
Jaarverslag 2016 
 

In dit jaarverslag van Dorpsbelangen Holwerd leest u met welke dingen Dorpsbelang zich het 

afgelopen jaar bezig heeft gehouden. 

In januari zijn we begonnen met de inzamelingsactie van de kerstbomen. Dit werd voor de tweede 

keer door de gemeente georganiseerd. Een aantal kinderen zijn enthousiaste 

kerstboomverzamelaars geworden. Bij het inleveren kregen ze een bon met de waarde van 50 cent 

om in te leveren bij de Top1toys. Hoe meer kerstbomen inleveren, hoe groter het bedrag wat je kunt 

spenderen. Daarnaast kregen ze per kerstboom ook een lootje voor een geldprijsje. Helaas is er geen 

prijs in Holwerd gevallen. 

In februari waren er twee mensen van Thús Wonen op onze bestuursvergadering te gast die over de 

nieuwe plannen van de woningbouwvereniging kwamen vertellen. Er wordt minder gesloopt dan 

eerst was gepland en een aantal huizen wordt gerenoveerd. Ook worden er minder huizen verkocht. 

Leden van het bestuur zijn in maart naar bijeenkomsten geweest in dorpen in de buurt van Holwerd. 

Deze bijeenkomsten gingen vooral over de samenwerking zoeken om samen ook sterk te staan naar 

bijvoorbeeld de gemeente. Goed om te horen wat er in andere dorpen leeft, en we worden via de 

mail en de notulen van vervolgbijeenkomsten op de hoogte gehouden. We merken dat we als 

Holwerd al verder in ontwikkeling zijn, dit heeft vooral ook te maken met Holwerd aan Zee. 

In maart zijn we als Dorpsbelang op werkbezoek geweest in Langwar. We zijn al enige tijd in contact 

met Norwell outdoor fitness voor de aanleg van een fitnesspark in de buitenlucht in Holwerd. In 

Langwar hebben ze al zo’n fitnesspark en wij wilden wel eens zien hoe dat er in het echt uit ziet en 

hoe men de financiering voor elkaar heeft gekregen. Want zoals de meeste dingen, is ook dit niet 

goedkoop.  

In april was weer de jaarlijkse Himmeldei, met de groepen 5, 6, 7 en 8 van beide scholen is in en om 

Holwerd het zwerfvuil weer opgeruimd. Heel fijn dat dit een jaarlijks terugkerend iets is en dat we zo 

met elkaar oog hebben voor het milieu. 

In april was ook de feestelijke opening van de Waddentour. De route door Holwerd hadden we 

tijdens de nachtkuier in 2015 al geopend, maar nu de Waddentour in zijn geheel. Een bus met 

genodigden reed door de dorpen Metslawier, Ee en Peasens-Moddergat en eindigde in Holwerd. 

Deze dag werd ook het Waddenbelevingscentrum de Noordhoren officieel geopend. Na de verbouw 

van de kerk tot waddenbelevingscentrum door heel veel vrijwilligers. Een mooie aanwinst voor 

Holwerd en weer een staaltje Mienskipswurk! Deze twee feestelijkheden vieren op één dag met 

prachtig weer. Het kon niet beter. 

In mei is men begonnen met de vernieuwing van de riolering in de Prof. Holwerdastraat. Er is een 

nieuw gescheiden afwateringsstelsel aangelegd. Dit omdat volgens de nieuwe regelgeving het 

regenwater en het afvalwater apart moet worden afgevoerd. Samen met aanwonenden, de 

gemeente en dorpsbelang is de nieuwe inrichting van de straat bedacht.  



Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking gehouden, fijn om te zien dat er altijd aandacht wordt gegeven 

aan deze dag en dat ook de kinderen hierbij betrokken blijven. Op de zeedijk hebben de kinderen 

mooie beschilderde steentjes met teksten neergelegd en zijn er gedichten voorgelezen. En ’s avonds 

de herdenking op de begraafplaats. 

Op 5 mei reed er een lange stoet oude militaire voertuigen door Holwerd; “Keep them rolling”. 

Dhr. Bakker van Stichting Welzijn het Bolwerk is in een vergadering langs geweest om over de 

werkzaamheden van Het Bolwerk te vertellen. In andere dorpen wordt veel gebruik gemaakt van de 

vrijwilligerscentrale als burenhulpdienst. Marijke van der Laan gaat hiermee aan de slag, samen met 

Gea de Boer. 

Er is subsidie aangevraagd voor de aanleg van gratis WiFi in het dorp. Dit is belangrijk voor het lopen 

van de Waddentour, dit gaat namelijk via een app waarop je meer informatie over de panden die in 

de Waddentour zijn opgenomen, kunt vinden. De WiFi is door Kabel Noord aangelegd en werkt 

inmiddels langs de route van de Waddentour in Holwerd. 

Vanuit Dorpsbelang zijn we aanwezig geweest bij een bijeenkomst over Culturele Hoofdstad 2018. 

Hier hebben we meer informatie gekregen over het hoe en wat met betrekking tot KH2018. 

In juni is er met Jolanda van der Werff gesproken over de aanschaf van een extra AED. Deze is nodig 

omdat niet het hele dorp afdoende gedekt is met de huidige AED’s. Via Hartveilig Friesland kunnen 

mensen die kunnen reanimeren zich aanmelden en zij krijgen dan een bericht als er iemand 

gereanimeerd moet worden. De AED hangt inmiddels in de Waling Dijkstrastraat. U kunt ook een 

reanimatiecursus volgen bij de EHBO en u dan aanmelden bij Hartveilig Friesland. 

In juni is er weer een geslaagd dorpsfeest gevierd.  

Weet u dat er een Nederlands kampioen in Holwerd woont?? In augustus is Ybe Vellema Nederlands 

kampioen geworden in de “vrije standaardklasse” in het autocrossen. 

In september is er een brainstormbijeenkomst georganiseerd om ideeën te bedenken voor 

activiteiten in Holwerd tijdens Culturele Hoofdstad 2018. Er zijn tijdens deze avond leuke ideeën 

bedacht. De ideeën zijn door dorpsbelang geclusterd in een aantal thema’s. Denk aan activiteiten die 

bijvoorbeeld met de Wadden te maken hebben, of met kunst.  

Het centrale thema is Holwert ferbynt. 

Op dit moment zijn er een paar werkgroepen bezig dit verder uit te werken en proberen we de 

diverse commissies en verenigingen die Holwerd rijk is te verbinden om met elkaar invulling te geven 

aan KH2018 in Holwerd. We blijven u hiervan op de hoogte houden.  

Buitendijks is Staatsbosbeheer druk bezig met het project “Naar buiten Holwerd”. Er is een plas 

gegraven met in het midden een broedeilandje en je kunt via een struinpad en bruggetjes door de 

kwelder wandelen. Het pad sluit aan op het al bestaande “ommetje Holwerd”. Voor Holwerd weer 

een mooie manier om mensen te trekken die geïnteresseerd zijn in de natuur en graag een mooie 

wandeling willen maken. Op 28 oktober is het feestelijk geopend. 

In oktober is er weer een hele mooie nachtkuier georganiseerd met heel veel wandelaars. Tijden de 

“nacht van de nacht” waren de straatlantaarns in het dorp uit en kon iedereen genieten van de “dark 



sky” die we dan ook nog echt hebben hier. Jammer was dat de lichten op de pier niet uit waren. Daar 

hadden we wel op gehoopt; vanaf de zeedijk een blik op een donkere Waddenzee. Maar dat mocht 

de pret niet drukken; vele enthousiaste reacties over de activiteiten die onderweg te doen en te zien 

waren. Intussen is de werkgroep al weer bezig met de voorbereidingen voor 2017. 

In oktober zijn beide directeuren van de basisscholen aanwezig geweest op een bestuursvergadering 

van Dorpsbelang om ons te vertellen over de plannen van beide scholen om binnen afzienbare tijd 

samen te gaan naar één school. Dit past erg goed in de ontwikkelingen die we als dorp doormaken, 

daar hoort ook één school bij. 

Gedurende het jaar is er hard gewerkt bij de buslus aan de Provinciale weg. De abri’s zijn vervangen 

en er zijn nieuwe fietsenstallingen gekomen. Er zijn nu ook fietskluizen die gehuurd kunnen worden 

via een app. Deze zijn bedoeld voor mensen met een dure (elektrische) fiets die vanuit een 

omliggend dorp naar Holwerd fietsen om dan op de bus te stappen naar Leeuwarden. 

Begin december is de vernieuwde buslus geopend en de fietskluizen onthuld door gedeputeerde 

Johannes Kramer. 

Op 6 december was de theaterzaal van het MFA weer goed gevuld met nieuwsgierige Holwerters en 

overige belangstellenden voor een update van Holwerd aan Zee. 

Marco Verbeek vertelde enthousiast over wat er tot nog toe is bereikt en waar de projectgroep nog 

mee bezig gaat. Zo zal begin 2017 een begin worden gemaakt met het Hotel Holwerd, opknappen 

van oude vervallen woningen tot recreatiewoningen. Ook is de verwachting dat het project Holwerd 

aan Zee over zal gaan in een programma Holwerd aan Zee, zodat er kan worden begonnen met de 

eerste plannen. 

Kees van Es, projectleider vanuit de Provincie Fryslân deed verslag van het MIRT onderzoek met 

daarin zijn verhaal over de onderzoeksresultaten van de spoelfunctie van het buffermeer. De 

resultaten van de onderzochte versie van spoelen waren minder dan eerst was gehoopt. De andere 

manieren van spoelen zullen nog worden onderzocht. Dit gaat in combinatie met de onderzoeken 

van Rijkswaterstaat naar de bevaarbaarheid van de vaargeul Holwerd - Ameland.  

We blijven ons als Holwerd door ontwikkelen en richten ons op de toekomst.  

In 2017 gaan we al druk bezig met alle plannen voor 2018, want in dat jaar willen we onszelf nog 

beter op de kaart zetten.  

Iedereen heel erg bedankt voor de inzet voor ons dorp, op wat voor manier dan ook. Samen maken 

wij Holwerd (aan Zee)! 

 

 

 

 

 


