geluid van de JSF meer zal zijn dan 
Defensie stelt. 
Van een dorpsgenoot kregen we bericht dat hij volk op het kerkhof had gezien wat daar niet 
thuis hoorde. We hebben hem, na enig speurwerk gerust kunnen stellen maar houden het in de 
gaten. 
We zijn bij de jaarvergadering van Nij Franjum op 23 november.
Begin december geeft de gemeente tekst en uitleg over de voorgenomen opwaardering van 
parkeerplaatsen bij het kerkpad. Makkelijk en snel hoor die digitale contacten!
Zo ontvangen we ook het ontwerpbestemmingsplan it Aldlân 4.
We krijgen van de gemeente de voorwaarden waaronder met carbid geschoten mag worden en 
de meldingsplicht. De website heeft dit opgenomen.
De woningstichting brengt het project losse fearren onder onze aandacht. Dit beoogt het leven 
in de dorpen aangenamer en beter te maken. Initiatieven worden beloond met €200, -.
Op de laatste bestuursvergadering van het jaar besluiten we de ledenvergadering te houden op 
29 maart 2012.
We zijn in het dorpshuis bij de optredens en de stunt van de oudejaarsploeg. In de kerk 
genieten we weer van de Aldjiersoertinking waar de vaart goed in zat. Henk Vellinga 
feliciteren we van harte met zijn Marsumer van het jaar benoeming. Dan vieren we de 
overgang van 2011 naar 2012 bij het vuurwerk en in Nij Franjum op het feest, maar realiseren 
ons dat er al weer een uitnodiging voor een onderhoud op 9 januari klaar ligt, dat we ook een 
keuze moeten maken uit het cursusaanbod van Doarpswurk en dat het afscheid van onze 
burgemeester ook in januari valt.

Het bestuur.


