
2í
MAART 1978

Kontaktblad

uoor

Holwerd, e.O7

JNT EENMAAL IN DE DRIE MAANDEN

VERKEERSVEILÏGHEÏD IN HET DORP MOET WORDEN VERGROOT.

0p dinsdogovond 7 febr. hield Dorpsbelong Holwerd hoor huishou-
deli jke ledenvergodering . Ln z'n kort openingswoord, vonwege de
Ionge ogendo, kon voorzitter L.v.Duinen 42 oonwezigen welkom
heten, wooronder burgemeester J.Visser en de beide wethouders
D.Bekker en S.de Hoop. Hiernoost woren olle genodigde frocti.e- ,

voorzitters oonwezig'. No het voorlezen der nótulen-kreeg s"cr"-v
toris D.Kuipers de gelegenheid tot het voorlezen von het ioor-
verslog. Hieruit bleek dot het porkeerprobleem von de vrochtwo-
gens nog niet wos opgelost, moor dot de gemeente een subsidie-
oonvroog hod ingediend i.v.m. het verplootsen der H"T.0. noor
het industrieterrein. De einduitslog hierover kon deze moond wor-
den verwocht.
Verder hod dorpsbelong meege\^rerkt oon het uitkomen von een foto-
boekie over oud Holwerd.
Bii B. en W. r^/os het verzoek ingediend om de oude spoorliin in
de gemeente te gebruiken oIs wondelpod. We hebben hierover be-
richt ontvongen dot gem.werken druk bezig is met het eventueel
reoliseren von deze plonnen.
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Tevens hod Dorpsbelong ee4 klocht inge§iend bi! burg. t{.K.Pool
omtrent de romneyloodsen (nissenhutten) in de gemeente. De burg.
hod hierop geontwoord, dot hier tot zi in spi !t niets neer tegen
gedoon kon worden, oongezien de rood zich hieràver positief hod
uitgesproken.
Er kon verder worden vermeld dot het overleg met de plootseli ike
verenigingen op gong víos gekomen.
Hierno wos het woord oon de penningmeester J.v.Duinen, die in
z'n verslog melding mookte von een tekort von f 573r-.-Dit te-
kort wqs voornomeli ik veroorzookt door de oonschof von 2 zitbon-
ken in het dorp en een exploitotie-tekort von het Holvrerder con-
toctblod. De heer M.Colmer deelde oIs koscommissielid rnee dot de
boeken tot op de cent nouwker.rrig woren. AIs nleuwe koscoornissie-

Qeden werden oongesteld de heren R.Keekstro en C.0livier.
Yervolgens ging men over tot het punt: Bestuursverkiezing. Aftre-
dend woren de heren P.Soepboer, Ti"Hoitsmo en F.v.d.Weide die
ollen niet herkiesboor u/oreR, Deze heren brerd donk gezegd voor
het werk dot zij voor Dorpsbelong hodden verricht.
Nq een eerste vriiq s,temming kwsmen er 28 no'men op de Iiist der
gekozenen. Nud,ot d,e voorz. gevroogd hod wie zich bereid verkloor-
de om eventuee1 in het bestuur zitting te nemen, vielen er 24
personen of. No de tweede stemming *eid"n gekozen de heren B.
Russchen (37 stemmen) en Chr.v.d.Wey (28) erÍ mevr. P.Stietstro-
Olivier (à9).
No een korte pouze kwom het punt verkeersveiligheid in Holwerd
oon de orde.
De voorz. begon met een inleiding over dit punt, woorin hi i in-
ging op de leegloop von de dorpen die olleen tegengehouden kon
worden indien men het dorp leefboqr houd. Het moet volgens hem
niet zo doorgoon dst de stod op ons vooruit Ioopt met betere en
leefboordere stroten. We moeten oppossen voor verstedeliikte
stroten zools b.v. de Beyergtroot.

1),Iobool gezien bestoot het dorp ult 3 groepéia'n.1. le de kinde-
ren, 2e de middengroep en 3e de oud'oren. De gituotie is zo dot
deze middengroep en het rollende blik op 4 wi,'elen, de dorpen on-
veilig mookt voor de kinderen en ouderen. AoRgezien hieroon
niet d.m.v. wetteliike bepolingen een eind gemookt kon worden
(de politie moet ol toevoitig l"r plootse oóàwezig zi in en de
overtreding kunnen woornemen) zol men deze middengroep moeten
dwingen om longzsmer te ri iden.
Eén von deze middelen is de drempel met z'n rrsdelen. Een ondere
mogeli ikheid is het moken von bregversmollingen d.m.v. gestopelde
bielzen bloembokken.
No deze uiteenzetting geeft de voorz. de vergodering de gelegen-
heid om hierop te reogeren.
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De heer Y.v.d.Woude kriigt ols eerste het woord.en zegt dot vol-
gens hem Holwerd niet zó-onveilig is dqor er wernrg ongelukken
gebeuren en dot hi i het gehele dorp niet groog vol drempels zou
zíen, oongezien dit b.v. in de Hegebuorren een'mislukking is ge-
worden. Verder zegt hii het niet eens te zíin met de opmerking
von de vooÍa. dot Holwerd niet groter moet worden ten koste von
de kleine omringende dorpen. .

De voorz. ontwoord hem hierop dot de eventuele bevolkingsgroei
noor de kleine dorpen toe moet, wil men deze behouden. Als dorp
Holwerd kunnen we n.I. niet zonder deze dorpen. De voorz. zegt
verder dot de ring om Holwerd niet groter gemookt moet worden,
moor dot er gebouwd moet worden op de lege ruimten in het dorp.
Over de drempels in de Hegebuorren wil de vooÍr. niet verder in-

sldon oongezien dit op een zeer democrotische monier tot stond
Ís gekomen en verder zol hierover met verenigingen en de rood
nog worden vergoderd, oongoonde de motie von dhr. Siitsmo.
Hierno verkloort de meerderheid von de vergodering zich voor het
oonbrengen von genoemde bloembokken in de Beyerstroot, en om de-
ze stroot te beschouwen ols proef, uroorno men loter eventueel in
meerdere stroten hiertoe kon overgoon. De heer H.Boonstro, di-
rectielid der H.T.0. verkloort dot hun bedri if er misschien de
meeste lost von zo1 ondervinden moor dot hii voor 100% ochter
deze plonnen stoot.
De heren J.Schoop en P.Soepboer ziin bereid om een enquete hier-
over te houden onder de bewoners von de Beyerstroot.
Vervolgens komt het punt rondvroog oon de orde. De heer D.Geert-
smo zegt nomens de H.M.V. te spreken en stelt dot men het eens
is met de ortikels in het krontie oongoonde plon A of D, moor
niet met het ortikel over de Neutronenbom. Dorpsbelong moet zich
niet vio het dorpskrontie met de politiek bemoeien. Een groot
oontol oonwezigen zíin het hiermee eens, wooronder olle roodsle-
den, beholve dhr. P.Soepboer, die het hier niet mee eens isrom-
§)tt we volgens hem leven in een vri i lond woorin we kunnen schrij-
ven wot we willen en wie een ondere mening is toegedoon, don in
genoemde stukies, ook de gelegenheid heeft om hier tegen in te
goon; De secr. zegt hierop dot hii het betreurt dot kennetiik
olleen dhr P.Soepboer een eigen mening heeft in de rood.
In verbond met ortikel 14 von het reglement wordt besloten om de
eindredoctie in het vervolg te loten geschieden door minimool 2
personen, om te voorkomen dot er eenzi jdige politiek wordt ge-
voerd. De voorz. zegt dot oIIe stukken die tot nog toe in het
kront ip fí in verschenen op de voorlootste vergodering zi !n behon-
deld, beholve het ortikel over de NeutronenboÀ.
Vervolgens stelt de vergodering het zeer belongri ik te vinden,
dot er een wondelpod komt over de oude spoorboàn.-Dit mog niet
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verloren goon door de verkoveling.
De heer C.0livier wi ist op het giote tekort oon
sporten in het dorp. Dorpsbelong is het hiermee
op oondringen bi i de gemeente oÍn een sporthol te
Wethouder S.de Hoop wi ist er op dot de oonwezige
eindeliik olleen gebouwd is voor gymn.lessen von
is het er mee eens dot hier een schri inend tekort
bied von zoolruimte.

binnenkort
hoogte te

de voorzitter
de vergodering en wenst een ieder wel thuis.

EUTER.S PE EL-ZML -PRMT :

Hier een klein proot ie von en uit de peuterspeelzool.
Eerst vertellen wii wot wii zo'n morgen doen met de peuters. No-
dot de moeders ziin uitgezwooid, goon we meestol iets met hen
doen wot ze zelf willen, of we moken een plokwerk, of ze goon
verven, kleien of puzzelen. Ook wordt er druk gebruik gemookt von
de woterbok. Voor de meeste kleintles is dot hèt mooisie speel-
hoekie en er wordt geregeld iemond von droge kleren voorzienrdie
we in voorrood hebben. 0m plm kwort voor tien drinken wi j somen
koffie, de kinderen kri igen Roosvicee en eten hun meegebrochte
fruit op.Onder de koffie wordt er een liedie gezongen en ie
merkt oI gouw wie groog meedoet. No de koffie doen we nog een
spelletie in de kring, of één von de Ieidsters leest voor.
Zo'n morgen is gour.í om en om elf uur stoon de moeders !.reer voor
de deur. Het gebeurt wel dot een kind niet mee wil en zegt: "ik
bliif hier eten hoor."
Nu nog een kwortiertie opruimen en wii kunnen ook ureer noor huis.
],i"" Ieidsters goon weg, ze hebben biino 4 ioor dit werk vrii-\.Lyy-riir(r§Lsr§ g(I(rn weg, zs neLrÍJen pI)nq + Jqqr oII werK vr].J
Éllig gedoon, moor we hebben gelukkig weer twee nieuwe erbii
gekregen , zodot dit leuke en nuttige werk door kon goon.

De leidsters.

INSPRAAKREAKTIES VAN DORPSBELANG HOLWERD OP DE NOTA REKREËREN.
In nov. '77 heeft het bestuur von Dorpsbelong op een tweetol
ovonden de vrogen beontwoord op de noto rekreëren. De desbetref-
fende vrogen en ontwoorden treit U hieronder oon:fende vrogen en ontwoorden tr U hieronder oon:
Vroog l: Zi in er vorgens u voldoende of onvoldoende rekreotie-

mogeli ikheden en rekreotievoorzieningen in Frieslond voor de
eigen bevolking? Zo nee, wot ontbreekt.

Antwoord: Te weinig mogerijkheden voor normore inkomens en te

ruimte voor zool-
eens en zol er
reoliseren.
zoolruimte uit-
de scholen, en
is op het ge-

Over de oude spoorboon kon hi i meedelen dot hierover
wordt beslist en dot hi i het belongri jk vindt op de
zijn wot hierover de mening is von de Holwerders.
Door niemond meer iets hod voor de rondvroog, sluit
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veel voor de obnormool hoge inkomens, woordoor het plottelond
een lustoord wordt voor de uitbuiters von het volk.

Vroog 2: Moeten nieuw oon te leggen compings, zomerhuisterrei-
nen en iochthovens dicht bii steden en dorpen worden oongelegd,
of iuist ver er von of. Wot ziet U ols voordelen of nodelen?

Antwoord: Minstens 2 km. buiten stod of dorp. Voordeel: geen
nutteloze belosting voor de bewoners zelf. De ofstond + 2 km.
voorkomt wellicht het ontstoon von compwinkels, woordoor win-
kels in het dorp benodeeld kunnen worden.

Vroog 3: Moeten nieuw oon te leggen woongebieden bii voorkeur
komen bi i dorpen en steden die in een omgeving met veel rekreo-
tiemogeli ikheden liggen? Woorom wel of woorom niet?

Antwoord: Geen nieuwe woongebieden meer stichten.
$.oog 4z Vindt U dot de mogeli ikheden om gp londbouwbedri ivente rekreëren, (b.r. komperen bii de boer) zoveel mogeliik moeten

worden benut? Woorom weL of woorom niet?
Antwoord: Rekreëren (komperen) op boerenerven verpest het lqnd-

schop voor de recreont zelf. De boer zelf heeft door de vreemd-
ste technische ottributen op zi in erf ol genoeg verpest, bewust
of onbewust,

Vroog 5: Vindt U het wenseli ik dot het gebruik von ollerlei voor-
zieningen in dorpen en steden door rekreonten bevorderd moet
worden? Woorom wel of víoorom niet?

Antwoord: Voorzieningen in dorpen en steden niet door rekreonten
loten bevorderen, dit werkt kunstmotigheid in de hond. Von kunst-
motigheid en het opdringen von behoeften heeft een ieder de buik
vol.Ook ten oonzien von de ondere vrogen stellen we dot er een
verbod moet komen op de verkoop vqn in plostic, popier en btik
verpokte consumptie-ortikelen.

Vroog ó: Vindt U dot de rekreotievoorzieningen in Frieslond goed
bereikboor zíjn met eigen vervoer of het openboor vervoer?
Jr,elke wel en welke niet?

Btwoord: Met eigen vervoer olles goed bereikboor, dit in tegen-
stelling met openboor vervoer. Slechte bereikboorheid zou voor
de belevende rekreont ideool zíin. B.v. Lour.rersmeergebied is
per openboor vervoer slecht bereikboor. 0penboor veivoer tot oon
het gebied bevorderen en het gebied zelf onthouden von verkeer
zools eigen vervoer per outo.

Yroog.T: Houdt slechte bereikboorheid met eigen vervoer of het
openboor vervoer U of von bezoek?

Antwoord: (zie vorige vroog)
Vroog 8: Moet de verbli ifsrekreotie zich in het huidige tempo kun-

nen bli iven ontwikkelen? Woorom, we}, of' woorom niet?
Antwoord: Geen verdere ontwikkering verbliifsrekreotie. De on-
rust wordt te groot, de behoefte oon rowooierige lokolen, bors
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Vroog 14: Bent U het eens met het voorgestelde beleid voor het
Merengebied Centrool? Woormee wel en r.roormee niet?

Antwooid: (zie vroog 12).
Vroog l5: Het Merengebied Zuid-West?
Antwoord: (zie vroog l2).
Vroog ló: Bent U het eens met het voorgestelde beleid voor de
IJsselmeerkust? Woormee wel en víoormee niet? Woorom?

Antwoord: Mee eens.
Vroog l7: Bent U het eens met het voorgestelde beleid voor het
Louwerszeegebied? Woormee wel en woormee niet? Woorom?

Antwoord: Eens met het voorgestelde beleid, echter geen defensie
in welke hoek von het Louwerszeegebied don ook!

Vroog l8: Bent U het eens met het voorgestelde beleid voor de
Zuid-0osthoek? Woormee wel en troormee niet? Woorom? (

Antwoord: In grote liinen mee eens. Alleen geen voorrouteverbin-v
ding met N.W. 0veriissel. De Friese meren, nu oI overbelost,
zullen niet meer kunnen funktioneren in een notuurliike stoot.

Vroog 19: Bent U het eens met het voorgestelde beleid voor het
overige gebied Noord? I'loormee wel en woormee niet? Woorom?

Antwoord: Volledig mee eens.
Vroog 20: Bent U het eens met het voorgestelde beleid voor het
overige gebied Oost? Woormee wel en broormee niet? [,loorom?

Antwoord: Mee eens. Houtwollen sporen, ook in het koder von de
ruilverkoveling .

Vroog 2l: Het overige gebied - Zvíd?
Antwoord: Mee eens.

WiIt U meer weten over het beleid in bovengenoemde gebiedenrdon
kunt U een insprookkront ofholen bi i de secretoris von Dorpsbe-
long, D.Kuipers, Morgenzon ó.

BOEKJE ''DE GESCHIEDENIS VAN HOLWERD IN WOORD EN BEELD".

Nodot bovengenoemd boekie in de verkoop kwom liep de verkoop ,.§y
oIs een trein. De verkoop vond ploots in Cofetqrio Gerraerood,
dot tevens V.V.V.-kontoor wos en een uitstekend punt wos voor
de verkoop. Dit punt werd officieel op l'moort 1978 gesloten,
doch de verkoop von de enkele exemploren die nog voorrodig zi in
goot gewoon door. Ze zíin nu verkriigboor oon het huisodres:

Achter de Hoven 7, Tel.05197-1646.

SETUNPUNT V.V.V. WESTDONGERADEEL TE HOLWERD.

Met het sluiten von Cofetorio Germerood is ook tevens het steun-
punt von V.V.V. komen te vervsllen. Doch dit behoeft voor de in-
woners von het dorp en het toerisme geen probleem te zíin voor
informoties, wont het steunpunt wordt verplootst noor 0LIVIER'S



WARENHUIS oon de Vb o r s t r o o t.
G.Germerood, Achter de Hoven 7, bli ift de belongen von het V.V.V.
Westdongerodeel ols bestuurder behortigen.

r-L:_I___9___2_t_I:
... er onvoldoende ruimte is voor zoolsporten in Holwerd

dorpsbelong doorom een verzoek heeft gericht oon B.
een.sporthol te loten bouwen in Holwerd?

... er in ons dorp veel te hord wordt gereden en dot er
op de lootste ledenvergodering is besloten om in de
stroot bloembokken von bielzen oon te leggen om het
blik te dwingen tot motiging der snelheid?

en dot
enWom

doorom
Beyer-
ri idend

er om dezelfde redenen verkeersdrempels zi in oongevroogd tn 
Uhet begin von de Elbosterweg?

het P.v.d.A. roodslid, Y.v.d.Woude, in de gemeenterood heeft
geprotesteerd tegen de verkeersdrempels in de Hogebuurt?
dorpsbelong Holwerd voor de oonleg von deze drempels heeft
gestemd en vindt dot deze drempels op een zeer democrotische
monier zi in oongebrocht en doorom moeten bIi iven?
een ieder die lid is von dorpsbelong een ingezonden stuk ie
mog schri iven in dit kront ie, mits het niets te moken heeft
met de politiek?
er in Holwerd 510 hondtekeningen ziin opgehoold tegen de in-
voering von een gevoorli ik wopen?
het dorpenplon is besproken op 1 3 moort met de contoctgroep
o.I.v. dorpsbelong?
deze contoctgroep bestoot uit de verenigingen in Holwerd die
zich bii de secr. von dorpsbelong hebben oongemeld en dot de-
ze groep momenteel uit 23 verenigingen bestoot?
dorpsbelong oon b. en w. heeft verzocht om de oude spoorliin,
vonof de Witmonnikenweg tot oon de Medwerderweg, oon te leg-
gen ols wondelpod en om hierop struiken te plonten?
É"t poit ààrpr.Ef"em von vrochiwogens in Holwerd pos opgelostU
kon worden, ols de H.T.O. zich goot vestigen op het indu-
strieterrein?
hierover onderhondelingen worden gevoerd tussen de gemeente
en de directie der H.ï.0.?
de vuilstortploots bi i de Witmonnikenweg op verzoek von
dorpsbelong door de gemeente is opgeruimd?
er in opril een mededelingenkost ie komt te hongen op het
Bosmosplein, vroorvon iedere vereniging gebruik kon moken?
dorpsbelong 3 nieuwe bestuursleden heeft gekregen te weten:
P.Stienstro-01ivier, B.Russchen en Chr.v .d.Wey?
dorpsbelong heeft verzocht bi j de gemeente om een porkeer-
terreintje oon te leggen bii de iisboon, moor dot oon dit



verzoek tot nu toe niet kon worden voldoon?
b.en w. voh Westdongerodeel oon de rood heeft voorgesteld om
voor Í 3000r- propogondo moteriool te loten rondgoon om plon
D te loten uitvoeren?
dot deze f 3000r- moet worden opgebrocht door zowel voor-
ols tegenstonders von plon D, terwi jI de voorstonders von
plon A de propogondo steeds uit eigen zok hebben betoold?

D.K.

+
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ADVERTENTIES
DRUKWERKEN
ROUWCIRCULAIRES
TROUWKAARTEN
GEBOORTEKAARTJES
worden gaarne door ons verzorgd.

Wij zorgen voor een srtelle levering - Monsterboek ter inzage.

Agent Nieuw Dokkumer Courant,

G.GERMEBÀADI Aehter de Eoven ?

Tevens nuil en venkoop van
OUDE EN NIEUWE ANSICHTKAARTEN.

Dorpsgenoten, inwoners behorende tot het dorp Holwerd, hebt U

de leefti jd von 18 ioor bereikt en wenst U lid te worden von de
Ver. D0RPSBELANG, don kunt U dit oon ommeziide kenboor mokenren
dit zenden noor het door genoemde odres. Voor de eventueel te
plokken postzegel bent U fid- tot Ï Jan.7979, doorno wordt U de
kontribuiiekooit oungeboëe,n :rroor eeÀ iwr Iidmootschop voor (,
slechts d r i e rsnde'guldeàs.

Er moeten nog
odres nog niet
de opgerichte
23). Deze nog

enige verenigingen in het
bi i ons is binnengekomen

kontoktgroep. (het totool

dorp oonwezig zíin,wiens
voor het deelnemen oon
ingeschrevenen is thons

niet opgogeven verenigingen kunnen dit ook doen
dosr middel von het oon ommezLide vermelde formuliertie.
Longs deze weg is dit ons lostste verzoek om medewerking te ver-
lenen oon de kontoktgroep ten bote von de dorpsbelongen.

De secreotris.
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Wonneer U qebruik wenst te moken von één von onderstoonde oon-
tifteformuÍierties, don kunt U deze inleveren of eventueel op
ienden noors

De- sekretoris Dorpsbelsng Holwerd
D. K u i P e r s,
Morgenzon ó
HOL}'IERD
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Ondergetekende geeft zich op ols lid von Dorpsbelong.

Noom:

Strqot r Huisno.

Noom vereniging die wenst deel te nemen oon de kontoktgroep:

t'

Secretorioot:

Noom:

Adres:
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