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Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum – Jaarverslag 2021  
 

1. Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond in 2021 uit: Cecilia Suarez Arano (voorzitter), Leontine Bijleveld 

(secretaris), Hanna Garrer (penningmeester), Janneke de Rijk en als duo-bestuurslid 

Alie Visser/Teake Visser. Patrick Brouwer kwam in november kennismaken en besloot 

vanaf dat moment mee te draaien als aspirant bestuurslid. Hanna Garrer heeft 

bedankt als bestuurslid op de jaarvergadering 2021, maar had zich bereid verklaard 

het penningmeesterschap te blijven waarnemen tot een opvolger gevonden was. Dat 

is aan het eind van het jaar nog niet gelukt. 

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

het jaar heeft het bestuur minder vaak fysiek vergaderd dan gebruikelijk – niet 

maandelijks maar zes 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 net als in 2020 niet kunnen uitvoeren. Wie 

weet in 2022. 

 

2. Ledenvergadering 23 juni 2021 

Later dan gebruikelijk, maar op tijd voor het Ondernemersfonds SWF (zie punt 6), 

heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden op 23 juni 2021. Net als het 

voorgaande jaar in 1,5 meter opstelling in de gymzaal van het Dorpshuis. 22 leden 

hebben de presentatielijst getekend. Net als voorgaande jaren zijn de uitnodigingen 

voor de ledenvergadering huis-aan-huis verspreid. Een (concept) verslag is snel 

gemaakt door de secretaris en daarna op de dorpswebsite geplaatst. Vóór 1 juli 

moest namelijk met het verslag de goedkeuring van de reeds uitgevoerd projecten 

van het Ondernemersfonds SWF door de ledenvergadering van Dorpsbelang 

ingezonden zijn. 

 

3. Omgevingsadviesraad Nij Hiddum Houw 

Zes vergaderingen heeft de omgevingsadviesraad in 2021 gehad, grotendeels 

digitaal. Net als het voorgaande jaar vertegenwoordigde Leontine Bijleveld 

Dorpsbelang Pingjum. Er zijn daarnaast een aantal digitale informatiebijeenkomsten 

geweest voor de omgeving. Hier is onder meer op het weghalen van de bestaande 

turbines Hiddum Houw en de voortgang van de bouw ingegaan. Ontwikkeling van de 

gezondheidsmonitor, voortgang van de regelingen voor planschade en de buren-

dorpenregeling waren belangrijke onderwerpen in de OAR, die voor Pingjum niet heel 

relevant zijn (behoudens enige woningen aan de Buitendijk die < 1500 meter van de 

turbines gelegen zijn). De vereiste toestemming van de Inspectie Leefomgeving voor 

inschakeling via de radar van de navigatieverlichting is nagenoeg rond. Vanuit 

Pingjum is het belang ervan onderstreept. 

De OAR heeft de voorstellen voor het Gebiedsfonds Nij Hiddum Houw van de 

werkgroep financiële participatie en gebiedsfonds omarmd en inmiddels is de 

oprichtingsacte van de Stichting Gebiedsfonds gepasseerd. Vanuit zes Dorpsbelangen 

zijn bestuursleden voorgedragen – Herke Giliam door Dorpsbelang Pingjum. Naar 

verwachting kunnen in de loop van 2022 de eerste aanvragen ingediend worden. 

Ook over de invullingen van de participatie in Gooyum Houw BV is door alle 

betrokkenen overeenstemming bereikt. 11 bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven stichtingen en verenigingen uit de dorpen < 4,5 km rond het windpark 

investeren in de 2803 aandelen P via Dorpsmolen Pingjum. Zij zullen, na aftrek van 

kosten en afdracht aan het gebiedsfonds, eenzelfde rendement verkrijgen als de 

andere aandelenhouders in de BV Gooyum Houw. Uit Pingjum nemen deel: het Klaske 

Bonnemafonds, de KV Jan Reitsma, de Stichting Victoriuskerk en de 

Uitvaartvereniging Pingjum. Ook de Protestantse Gemeente Witmarsum, Pingjum, 

Zurich doet mee.   

https://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/
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Omdat in de eerste maanden van 2021 duidelijk werd dat initiatiefnemer Vattenfall 

zijn deel van het te bouwen windpark wil verkopen na oplevering, is de uitwerking 

van de financiële participatie in dit deel in de loop van het jaar nagenoeg stilgelegd. 

Wel is met Vattenfall overeenstemming bereikt over de afdracht aan het 

Gebiedsfonds tijdens de bouw. Hiermee heeft het Gebiedsfonds een beginkapitaal. 

 

4. Bestuurlijk overleg gemeente 

Net als in 2020 heeft in 2021 geen bestuurlijk overleg met de wethouder 

plaatsgevonden. Reden: de Coronabeperkingen. Zelfs een fysieke kennismaking met 

de nieuwe dorpen-coördinator Jildou Barents-Kamstra zat er niet in. Opnieuw is het 

contact onderhouden via telefoon en email. 

Als blijk van betrokkenheid heeft contact-wethouder Erik Faber wel in september de 

feestelijke ingebruikneming van de Grasboot, dé nieuwe ontmoetingsplek van 

Pingjum, bijgewoond (zie punt 7). 

Verder heeft het bestuur van Dorpsbelang duidelijkheid kunnen verkrijgen over het 

eigendom van het Jeugdhonk. Het pand is van de gemeente, die echter niet bereid is 

om de opstalverzekering te betalen of iets aan onderhoud te doen. De gemeente is 

juridisch eigenaar en is bereid het eigendom van het gebouw tegen opstalrecht over 

te dragen, want de grond is en blijft eigendom van de gemeente. Dat zou 

Dorpsbelang jaarlijks € 50 kosten. Het opstalrecht moet geregeld bij notariële acte. Er 

is geen mogelijkheid voor goedkopere verzekering via gemeente. Voor het plaatsen 

van zonnepanelen wil de gemeente geen toestemming verlening, behalve als recht 

van opstal gevestigd wordt. 

Het bestuur heeft de inwoners schriftelijk via de website geïnformeerd. De kwestie is 

ook op de jaarvergadering besproken. Daar is besloten om vooralsnog niet over te 

gaan tot eigendomsoverdracht aan Dorpsbelang vanwege de kosten en omdat de 

continuïteit van en draagvlak voor het Jeugdhonk op dat moment nog te ongewis was 

(zie punt 5). 

 

5. Jeugdhonk 

Ook het Jeugdhonk was de eerste helft van het jaar goeddeels gesloten. Dat lag 

enerzijds aan de Coronabeperkingen en anderzijds aan de voorwaarde die het 

Dorpsbelangbestuur had gesteld aan het Jeugdbestuur: pas als zij een plan met 

activiteiten inclusief inkomstenverwerving zouden presenteren kon er sprake zijn van 

overdracht van de sleutels (zie ook Jaarverslag 2020).  

Het tweekoppige jeugdbestuur heeft wel in de wintermaanden wat geld verdiend door 

te helpen de Victoriuskerk klaar te maken voor verbouwing (zie financieel verslag 

Jeugdhonk). De waarnemend penningmeester Jeugdhonk vanuit Dorpsbelang heeft 

via een lening van Dorpsbelang roodstand voorkomen en tevens de tenaamstelling 

van het energiecontract gewijzigd (niet langer een zeer voormalig jeugdbestuurslid, 

maar Dorpsbelang). Teruggave van teveel betaalde energievoorschotten (vanwege 

sluiting weinig kosten) gaven enig lucht in de financieel penibele situatie. 

In juni kwam er ruimte voor buitenactiviteiten, zoals een happy stones beschildering 

voor de basisschooljeugd, een kinder Kunstkuier in samenwerking met Kunst Achter 

Dijken en een door een subsidie van het Ondernemersfonds SWF mogelijk gemaakte 

sport en spelmiddag. 

In diezelfde maand kwamen drie vrouwen uit het dorp, in overleg met Dorpsbelang, 

met een plan om van het jeugdhonk weer een ontmoetingsplaats voor de jeugd (< 18 

jaar) te maken. Een open brief is met de uitnodiging voor de jaarvergadering van 

Dorpsbelang huis aan huis verspreid. Op de jaarvergadering werd levendig 

gediscussieerd. Dit initiatief bleek uiteindelijk de katalysator te zijn voor een wisseling 

van de wacht. In het najaar presenteerde zich een geheel vernieuwd Jeugdhonk 

bestuur, bestaand uit de doelgroep en enige ondersteunende ouders. Begonnen werd 

met het inschakelen van vrijwilligers voor een opknapbeurt, met de door het oude 

Jeugdhonkbestuur georganiseerde subsidie hiervoor uit het Oranjefonds (Burendag). 

Na enige gesprekken en mailwisselingen tussen Dorpsbelang en de nieuwe ploeg 

konden uitgebreidere gebruiksregels, sleutelovereenkomst, verhuurvoorwaarden en 

https://www.dorppingjum.nl/wp-content/uploads/2021/06/Eigendom-en-gebruik-Jeugdhonk_ledenvergadering_23juni2021.pdf
https://www.dorppingjum.nl/wp-content/uploads/2021/06/Beste-dorpsbewoners-def.pdf
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een plan worden vastgesteld. Daarna kon het Jeugdhonk weer geopend. Dorpsbelang 

heeft gefacilieerd dat goede contacten met de Gemeente tot stand kwamen, zodat het 

Jeugdhonk tijdens de lockdown gedeeltelijk open kon blijven (bijzondere doelgroep). 

Aan het eind van het jaar was een donateurscampagne door het Jeugdhonk bestuur 

goed op weg. Ook konden de laatste hindernissen voor overdracht van de 

bankrekening van het Jeugdhonk uit de weggeruimd worden. 

 

6. Ondernemersfonds SWF 

Conform de reglementen van het Ondernemersfonds SWF moeten te financieren 

projecten aan bepaalde voorwaarden voldoen en voorgelegd worden aan de 

ledenvergadering van Dorpsbelang. Met het verslag en de presentielijst van de 

ledenvergadering gaan de projecten, net als de verantwoording van de eerder 

goedgekeurde projecten, vervolgens door naar het bestuur van OSWF.  

In het verslagjaar betekende dat, net als het jaar daarvoor, een behoorlijke 

tijdsinvestering van het Dorpsbelangbestuur. Indieners moeten, vaak, geholpen 

worden hun projecten te verwoorden conform OSWF voorwaarden, waarna het 

bestuur van Dorpsbelang een en ander kernachtig moet samenvatten in het OSWF-

format. Het op tijd doen aanleveren van de verantwoording (financieel + foto’s) 

vergt, vaak, ook nog het nodige tijdsbeslag. De vertraging bij sommige projecten 

vanwege Corona maakte het er allemaal niet gemakkelijker op. Voor de 

verantwoording verwijst het bestuur naar de documenten ter zake die ook op de 

website van het dorp gepubliceerd zijn. In de volgende paragrafen worden een paar 

bijzondere projecten die onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang tot stand 

kwamen uitgelicht. 

 

7. Grasboot en grasbankje 

Iedereen is blij met de herrijzing van de grasboot. Dorpsbelang hoort niet anders. De 

grasboot is vlak voor Pasen geplaatst. In mei volgden de (ver)plaatsing van het 

gemeentelijke bankje van de Kleine Buren naar de grasboot en de gemeente-

afvalbak. Dat ging niet zonder gedoe. Omdat de gemeente niet bereid was een extra 

bankje ter beschikking te stellen moest Dorpsbelang een uit elders in het dorp te 

verplaatsen bankje aanwijzen. Na een oproep voor suggesties op de Dorpswebsite en 

in de dorpskrant is het bankje op de Kleine Buren aangewezen. Dat werd toch al niet 

meer door dorpsbewoners en passanten gebruikt. De pizzeria-exploitanten hebben 

hun ongenoegen over de gang van zaken onderstreept met een toegangsverbod voor 

Dorpsbelangbestuurders en een picknicktafel toegevoegd aan het, met 

Coronatoestemming van de gemeente, enorm uitgebreide terras. Naar aanleiding van 

klachten van bewoners over de daarmee verband houdende verminderde 

parkeercapaciteit op de Kleine en Grote Buren heeft Dorpsbelang volstaan met het 

uitleggen van het gemeentelijk beleid ter zake. 

In de zomer is een informatiebord geplaatst bij de Grasboot en op 18 september was 

de officiële ingebruikneming. Contact wethouder Faber en fondsmanager Anton van 

Dijk van het Ondernemersfonds SWF knipten de linten door en spraken een woordje, 

net als kunstenaar Michel Dil. Er waren iets van 25 aanwezigen bij de feestelijke 

gebeurtenis, waarvoor vanwege Corona een beperkt aantal uitnodigingen waren 

verstuurd. Een mooie foto in de Leeuwarder Courant en op de website informeerden 

de afwezigen. Het verwerven van gemeentelijke toestemming om het bankje bij het 

kunstwerk te trekken door het bekleden met kunstgras had de nodige voeten in de 

aarde, maar het is gelukt. 

 

8. Opnieuw zomerbloeiers voor alle inwoners 

Vooral ook geïnspireerd door de saaie bedoening in het dorp vanwege de 

Coronasluiting heeft het Dorpshuisbestuur Dorpsbelang benaderd om de 

mogelijkheden voor herhaling van het zomerbloeiersproject te bespreken. Besloten 

werd meteen de bloembakkenvrijwilligers er bij te betrekken. Met vereende krachten 

is begin mei opnieuw een set zomerbloeiers bezorgd bij alle woningen in dorp en 

buitengebied. Dit keer bekostigd als project van het Ondernemersfonds SWF, zoals 
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bleek uit de begeleidende flyer om de bewoners een hart onder de riem te steken. 

 

9. Tot slot 

* Yn ‘e Halsbân In elk nummer van de dorpskrant heeft het bestuur een of meer 

bijdragen geleverd. 

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

* Dorppingjum.nl. Net als voorgaande jaren is voor bekostiging van de hosting e.d. 

een bijdrage verkregen van dorpsmolen Pingjum en aan Coöperatie Pingjum. Het 

bestuur is met de nieuwe webredacteur in gesprek over actualisering van de inhoud. 

Bestuurslid Alie Visser zal reserve webredacteur worden. 

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

omgeving (Mulier-onderzoek). Dorpsbelang heeft deelgenomen aan 

vervolggesprekken en gebruikers in het dorp geïnformeerd.  

* Na het aftreden van Bob Driessen en Gerda Holzhaus is Doeke Odinga door het 

Dorpsbelangbestuur voorgedragen als bestuurslid vanuit Pingjum van de stichting 

Gouden Land, een project waarin de Marneslenkdorpen Zurich, Pingjum, Kimswerd, 

Arum en Witmarsum samenwerken. 

* Het bestuur heeft op verzoek van de Gemeente een inventarisatie gemaakt van 

kunstwerken in Pingjum die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. 

* Ietsje van der Wal, die jarenlang in de Lies- en Leedcommissie bezorgen van een 

bloemetje in geval van het Leed voor haar rekening nam, liet in het najaar weten er 

mee op te moeten houden vanwege haar eigen gezondheid. Onder dankzegging en 

een bloemetje ging het bestuur met succes op zoek naar een opvolger: Nynke Akker  
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