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JAARVERSLAG DORPSBELANGEN FERWERT – HEGEBEINTUM
VAN 20 MAART 2020 T/M 19 MAART 2021
Inleiding:
Hierbij het 4de jaarverslag van Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum. (hierna te noemen als
DBFH) Middels dit verslag willen wij u laten zien waar wij als bestuur, en met ons de
activiteiten commissie en de vele vrijwilligers, ons het afgelopen jaar mee bezig hebben
gehouden.
Het bestuur bestond bij aanvang van dit jaarverslag uit de volgende personen:
Marcel Steegstra (voorzitter), Albert Jellema (penningmeester), Hilda Buursma (algemeen
lid, Sjak Papma (algemeen lid), Hillie Politiek (algemeen lid) en Wieger Bouma (secretaris)
Als dit jaarverslag van start gaat, hebben we helaas (nog steeds) te maken met het
Coronavirus. Dit virus heeft grote gevolgen voor dorpsgemeenschappen en dus ook voor
Ferwert en Hegebeintum. Veel activiteiten, bijeenkomsten etc. kunnen niet of aangepast
doorgaan en dat is een vreemde ervaring. We gaan proberen het beste er van te maken dit
jaar door te kijken wat wel mogelijk is, en hopelijk blijft iedereen gezond.
April 2020:
Op 10 april (Pasen) heeft DBFH, samen met de PKN kerk en de Doarpsomtinkers bij ieder
adres in Ferwert en Hegebeintum een viooltje laten bezorgen met een bemoedigende tekst
om onze inwoners een hart onder de riem te steken in deze bijzondere tijd.
Mei 2020:
De 4 en 5 mei festiviteiten konden helaas niet doorgaan. Er is besloten om met de nodige
aanpassingen i.v.m. Coronamaatregelen, een aantal kransen te leggen. Dit heeft plaats
gevonden samen met een afvaardiging van de gemeente, de kerk en DBFH. De sobere
herdenking is gefilmd en uitgezonden door RTV NOF.
Puzzelwandelroute
In Ferwert is een puzzelwandelroute uitgezet voor jong en oud. De route ging langs een
twintigtal plaatsen die in de oorlog geheimen met zich meedroegen. Bij elk huis was een
letter te vinden die gezamenlijk een zin vormden. De route begon bij het monument op het
Vrijhof, en ging onder meer langs het huis waar de bewoner na een razzia werd afgevoerd
naar Duitsland, woningen waar Joodse onderduikers verbleven, de locatie waar 14 jonge
mannen na verraad werden opgepakt, het huis waar burgemeester Esselink weigerde om
jongemannen aan te wijzen voor graafwerk in Drenthe en daarvoor werd opgepakt en langs
gebouw It Anker, dat in de oorlog dienst deed als bewaarschool.
15 mei heeft DBFH overeenstemming bereikt over 4 nieuw te bouwen starterswoningen aan
de Gebrandastraat. Ontwikkelaar Toeck zal dit samen met Kingma Makelaardij op gaan
pakken en de verwachting is dat er na de zomervakantie met de bouw wordt begonnen.
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Juni 2020:
Op 2 juni hebben we het kennismakingsbezoek gehad met de nieuwe burgemeester van
onze gemeente Dhr. Kramer. Ferwert was het 1ste dorp wat hij aandeed. We hebben hem
verteld waar wij mee bezig waren en wat onze aandachtspunten zijn. Met name de
verpauperde Hoofdstraat stond hoog op de agenda.
Op 23 juni is er een overleg geweest met het kernteam van de DOM 2.0.
Juli 2020:
Op 2 juli is er een overleg geweest met stichting Partoer, de dorpen coördinator van de
gemeente en de werkgroep ‘Wonen’ over het opwaarderen van de doorgaande route door
Ferwert. (Marrumerweg, Hoofdstraat en Elingawei)
8 juli is er wederom overleg geweest met de dorpen coördinator, werkgroep ‘Wonen’ en de
gemeente en hebben we de straten bekeken waar de opwaardering plaats zou moeten gaan
vinden.
Vrijdag 9 juli heeft de opening van de Mear Fryslan App plaats gevonden op het Vrijhof. Met
deze app kan een code worden gescand. De bezoeker ontvangt daarna op zijn telefoon de
benodigde informatie in beeld een geluid. Dorpsbewoners hebben mee gewerkt als
personages die voorkomen in deze nieuwe app. Een welkome aanvulling voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de historie van onze dorpen.
Hierna is het nieuwe logo onthult door wethouder Boerema en Sjak Papma: Fan fan Ferwert
en Hegebeintum. Dit logo zullen we gaan gebruiken ter promotie, maar ook op ons
briefpapier en drukwerk. Tevens zijn er stickers en pennen gemaakt waardoor het voor
mensen duidelijk is dat men te maken heeft met een ambassadeur van onze mooie dorpen.
Tevens zijn onze komborden bij de ingangen van de dorpen voorzien van dit logo met daarbij
de tekst : ‘Wolkom’ en een verwijzing naar de website.
Op 29 juli hebben we een overleg gehad met dorpsvereniging Hegebeintum over
onderwerpen die in Hegebeintum spelen.
Augustus 2020:
17 augustus hebben we een overleg met de gemeente bijgewoond in Dokkum over de
invulling van ons ‘oude’ gemeentehuis.
27 augustus zijn we naar een bijeenkomst in het MFC van Blije geweest betreffende de
woonomgeving verbeteringsplannen in- en rond Hegebeintum. Dit i.v.m. de nieuwbouw van
het bezoekerscentrum.
Een nieuwe vissteiger is eind augustus gerealiseerd aan de Ald Piip, dit ter vervanging van
de steiger die aan de Burmaniavaart stond. DBFH denkt dat deze steiger hier meer tot zijn
recht komt en heeft daarom deze locatie voorgedragen bij de gemeente.
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September 2020:
In september hebben we akkoord gekregen van de belastingdienst over de ANBI status. Dit
houdt o.a. in dat DBFH geen belasting hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen en
dat mensen giften af kunnen trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Op 2 september heeft het bestuur besloten dat er dit jaar definitief geen jaarvergadering
plaats zal vinden vanwege het Coronavirus. We hopen dat er in maart 2021 wel
mogelijkheden zullen zijn.
Donderdag 3 september heeft Spar Zeijlemaker de deuren geopend na een complete
verbouwing. Namens DBFH heeft onze penningmeester een dorpsvlag aangeboden en
Zeijlemaker veel succes gewenst met deze nieuwe winkel.
Vrijdag 4 september is de eerste paal geslagen voor het nieuw te bouwen bezoekerscentrum
in Hegebeintum.
Een ‘vreemd’ dorpsfeest dit jaar. Dorpsfeest 1.5. Op 23 april heeft het bestuur definitief
besloten om het dorpsfeest zoals we dat gewend waren, niet door laten gaan. Dat betekende
geen feesttent en daarom een aangepast programma i.v.m. de Corona. Heel erg spijtig
allemaal maar we willen als bestuur en Activiteiten Commissie dat iedereen gezond blijft.
Daarom is deze beslissing genomen. Gelukkig konden we zonder kosten boekingen zoals de
tent en de muziek annuleren. Zo goed als dat mogelijk was, is er een alternatief programma
bedacht door de Activiteiten Commissie.
Op 9 september zijn de kunstwerken bij de entrees van onze dorpen geplaatst en de
onthulling heeft plaats gevonden op 11 september om 17.30 uur. De bijeenkomst is gestart
om 17.00 uur in café ’t Hoekje met koffie en gebak en daarna is het gezelschap naar de
entree aan de Marrumerweg gelopen waar het eerste kunstwerk is onthult. De kunstwerken
zijn gemaakt door Hans Jouta en geschonken door Hoogland veevoeders i.v.m. het vertrek
van dit bedrijf uit ons dorp. De kunstwerken zijn gemaakt van cortenstaal en hebben de vorm
van een raam uit de Liudgerkerk met daarin allerlei afbeeldingen die te maken hebben met
onze omgeving. Het 1ste kunstwerk werd onthuld door Lydia en Otto Hoogland.
Tijdens dit dorpsfeest is een attentie bezorgd bij de ouderen in Foswert. Van woensdag 9 t/m
zaterdag 12 september stond de kermis op de het terrein bij de sporthal.
Op dinsdag 8 en vrijdag 11 september was het feest voor de peuters. Met speelmateriaal,
een schminkster en wat lekkers werd er een leuke ochtend voor de peuters verzorgd.
De basisschool kinderen konden zich vrijdag uitleven op de opblaasbare speeltoestellen bij
de sporthal.
Zaterdag 12 september van11.00 tot 16.00 uur heeft de garagesale plaatsgevonden waarbij
deelnemers hun waar aan de man konden brengen. Op het Vrijhof was een pizza kraam en
kon men een ijsje halen. Door het dorp reed muziek op een wagen: Get Back en Mart Jager.
10 september zijn we naar de 2de informatiebijeenkomst geweest in het MFC te Blije
betreffende de woonomgevingsverbeteringsplannen in Hegebeintum.
21 september hebben we een schetssessie bijgewoond in het gemeentehuis met diverse
partijen betreffende het maken van plannen voor het opwaarderen van onze doorgaande
route: Marrumerweg, Hoofdstraat en Elingawei.
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23 september hebben we als bestuur en woongroep ‘Zorg’ een kennismakingsgesprek
gehad met de nieuwe eigenaren van de voormalige Stap d’r ris yn. Deze mensen willen hier
een zorglocatie in gaan opzetten waar 24 uur begeleiding is. Ook heeft men plannen om de
voorgevel toonbaar te maken rekende houden met de historische waarden.
30 september hebben we een gesprek gehad met de Rabobank betreffende de toekomst
van de Rabobank in Ferwert. Helaas is de conclusie: de Rabobank sluit eind dit jaar haar
deuren in Ferwert. Er blijft wel een geldautomaat bestaan.
Oktober 2020:
20 oktober hebben we, samen met de werkgroep ‘Wonen’, een digitale vergadering
bijgewoond betreffende de aanpak en plannen voor de herinrichting van de doorgaande
route door Ferwert. Hier waren ook de gemeente, architect en Partoer bij aanwezig.
Eind oktober is de Martinuskerk in het licht gezet door de Activiteiten Commissie.
November 2020:
Op 1 november is het ‘Meitinkhus’ voor de 2de keer opengegaan voor onze inwoners. Hier
willen we samen met een aantal andere partijen onze inwoners informeren en de plannen
presenteren over de herinrichting en opwaardering van de Marrumerweg, Hoofdstraat en
Elingawei. Dit pand zal ook gebruikt worden voor overleggen en vergaderingen.
24 november hebben we een digitaal overleg gehad betreffende de aanpak van de
doorgaande route door Ferwert. Hier waren ook de gemeente, architect en Partoer bij
aanwezig.
30 november hebben we, samen met de werkgroep ‘Wonen’ een overleg gehad met
wethouder Berends over het verdere verloop betreffende de invulling van het gemeentehuis.
Helaas kon door de Corona de sinterklaasintocht niet doorgaan. Een teleurstelling maar
helaas waren er geen andere mogelijkheden om dit op de vertrouwde en veilige manier te
doen. Om toch de kinderen het ‘sinterklaasgevoel’ te geven heeft de Activiteiten Commissie
een tekenwedstrijd georganiseerd en daar is massaal gehoor aangegeven. De tekeningen
werden tentoongesteld in de hal van verzorgingshuis Foswert. De prijzen zijn bij de kinderen
thuis bezorgd door leden van de Activiteiten Commissie.
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December 2020:
Vanwege het niet doorgaan van het sinterklaas feest heeft de Activiteiten Commissie
besloten om op 5 december met sinterklaas en zijn pieten door het dorp te gaan en de
kinderen op deze manier te verassen. Via een opgaveformulier konden de kinderen
aangeven dat ze een bezoek van sinterklaas en zijn pieten op prijs stelden waarna deze de
doorgegeven adressen hebben aangedaan. Uiteraard is alles verlopen volgende de
geldende coronaregels.
Op 8, 9, 10, 11, 16, 17 en 18 december is het Meitinkhus open geweest voor ondernemers,
bestuursleden, buurtverenigingen, werkgroepen en inwoners van de straten Elingawei,
Hoofdstraat en Marrumerwei om het plan van de aanpak van de doorgaande route door
Ferwert te presenteren. In het Meitinkhus konden vragen van bezoekers worden beantwoord
en ideeën en suggesties worden doorgeven zodat deze mee konden worden genomen in de
plannen. Via een huis aan huis folder en sociale media konden de overige inwoners van
onze dorpen een afspraak maken om ook langs te komen in het Meitinkhus om de plannen
in te zien. Het streven is om in maart 2021 het definitieve plan in te dienen bij de gemeente.
(alles heeft plaats gevonden met de inachtneming van de geldende coronamaatregelen)
Op 9 december hebben we een presentatie gegeven aan wethouder Hanemaaijer in het
Meitinkhus over de plannen van de herinrichting van de doorgaande route. Na afloop heeft
de wethouder het Meitinkhus officieel geopend.
Zaterdag 12 december heeft de Activiteiten Commissie de kerstboom geplaats op het Vrijhof.
12 december zijn door een aantal vrijwilligers kerstballen huis aan huis bezorgd bij de
inwoners van onze dorpen. Met deze gezamenlijke actie van de PKN kerk, Doarpsomtinkers
en DBFH konden de inwoners de kerstbal vullen met een wens, kerstgedachte of versieren
en daarna ophangen in de kerstboom op het Vrijhof. Ook de kinderen van de basisscholen
hebben hieraan meegewerkt.
In december heeft de Activiteiten Commissie een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste
kerstversiering per huis en per straat. Vele mensen hebben hier gehoor aan gegeven en wat
heeft geresulteerd in veel licht in de donkere dagen. De jury heeft de prijs voor het mooist
verlichte huis toegekend aan Sietske van der Mei en de mooist verlichte straat is het
Suderheech geworden.
Januari 2021:
Van 4 t/m 7 januari konden de kerstbomen worden ingeleverd bij de speeltuin.
Deze keer zonder hulp van de jeugd i.v.m. de Coronamaatregelen.
12 en 18 januari is er een digitale vergadering geweest betreffende de aanpak van de
doorgaande route door Ferwert. Hier waren ook de gemeente, architect en Partoer bij
aanwezig.
30 januari is onze aanvraag bij het Waddenfonds gehonoreerd voor het realiseren van een
nieuwe speeltuin. Met dit toegezegde bedrag zijn de speeltuinkosten in één keer dekkend
geworden en kan, na lang wachten, worden begonnen met de aanleg van een nieuwe
speeltuin.
.
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Februari: 2021
Begin februari hebben we met de werkgroep ‘Sport’ de Ommetjes app gelanceerd. Met deze
app kunnen onze inwoners individueel of met meerdere mensen een bepaald doel gaan
stellen om dan daarna zoveel mogelijk kilometers te lopen.
Op 11 februari heeft wethouder De Graaf het ‘Meitinkhus’ bezocht en hier is ze bijgepraat
over de plannen die wij als DBFH hebben met de doorgaande route door het dorp.
15 februari is er een digitale vergadering geweest betreffende de aanpak van de doorgaande
route door Ferwert. Hier waren ook de gemeente, architect en Partoer bij aanwezig.
Maart 2021:
Begin maart is er gestart met de bouw van 4 nieuwbouw woningen aan de Gebrandastraat.
We hebben ons plan betreffende het opwaarderen van de doorgaande route Ferwert
ingediend bij de gemeente en deze wordt 8 mei behandeld in de nota kapitaalgoederen.
Dit jaar hebben er diverse (digitale) vergaderingen en bijeenkomsten plaats gevonden met
verschillende commissies en werkgroepen. Deze zijn niet allemaal afzonderlijk in het
jaarverslag vermeld

Gezien de Coronamaatregelen had het bestuur eerder dit jaar al besloten om deze
jaarvergadering door te schuiven naar september. Ook in september was het helaas
nog niet mogelijk om een jaarvergadering te houden volgens de toen geldende
Coronamaatregelen. 25 september zijn er versoepelingen afgekondigd waardoor dit
wel mogelijk zou zijn. Het bestuur heeft toch besloten om deze jaarvergadering dit
jaar niet meer plaats te laten vinden omdat, mochten er geen aanvullende Corona
maatregelen meer volgen, er in maart 2022 de volgende jaarvergadering plaats zou
moeten vinden. Op de jaarvergadering van maart 2022 hopen we een ieder weer in
goede gezondheid te mogen verwelkomen en kan er afscheid genomen worden van
een aantal bestuursleden. We gaan er dan ook van uit dat we dan de nieuwe
bestuurskandidaten aan u kunnen presenteren.
Het bestuur zal dit jaarverslag presenteren op onze website Ferwertonline en onze
leden op die manier in kennis stellen. Mochten er vragen zijn dan kunnen die via het
secretariaat worden gesteld.
Voorzitter:

Secretaris:

………………

………………..

Marcel Steegstra

Wieger Bouma

Ferwert, vrijdag 19 maart 2021.

De secretaris van DBFH, Wieger Bouma.
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