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Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum – Jaarverslag 2020 

 

1. Samenstelling bestuur 

Het jaar startte met een bestuur van drie personen: Cecilia Suarez Arano (voorzitter), 

Leontine Bijleveld (secretaris) en Hanna Garrer (penningmeester). Daarnaast 

draaiden drie aspirant bestuursleden mee, die op de jaarvergadering in 2020 als 

bestuurslid verkozen zijn: Janneke de Rijk en als duo-bestuurslid Alie Visser/Teake 

Visser.  

Vanwege de Corona-maatregelen en de sluiting van het dorpshuis een deel van het 

jaar om die reden heeft het bestuur iets minder vaak fysiek vergaderd dan 

gebruikelijk – niet maandelijks maar zeven maal. In de tussenliggende periode is zo 

veel mogelijk via email, whatsapp en telefoon contact onderhouden. 

Vanwege diezelfde Corona-beperkingen heeft het bestuur zijn voornemen om 

gesprekken met diverse stichtingen en verenigingen over verdere bestuurlijke 

samenwerking in Pingjum te entameren niet kunnen uitvoeren. Wie weet in 2021. 

 

2. Ledenvergadering 9 september 2020 

De jaarlijkse ledenvergadering stond gepland op 1 april. De bedoeling was dat na de 

pauze een presentatie kwam van de stichting Gouden Land, waarin de vijf dorpen 

langs de Marneslenk samenwerken (naast Pingjum, Zurich, Kimswerd, Arum, 

Witmarsum). De ledenvergadering moest uitgesteld en dat bericht is, met de 

voorlopige agenda en de mededeling dat de jaarstukken alvast op de website waren 

geplaatst, huis- aan huis verspreid. 

Uiteindelijk bleek de ledenvergadering pas op 9 september gehouden te kunnen 

worden. Locatie was dit keer de gymzaal van het dorpshuis, waar een uitgekiende 

opstelling in honingraatmodel aan maximaal 36 leden plaats bood – 1,5 meter 

afstand in acht nemend. Iedereen moest zich van te voren aanmelden. Mede omdat 

diezelfde dag een Coronabesmetting in het dorp bekend was geworden, waren er op 

het laatste moment nog afmeldingen. Vanwege het beperkte aantal aanwezigen is 

afgezien van een presentatie van Gouden Land. Achteraf gezien bleken we de tijd 

hard nodig te hebben. 

23 namen staan op de presentielijst van de vergadering. Een (concept) verslag is snel 

gemaakt, omdat dit vereist was voor goedkeuring van de financiële verslaglegging 

van reeds uitgevoerde projecten van het Ondernemersfonds SWF (zie punt 6). Het 

verslag is op de dorpsbelangpagina van de dorpswebsite geplaatst.  

 

3. Omgevingsadviesraad Nij Hiddum-Houw 

Op 29 januari 2020 verwierp de Raad van State het beroep van de Stichting Hou 

Friesland Mooi (en enige omwonenden) en de Landelijke vereniging voor Behoud van 

de Waddenzee en andere milieuorganisaties tegen het Provinciaal Inpassingsplan en 

de vergunningen voor windpark Nij Hiddum Houw. Daarna konden initiatiefnemers 

Gooyum Houw BV en Vattenfall verder met de ontwikkeling van het windpark. 

Het aantal vergaderingen van de omgevingsadviesraad (OAR), waar vanuit 

Dorpsbelang Pingjum Leontine Bijleveld Edwin Klinkenberg had opgevolgd, bleef 

beperkt tot vier, waarvan drie digitaal. Zij heeft onder meer onderstreept dat ook 

vanuit Pingjum grote waarde wordt gehecht aan het beperken van de nachtelijke 

verlichting als dat mogelijk is met moderne technieken. 

De werkgroep financiële participatie en gebiedsfonds Nij Hiddum Houw wordt 

voorgezeten door Leontine Bijleveld (als voorzitter van Dorpsmolen Pingjum) en het 

Dorpsbelangbestuur heeft oud Dorpsbelang voorzitter Doeke Odinga afgevaardigd 

naar de werkgroep. De werkgroep heeft uitgangspunten voor de financiële 

participatie en een in te stellen gebiedsfonds vastgesteld in afwegingsnotities. Die 

notities zijn aangeboden aan de OAR (februari 2020) en na bespreking geaccordeerd. 

Verslagen van de werkgroep zijn, net als verslagen van de OAR, geanonimiseerd 

geplaatst op de website van de initiatiefnemers. Ook de afwegingsnotitie van het 

gebiedsfonds Nij Hiddum Houw is daar al geplaatst. Dat fonds wordt gevuld door 

afdracht van een beperkt deel van het rendement van de financiële burgerparticipatie 

https://www.dorppingjum.nl/wp-content/uploads/2020/10/Concept_Verslag-Jaarvergadering-Vereniging-Dorpsbelang-Pingjum-9-september-2020.pdf
https://www.nijhiddumhouw.nl/omgevingsraad/
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van omwonenden en stichtingen/verenigingen in de omgeving. Het zal initiatieven 

voor gemeenschapsprojecten en projecten die de sociale cohesie bevorderen in een 

straal van ongeveer 6 kilometer rond het windpark ondersteunen; dit zijn projecten in 

en rond de dorpen Arum, Cornwerd, Kornwerderzand, Pingjum, Schraard, 

Witmarsum, Wons en Zurich. De statuten en uitvoeringsreglementen van het 

gebiedsfonds zijn gereed. Bestuursleden van het fonds worden voorgedragen door de 

dorpsbelangen van de zeven meest  nabije dorpen. Dorpsbelang Pingjum was er aan 

het eind van het verslagjaar nog niet in geslaagd een bestuurs-kandidaat te vinden. 

Voor de uitwerking van de financiële participatie ligt een productbeschrijving met een 

aantal alternatieven en nader in te vullen keuzes klaar. Communicatie met de 

omgeving hierover is, nog afgezien van Coronabeperkingen, lastig als geen enkele 

indicatie van een te verwachten rendement kan worden gegeven en dat kan pas na 

de financial close. Het duurde tot in december voor de keus van de turbines was 

vastgesteld en daarmee ook de omvang van de maximaal 25% financiële 

burgerparticipatie van omwonenden en stichtingen/verenigingen in de omgeving. 

Toen de werkgroep met zijn adviseurs van Noordenwind vervolgens de uitwerking 

van de financiële participatie weer wilde oppakken kwam Vattenfall met het bericht te 

onderzoeken of zijn aandeel in het windpark verkocht kan worden. Daarmee liggen 

weer alle opties open. Pas in 2021 kan een en ander verder uitgewerkt.  

 

4. Bestuurlijk overleg gemeente 

Het vorige bestuurlijk overleg met de contactwethouder vond plaats in december 

2018. In 2020 heeft opnieuw geen overleg plaatsgevonden. Dit keer was de 

voornaamste reden dat de gemeente wegens de Corona-maatregelen fysieke 

vergaderingen zo veel mogelijk beperkte.  

Dorpencoördinator Theo Bouman, sinds jaar en dag contactpersoon voor Dorpsbelang 

Pingjum ging begin maart met pensioen en meer dan een kaartje zat er niet in. Zijn 

opvolgster Jildou Barents-Kamstra moest haar eerste afspraak met Dorpsbelang 

afzeggen wegens ziekte. Het is er vanwege het stringente Coronabeleid van de 

gemeente nog steeds niet van gekomen in persoon te ontmoeten. Er zijn wat 

contacten via mail en telefoon geweest, maar dat is toch anders als je elkaar nooit 

gezien hebt. 

Op de vorige jaarvergadering van Dorpsbelang (3 april 2019) was de vraag gesteld 

wie de eigenaar was van het honk. Omdat er geen bestuurlijk overleg met de 

contactwethouder is geweest en evenmin met de dorpencoördinator, wacht het 

onderwerp nog op nadere bespreking met de gemeente.  

Wel heeft Jildou Barents-Kamstra begin 2021 laten weten dat ze bij collega’s had 

nagevraagd hoe het zit. De uitkomst daarvan is dat de gemeente eigenaar is (zo 

staat het ook in het kadaster), maar dat Dorpsbelasting verantwoordelijk zou zijn 

voor onderhoud. Dit is formeel niet geregeld. Kortom: dit moet nader uitgediept 

worden in het bestuurlijk overleg en vervolgens op de jaarvergadering van 

Dorpsbelang. 

 

5. Jeughonk 

In het jaarverslag 2019 waren een aantal zaken opgesomd die het Jeugdbestuur in 

2020 zou oppakken, waaronder het organiseren van activiteiten die inkomsten voor 

het jeugdhonk genereren. Een plan daarvoor was de voorwaarde van het 

Dorpsbelangbestuur voor het betalen van de helft van de reparatiekosten van 

kozijnen door Nieuwenhuis en Bouma. Een ander punt was het vertrokken oud-

bestuurslid die geen sleutel wilde inleveren en wel regelmatig een zooi maakte. Zo 

ook na een geslaagde carnavalsdisco voor de 5-8 groepers in februari 2020, bedoeld 

als inkomen-genererende activiteit.  

Het gezamenlijke besluit om de sloten te vervangen door gecertificeerde werd door 

een van de toeziend ouders ter hand genomen en afgerond ten tijde van het invoeren 

van de landelijke en gemeentelijk coronabeperkingen. Dat was de reden dat de 

nieuwe sleutels medio maart aan dorpsbelang werden overgedragen gegeven. Ouders 

en dorpsbelang waren het er over eens dat op deze wijze het beste voorkomen kon 
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worden dat het honk een clandestiene hangkeet voor jongeren onder en boven de 18 

zou worden. Aan het eind van het jaar waren de sleutels nog bij Dorpsbelang. De 

Corona-situatie vergde nog steeds sluiting, er was nog geen plan van het 

jeugdbestuur voor verwerving van inkomsten en het geld was op. 

In de loop van het jaar is er verschillende keren door een afvaardiging van 

Dorpsbelang gesproken met het jeugdbestuur, soms in aanwezigheid van een 

toeziend ouder, soms van de jongerenwerker van de gemeente. Het jeugdbestuur 

heeft ook zelf een paar keer met de jongerenwerker gesproken. Onderwerpen waren 

onder andere, de hoge elektriciteit-rekening, het opstellen van een Corona-protocol 

en de toekomst van het Jeugdhonk, gezien de lege kas en het ontbreken van een 

plan.  

Uiteindelijk is de (geleende) elektriciteit-slurpende apparatuur verwijderd. 

Dorpsbelang heeft geholpen met het Coronaprotocol en met het formuleren van een 

aanvraag voor een sport en spelletjesmiddag voor de 5-8 groepers bij het 

Ondernemersfonds SWF. Die middag, eind september, was een groot succes: maar 

liefst 29 kinderen namen deel. Van de omzet konden de vaste lasten weer een poosje 

betaald. 

 

6. Ondernemersfonds SWF 

Na de goedkeuring van de eerste vanuit Pingjum ingediende projecten door het 

bestuur van het Ondernemersfonds SWF rond de jaarwisseling 2019/20 heeft het 

Dorpsbelangbestuur degenen die projecten hadden ingediend geïnformeerd.  

Met hulp van Stefan Belderbos is de aanvullende fondswerving voor de Grasboot 

aangepakt. In juli kon in Yn ‘e Halsbân gemeld worden dat de fondswerving met 

succes was afgerond. Een bijzonder resultaat voor een project van zo’n € 27.000! 

Naast het Ondernemersfonds zijn subsidies verworven van het Rabobank 

Coöperatiefonds, Stichting het Nut, het Kernenfonds van de gemeente Súdwest 

Fryslân, het Prins Bernard Cultuurfonds Fryslan (uit het Nijman Biermasz 17 dorpen 

Fonds). Dorpsmolen Pingjum staat garant voor de rest en de feestelijke 

ingebruikname. Dat de zich opheffende St. Peuterspeelzaal al in de beginfase een 

bijdrage toezegde gaf duidelijk blijk van de steun die er uit het dorp was voor de 

herrijzing van de grasboot. In het najaar is dorpsgenoot kunstenaar Michel Dil aan de 

slag gegaan. Vanwege Corona is de oplevering vertraagd. Die wordt nu voor voorjaar 

2021 voorzien. 

De vulling van de bloembakken en de kerstboom op de Grote Buren konden net als 

vorig jaar uit het Ondernemersfonds SWF bekostigd worden. Vanwege de Corona-

maatregelen konden een aantal goedgekeurde projecten in 2020 niet doorgaan, maar 

gelukkig kon goedkeuring om het project een jaar uit te stellen verkregen worden. 

Zie verder afzonderlijk verslag Ondernemersfonds SWF. 

 

7. Bevrijdingsdag zomerbloeiers voor alle inwoners 

Zodra de vooraankondiging bekend werd dat de Provincie via het Iepen Mienskipfûns 

per dorp maximaal € 500 ter beschikking stelde voor een initiatief om de inwoners 

een hart onder de riem te steken name Dorpsbelang het voortouw. Contact werd 

gezocht met het bestuur van het (vanwege Corona gesloten) Dorpshuis en met 

Dorpsmolen Pingjum (als financiële achtervang). Uiteindelijk zijn op bevrijdingsdag 

met vereende krachten een set zomerbloeiers afgeleverd bij elke woning in dorp en 

buitengebied. Een deel werd ter beschikking gesteld aan de dorpsbloembakken. 

 

8. Tot slot 

* Yn ‘e Halsbân 

In elk nummer van de dorpskrant heeft het bestuur een of meer bijdragen geleverd.. 

* Dorppingjum.nl 

net als voorgaande jaren is voor bekostiging van de hosting e.d.  een bijdrage 

gevraagd aan dorpsmolen Pingjum en aan Coöperatie Pingjum. Een probleem met 

vernieuwing van het thema (lay-out app) kon het bestuur in de zomertijd gelukkig 

snel oplossen.  

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/projecten-in-beeld_41627/
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* wandelfolder en brochure Pingjummer Gulden Halsband: naar aanleiding van 

verzoek van camping Mounewetter heeft Dorpsbelang via leden van de voormalige 

werkgroep gezorgd voor herdruk van folder en boekje op kosten van de Gemeente 

(gemeentelijk monument!) en deze begin 2020 verspreid onder de diverse 

accommodaties in en rond Pingjum. 

* een kerstkaart  

aan relaties werd net als vorig jaar zeer op prijs gesteld. 

* promotiefolder en – filmpje Pingum 

Met financiële steun van woningbouwvereniging Elkien, de stichting Fertier, het 

Ondernemersfonds SWF en Dorpsmolen Pingjum als back-up is een promotiefilmpje 

en een promotiefolder gemaakt(zowel digitaal als op papier). Klaar begin 2020. Ze 

staan op dorppingjum.nl en worden verspreid door de woningbouwverenigingen 

Elkien en WoonFriesland. Doel is Pingjum neer te zetten als aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor potentiële huurders. De start van de verspreiding viel samen 

met de eerste Corona-beperkingen zodat een effect moeilijk te meten is. 

* Simmer yn Fryslân  

Omrop Fryslân wilde aan het eind van de zomer radio en TV-programma’s wijden aan 

Pingjum en benaderde Dorpsbelang voor contacten. Dorpsbelang heeft zich samen 

met Dorpshuisvoorzitter Nyke Arentsz ingespannen allerlei ideeën en contacten 

aan te dragen. Het was een mooie uitzending. 

* de gemeente is nog steeds bezig met de toekomst van de gymzalen in onze 

omgeving (Mulier-onderzoek). Dorpsbelang heeft deelgenomen aan een 

vervolggesprek.  
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