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Redactioneel

Wanneer het technisch_mogelijk blijkt te zijn is hier aÍgedrukt de voorpagina
van het bedrijvenboek Dongeradeel. Een initiatief van gemeente en drukker
om naar buiten toe, (lees buiten de gemeente) ons gebied te promoten. Een
indrukwekkend boekwerk waarin gemeente en bedrijven vertellen wat een
mooi gebied dit is, welk soort bedrijven er is gehuisvest, kortom, wat de mo-
gelijkheden zijn van dit gebied en dat is niet gering.
Uiteraard zijn we niet direct op zoek naar grote industrieën voor ons dorp,
kleinschalige bedrijvigheid verdient de voorkeur zodat we het ons al kunnen
permitteren om een voorkeur uit te spreken. De kans hierop is natuurlijk het
grootst. ln vele gevallen kan de ondernemer uit een dorp zelf enige wervende
invloed uitoefenen op mogelijke startende ondernemers die hij of iij kent.
Bij bedrijfssluitingen en/of winkelsluiting hoort men nu te vaak de kreet dat dit
normaal is en dat het logisch is en "wie wit er nu in een dorp zitten". Zelfs on-
dernemers uit het dorp verkondigen deze mening alsof het de normaalste
zaak van de wereld is. Ziekmakende afbraak theorieën heet zo iets.
Laten we eens proberen hoe het anders kan, laten we eens wat anders gaan
denken. Holwerd is een mooi en levendig dorp waar veel meemogetijt i,
dan tot nu toe als je de kansen tenminste niet laat liggen.
Een voorbeeld hiervan is het bedrijvenboek "DoÁgeradeel en 27 dorpen',
waarop eerder werd gedoeld.
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Dokkum is uiteraard ruimschoots vertegenwoordigd met vele bedrijven. Het
opvallende aan dit 96 pagina's dikke boek is de totale aÍwezigheid van
Holwerd hierin. Niet dat wij ons willen bemoeien met het advertentiebudget
van bedrijven, maar hier was wel een kans voor een aantal bedrijven om zich
te profileren.
Zeer goede voorbeelden van hoe het wel kan, worden gegeven door Ter-
naard en Oosternijkerk die met een aantal pagina's in dit boek zijn vertegen-
woordigd, aangevuld met informatie over het dorp.
Hieruit spreekt een stukje aktiviteit die zeer stimulerend kan werken op moge-
lijk nieuw te vestigen bedrijven. Hieruit spreekt saamhorigheid al hoeft dit in
de praktijk niet per definitie zo le zijn. Het spreekt en daar gaat het om.
Naar ons idee kunnen we dit in Holwerd ook, maar dan moeten we wel met
elkaar wat doen. Doen in de zin van krachten bundelen in de eerste, maar ze-
ker niet in de laatste plaats op het gebied van organisatie van bedrijven en al-
les wat daar mede samenhangt. Een grote ondernemingsvereniging, waar de
HMV bijvoorbeeld een onderdeel van is, nauw samenwerkend met dorpsbe-
lang. Vele zaken zullen gemeenschappelijk kunnen worden aangepakt, het
hoeÍt elkaar niet te bijten.
Het gaat om elkaar aanvullen en het kan werken. Op deze manier hebben
Ternaard en Oosternijkerk al veel bereikt.
Laten we dit eens in het midden gooien zoals dat zo mooi heet en wie weet
komen er reacties. Versnippering van krachten hebben we zeker niets aan,
laten we ze daarom bundelen. Wie doet er mee?

PTT Post - Hoofdpostkantoor Dokkum

Ve sti g i ng sbe I eid PTT - Post
De ontwikkelingen in het elektronisch betalingsverkeer, (daling lokethandelin-
gen door veranderde voorkeur van de consument voor de giromaat) de com-
merciële en daarmee samenhangende bedrijfseconomische redenen hebben
het noodzakelijk gemaakt het vestigings-netwerk van PTT-Post aan de wen-
sen van de gebruikers aan te passen. Van bepaalde postvestigingen wordt
minder gebruik gemaakt.
Continuering van het oude beleid zou tot een onhoudbare marktpositie van
PTT-Post en de Postbank bieden met ongewenste negatieve consequenties
voor de werkgelegenheid.
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Door nu te anticiperen op het afnemende aantal lokethandelingen kan plan-
matig en op verantwoorde wijze omgegaan worden met de personele conse-
quenties.
Deze ontwikkelingen laten maar één keuze, n.l. een efficiënter netwerk van
vestigingen en een concentratie van verbeterde dienstverlening. Een meer
marktgerichte dienstverlening vereist nu eenmaal dat inefÍiciëncy wordt gere-
duceerd.
Bij de aanpassing van het netwerk zijn de volgende uitgangspunten gehan-
teerd:

uitbreiding giromaten
- handhaven landelijke dekking
- bestaande beleid voor het platteland inzake het wel/niet handhaven

van vestigingen wordt niet gewijzigd.
- uitbreiding dienstenpakket en meer klantgerichte dienstverlening.

De efÍecten van het nieuwe beleid zijn:
Binnen de planperiode 1991-1994 zal het postkantoor worden gesloten en zal
de dienstverlening worden voortgezet in een postagentschap.
De dienstverlening in een postagentschap kent langere openstellingstijden
dan het huidige postkantoor omdat deze aansluiten bij de winkelopenstelling.
Hierdoor is PTT-Post in staat de klant beter van dienst te zijn.
Het doel is om via vernieuwing/aanpassing van het netwerk het bedrijÍsleven
optimaal van dienst te zijn.

Tja, zo'n brief valt dan in onze brievenbus. Nietsvermoedend open je zo'n
brief en dan krijg je wel even een koude douche.
Nadat er al vele postkantoren op het platteland waren gesloten dachten we in
een moment van euÍorie dat sluiting van het kantoor Holwerd wel van de baan
zou zijn. Per slot van rekening zouden mensen uit omringende dorpen wel
zorgen voor een verder opvoeren van de lokethandelingen, een aantal wat
toch al niet kinderachtig is.
Maar niets hoor, de PTT gaat onverminderd voort de service van de mensen
aÍ te brengen. "... het vestigingsnetwerk van PTT-post aan de wensen van de
gebruiker aan te passen". Alsof er iemand uit het dorp is geweest die liever bij
de petroleumboer z'n geld haalde, oÍ wat voor neringdoende dan ook maar.
De PTT durft het te beweren dat buiten commerciële motieven er ook de wen-
sen zouden zijn van de klanten. De werkgelegenheid wordt maar weer eens
gebruikt om afbouw van de service te vergoeilijken.
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Het aantal giromaten zou worden uitgebreid. Niet te ontkennen valt dat dit ge-
makkelijk is, maar het ligt niet in de bedoeling van de PTT om er zo een in
Holwerd te plaatsen. Het bestaande beleid aangaande het platteland wordt
niet gewijzigd is de boodschap. Hebben we dat al niet eens eerder horen ver-
melden, vlak voor eerdere sluitingen?

De eÍÍecten:
bij een postagentschap zijn er langere openingstellingstijden. waar, maar ook
het postkantoor alhier was ruimschoots voldoende geopend. Hierdoor zou de
PTT de klant BETER van dienst kunnen zijn. Dat willen we bestrijden. Hooguit
is er sprake van LANGER van dienst kunnen zijn.
Ze kunnen ons niet wijsmaken dat een neringdoende met een spoedcursus
baliewerk een betere service zou kunnen verlenen dan een zeer gedegen
PTT-functionaris waar de PTT zelt zo hoog van opgeeÍt in het nieuwe bedrij-
venboek van Dongeradeel.
Hierin stellen zij tot slot van hun artikel:
"de groei zit er nog steeds in bij de PTT. De omzet wordt jaarlijks met zo'n 3
of 4 procent vergroot, ondanks de Íax. Het aanboren en ontdekken van nieu-
we markten en produkten in de dienstverlening is een uitdaging voor de toe-
komst."
Het lijkt ons meer een uitdaging om zorg te verlenen aan de "oude" markten.
De PTT is een kameleon en spreekt met dubbele tong, ugh.
wij hebben hiertegen een protest laten horen, maar het zal blijken dat de pTT
zich niets gelegen zal laten liggen aan haar klanten.

OPROEP

ln de vroege ochtend van 26 juni 1943 stortte een twee motorige geallieerde
bommenwerper brandend neer in het wad tussen Holwerd en Ternaard. Het
toestel verdween met de bemanning geheel in het slik op enkele meters van
de voet van de zeedijk.
De identiteit van het vliegtuig en de bemanning was tot voor kort een raadsel.
Na jaren van speurwerk is het ons gelukt, om achter de identiteit van dit toe-
stel en bemanning te komen, zij staan ter boek als zijnde vermist.
om de autoriteiten van onze bevindingen te overtuigen zoeken wij nog meer
Íeiten en bewijzen.
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Het is mogelijk dat iemand nog in het bezit is van onderdelen oÍ uitrustings-
stukken die afkomstig zijn van dit vliegtuig. Daarom zouden wij het zeer op
prijs stellen om deze onderdelen etc. nader te mogen onderzoeken.
Het kan zijn dat de daarop voorkomende nummers e.d. een doorslaggevend
bewijs kunnen leveren, om tezamen met de door ons gevonden bewijzen en
feiten doorgestuurd te worden naar de desbetreffende instantie die de identi-
teit moet erkennen.
Dít alles, om te proberen de onzekerheid van de nabestaanden weg te ne-
men.
Uiteraard blijven de aangeboden onderdelen in uw bezit en is discretie ge-
waarborgd.
Uw reacties zien wij graag tegemoet op tel. 05142-2930.

Bijvoorbaat dank
C.R. Field, Dijkweg 16,8713 KD Hindeloopen.

wij doen een dringend beroep op u om, zo mogelijk uw medewerking hieraan
te verlenen,

Het bestuur dorpsbelang.

Uit de NDC van 22-11 j.l.

''CONFLICT ROND BOUW WINDMOLEN OOSTRUM''

Het gaat hier om een windmolen die geplaatst is zonder de vereiste vergun-
ning. ln dit geval was het de gemeente die toestemming gaf voor de bouw ter-
wijl de vergunning niet voldeed aan de eisen.
De heer Pereboom van de gemeente Dongeradeel, geconÍronteerd met de
uitspraak van de Raad van State (vernietiging bouwvergunning), verklaart
hierop het volgende: "Een Íormeel schoonheidsfoutje.
Je kunt het vergelijken met een weg waarop maximaal 80 kilometer per uur
mag worden gereden. Daar hebben wij (de gemeente) 81 kilometer op de tel-
ler staan. Maar er is toch geen politieman of rechter die daar een zaak van
maakt?"
Zo denkt de gemeente dus over de door haar gemaakte Íouten.
Dit lezende herinneren wij ons de vele zaken die hebben gespeeld bij ver-
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schillende particulieren die al oÍ niet bewust een Íoutje maakten bij de bouw
van een schutting, kÍppehok, volière en andere zaken.
Wanneer de gemeente hierbij overschrijdingen bespeurt van enkele centime-
ters oÍ dat één en ander 2 graden te veel naar het noorden is gericht, dan is
het meteen van-dik-hout-zaagt-men-planken;
AÍbreken, anders zal politiedwang worden gebruikt etc.
De burger dient zich stipt aan de regels te houden. Verbazingwekkend is het
dan ene meneer Pereboom te horen verklaren dat wanneer de gemeente in
overtreding is, dit slechts een minime overtreding is waar toch niets aan ge-
daan kan worden. De gemeente kan zoiets bewust doen. Arrogantie van de
macht heet zo iets.
Geruime tijd de Dockumer courant in de gaten gehouden of misschien de ge-
meentelijk voorlichter één en ander zou rechlzetten, als zijnde een wat onge-
lukkige uitspraak van één der ambtenaren, maar niets hoor. we mogen dus
aannemen dat hier sprake is van gemeentelijk beleid.
Uiteraard moedigen wij u niet aan tot burgerlijke ongehoorzaamheid maar
mocht het toch eens voorkomen, verwijst u gewoon naar de heer pereboom
en vertelt u dat u 81 kilometer hebt gereden en dat zal dus verder geen con-
sequenties hebben. Leuk om te weten. Nu snel weer verder met de bouw van
m'n illegale schuurtje.

Hierbii enkele passages uit het bedrijvenboek Dongeradeel, zoals deze ver -
spreid zullen worden bij voorkeur buiten de gemeente, de kans is dus klein
dat u er één onder ogen zult krijgen.
Uit de introductie geven we u een overzicht. IJiteraard zijn we niet verant -
woordelijk voor de inhoud van het stuk.

burgemeester mr. H. Sybesma en de opbouw

''ZO IS BESTUREN PRACHTIG''

Terwijl hij praat, wordt het enthousiasme steeds groter. Met vonkjes in z'n
ogen vertelt hij van de wijze waarop in dit gebied de eenheid is gesmeed uit
drie bestuursculturen van de voormalÍge gemeenten. En van de uitermate loy-
ale samenwerking, waarin ondernemers, bestuurders en burgerij elkaar vin-
den in de opbouw. "we zijn op elkaar aangewezen. Alleen samen kunnen we
wat moois presteren."
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Een man met stijl, deze burgemeester, die zich naar z'rjn zeggen nog geen
twee seconden heeft verveeld in een Íunctie die hier nog wél inhoud heeft. 'lk
verheug me erover dat in deze relatief jonge gemeente steeds meer mensen
ontdekken dat we elkaar nodig hebben.
Er heerst binnen de raad en onder de burgerij een gezonde wil tot aanpak-
ken. Resultaatgericht. Niet om een standbeeld in eigen dorp te verdienen,
maar om de gemeente verder te helpen. Die geest leeÍt hier. En voor een bur-
gemeester is er heel wat meer te doen dan te fungeren als parafenjongen.
Man, wat is besturen dan mooi.'
Sybesma verheelt niet dat een gemeente met veel plattelandskernen het in
deze tijd moeilijker heeft dan in de jaren zeventig, toen subsidiekranen wijd
openstonden. 'Het komt nu meer op eigen creativiteit aan, op het vermogen
om door te knokken, aan een deur blijven trekken, ook al zit-ie dicht.
Het is nu eenmaal zo dat wij ons nadrukkelijker in Den Haag moeten manifes-
teren dan een gemeente vlak buiten de randstad. Ach, als je dat eenmaal
weet, ben je daar op in gesteld. Het voordeel is dat je minder gaat zeuren
over details. De energie is wel nodig voor de grote lijnen, de ontwikkeling van
de gemeente.'
Hij noemt een voorbeeld. 'Onze mensen erkennen de betekenis van een ste-
delijk centrum in de regio dÍe volledig is opgetuigd met een compleet voorzie-
ningenpakket. Daar zal niemand aan tornen.
Dokkum is de kurk waar de streek op drijft. Tegel'rjkertijd zijn de Dokkumers
zich eruan bewust dal ze zonder achterland maar een betrekkelijk kleine stad
hebben. Vergeet niet dat onze middenstand is ingesteld op een verzorgings-
gebied met vijÍtig-, zestigduizend mensen. De Dokkumers hebben er dus alle
belang bij dat het woonklimaat in de omgeving optimaal is.'

Samensmelting
Toch even terug naar het verleden, omdat daarzonder het heden moeilijk te
begrijpen is. Toen waren er een stad en twee plattelandsgemeenten, waaron-
der Jalouziecultuur'en 'Calimero-eÍÍect' niet altijd te vermijden was.
In de eerste gekozen raad na de herindeling zaten dertien raadsleden uit de
dorpen en zes uit Dokkum, nu zijn er tien Dokkumers op negen van het om-
ringende gebied. De laatste verhouding weerspiegelt aardig de getalsmatige
verdeling van de bevolking: zo'n dertienduizend in Dokkum en iets minder
daarbuiten.
Sybesma: 'Niet dat deze cijfers nu zo belangrijk zijn. Essentieel is, dat er bij
het samenstellen van de fracties geen punt meer van wordt gemaakt, waar
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iemand vandaan komt. Een bloedgroepenverhaal in de zin van 'die komt uit
West-, die uit Oost-Dongeradeel en die uit Dokkum'was al heel gauw verdwe-
nen toen we de boeken in elkaar schoven. Er moest nogal wat'oud zeer'wor-
den verwerkt, want zowel West- als Oost-Dongeradeel was een artikel 12-ge-
meente.
Het is gelukt via een operatie die ertoe leidde dat in Dokkum de Onroerend
Goedbelasting omhoog ging en in de beide plattelandsgemeenten omlaag.'
De Friezen van boven Dokkum hebben een zakelijke instelling als het gaat
om de oplossing van problemen.
'Het z'rjn over het algemeen geen mensen die lang blijven zeuren, zo is de
mentaliteit niet. Op een gegeven moment kun je de discussie sluiten en de
balans opmaken.'
Aan pijnlijke momenten was overigens bij het opbouwen van een nieuwe be-
stuurlijke en ambtelijke organisatie niet te ontkomen. Het gemeentelijk appa-
raat moest met dertien personen worden ingekrompen. 'We hebben gedaan
alsoÍ er een blanco situatie ontstond; hoeveel personeel zouden we dan nodig
hebben.
Dat is op een gegeven moment de enige manier om te ontkomen aan de situ-
atie dat je structureel zeg maar acht ton op jaarbasis te veel uitgeeft.'
Deze argumentatie is vanuit de zakelijke instelling herkend. 'Ons bezuini-
gingsplan is zonder één stem tegen aangenomen. En dat was een harde
maatregel, met dertien procent bezuinigen op alle uitgaven.'
Die constructieve opstelling binnen de raad is mede te danken aan de be-
leidslijn van B en W om van het begin af aan de raadsleden diepgaand te in-
Íormeren en zo volledig mogelijk bij alle ontwikkelingen te betrekken. 'Zakelijk
argumenteren, elkaar geen verhaaltjes vertellen, alle achtergronden toelich-
ten.'
ZelÍ heeÍt mr. Sybesma dit als uiterst vormend ervaren. 'lk doe dit vak nu twin-
tig jaar. Op m'n 31-ste was ik een andere burgemeester dan nu; het eerste
burgemeesterschap is anders dan het tweede of het derde.
Veeleisend is het hier overigens wel. Om in een driestromenland tot een een-
heid te komen moet er in een overgangsperiode zoveel worden gedaan, dat
je best kunt spreken van 'tropenjaren'.'

Beschermen en uitbouwen
Centraal uitgangspunt in het beleid is, centrale voorzieningen zodanig te con-
centreren dat ze tegen verschraling en bezuiniging bestand zijn - en daar-
naast de bestaande infra-structuur in stad en dorpen te beschermen.
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'We leven in een tijd van schaalvergroting, je kunt niet alles behouden zoals

hetwas.
Die ontwikkeling treft dorpen eerder en harder dan steden ' 7eker wanneer de

bevolking niet gloeit en een neiging tot vergrijzing vertoont' Aan een concen-

tratieslai is niá altijd te ontkomln. Maar met een gericht beleid is er veel te

bereiken-, is er een zekere evenwichtigheid te handhaven.

Kijk, elk dorp een sportzaal of een cufiureel centrum is niet te realiseren' Maar

clustergewijs is naiuurlijk best een situatie te scheppen waarin iedereen op

korte aistand een vrij compleet voorzieningenpakket heeft.'

Via streeksgewijze á"npu't in 'Waadkrite'èn 'Lauwerskrite' zijn .er 
gnkele mil-

;oènen guldins'in de dorpen geïnvesteerd. Die hebben tientallen miljoenen

gegenereerd.
óJvoorzieningen in de dorpen zouden minder goed geweest zijn, is de over-

tuiging u"n rr] Sybesma, als er bij de herindeling in 1984 niet een groter ge-

heelwas ontstaan.

Economische PersPectieven
Het is onzin om te beweren dat Dongeradeel in het epicentrum van explode-

rende economische aktiviteit ligt. De betrekkelijk excentrische ligging maakt

dat de gemeente voor een aanial sectoren minder aantrekkelijk wordt gevgn-

den. Tàgelijkertijd zijn er in een aantal opzichten grote voordelen die zich

steeds duidelijker beginnen aÍ te tekenen'
,Stad en plattêland, áat is een uitstekende combinatie. Wij hebben het grote

voordeel dat milieuproblemen zich hier eigenlijk niet voordoen, terwijl de ver-

keerscongestie van de randstad op termijn tot verschuiving van bedrijvigheid

in onze richting moet leiden'
we hebben er het draagvlak voor. waar wij primair behoefte aan hebben zijn

aktiviteiten die aansluiten nil datgene waar wij van oudsher sterk in zijn' Dan

denk ik bijvoorbeeld aan een uitbouw van de tuinbouwsector en bedrijven die

daar een zekere relatie mee hebben''
Het gemeentebestuur van Dongeradeel heeÍt zich inmiddels geórienteerd bij

veilirigen en tuinbouwstreken. 'Als we enkele tuinbouwers kunnen overtuigen

van dé mogelijkheden hier, krijg je een kettingreactie'

Dat schepinióuwe perspectieven voor de agrarische sector, en alles wat er-

mee verbonden is.'kansen daarop zijn volop aanwezig' 'Het is een grote op-

guu" or het ministerie van Landbouw op een andere denklijn te krijgen'

óe tuinbouw loopt in het Westen immers vast'

zie de uitbreidingspt"nn"n van onder meer Den Haag en Voorburg' Hier in
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Noord-oost Friesland is volop ruimte, dat moet nu ook door Landbouw worden
erkend.'
Nu al zorgen Holland Crop, Ropta-ZPC en aanverwante bedrijven voor een
zeer positieve ontwikkeling. Er wordt kennis overgedragen, er wordt geïnves-
teerd. Daar zou tuinbouw uitstekend bij passen.'
Ook kassenbouw? 'Ook kassenbouw. Natuurlijk niet overal, maar dat hoeÍt
ook niet. Wij zouden zeggen: is de grond misschien le zwaar voor die teelten?
Welnu, ik ben erachter gekomen dat dat geen punt is.
Als je ziet hoe duur de grond in het Westen is, en hoe moeilijk het daar zo
langzamerhand wordt om uitbreidingen te realiseren, dan hebben yvij hier een
uitstekende uitgangspositie.'

Prachtig gebied
Mr. Sybesma verwacht ook nieuwe impulsen vanuit het toerisme. 'We leven
hier in een machtig mooi gebied. Tegen de Waddenzee, het Lauwersmeer - je
loopt hier bij wijze van spreken fluitend in de regen. Buit dat uit, zorg dat je
iets te bieden hebt, ook aan dienstbetoon.'
Onlangs hield Sybesma voor een club middenstanders een kritisch verhaal
over het sluiten van de winkel tussen de middag. 'Dat komt over, sommigen
zaten er op te wachten dat het eens werd gezegd.
Natuurlijk, als je een winkelcentrum voor vijÍtig-, zestigduizend man wilt zijn,
past het niet om de winkel een uur op slot te doen. Neem dan als midden-
stander maar een broodje mee, heb ik ietwat badinerend gezegd. Zoiets
wordt opgepikt.'
Net als het belang van een mooie omgeving met goed onderhouden huÍzen
en gebouwen. Troep, slecht onderhoud aan huizen, verloedering van omge-
ving en gemeenschappen komt het hier nauwelijks tegen.
'Onze aanpak is: houd of maak de kernen gaaf in een goede samenwerking
met de dorpsbewoners. Je bereikt niks wanneer mensen onderhoud achter-
wege laten, terwijl de overheid investeert in monumentenzorg.
Onze Stichting Stads- en Dorpsherstel, met een vertegenwoordiging van zo-
wel de stads- als dorpsbewoners, gaat uit van een integrale benadering.
VijÍtig procent van de middelen inzetten voor het wonen en de woonomge-
ving, de rest in saneringen en openbare werken.
Bij die eerste vijftig procent horen ook kleinere klusjes, zoals herstel aan rie-
ten daken.
Door die aanpak komt een zichzelt versterkend proces op gang. Wanneer al-
les er in een dorp netjes en goed onderhouden uitziet, gaat iedereen ook een
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beetje op z'n eigen spullen letten. Dan wordt de verfkwast ter hand genomen.'
Een vergelijkbaar beleid wordt gevoerd ten aanzien van de sociale compo-
nent.
'Wij willen geen concentraties van probleemgevallen in bepaalde buurten oÍ
wijken. Als er op dat terrein een ongewenste situatie dreigt te ontstaan, zoe-
ken wij wegen naar een oplossing, niet te bang om ergens de harde conse-
quenties uit te trekken.' Het komt overeen met wat mr. Sybesma in ander ver-
band de kwaliteiten noemt die iemand moet bezitten om hier goed te kunnen
bestuderen:'Open en eerlijk met iedereen omgaan.
De tijd nemen om te argumenteren, de mensen de kans geven om.zich in een
probleem te verdiepen. En lef hebben, iets durven.'

Moeilijke keuzes
Mooi, goed en schoon zijn belangrijke 'verkoopargumenten' wanneer er ge-
sprekken over bedrijfsvestiging e.d. worden gevoerd.
Dat kan in een spanning verkeren met ruimte gunnen aan ondernemers, die
niet met al te gedetailleerde hinderwetpapieren geconÍronteerd willen worden.
De uitvoering van de hinderwetgeving zal ook in de komende begrotingsjaren
voortgang vinden. Dat vinden bedr'rjven niet altijd leuk - het is ook een weer-
barstige materie, het kan gemakkelijk leiden tot een bedrijÍsonvriendelijk kli-
maat.
Toch, hou goed in de gaten waar het om gaat; dat is leefbaarheid. Als je rus-
tig en consequent aangeeft wat de beleidslijnen zijn, wat nog wel acceptabel
wordt geacht en wat niet, dan kan elke ondernemer zijn plan trekken.'
Het hanteren van de hinderwet zou eigenlijk meer in de sÍeer van begeleiding
moeten zitten dan in die van verbieden en beperken. 'Wees niet al te wijs en
niet al te rechtvaardig.
Anders gezegd: Wees niet initiatiefbedervend, maar blijf kritisch op wat de uit-
werking van bepaalde activiteiten kan zijn - nu en in de toekomst.
Door ergens de hand aan te houden, kun je ondernemers ook bewaren voor
veel leed achteraf.' Rotsvast is Sybesma er van overtuigd, dat 'verantwoord
beheer' op alle niveaus tot resultaat moet leiden. 'De tijd werkt in ons voor-
deel.
We hebben een moeilijke periode gehad met een zekere ontvolking van het
platteland en de ingrijpende eÍfecten van bezuinigingen. Er komt nu een om-
slagpunt, daar ben ik van overtuigd. Een streek als deze, met zoveel kwalitei-
ten die elders in het land schaars of onbekend zijn geworden, moet uitsteken-
de perspectieven hebben.'
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Aanneming van grondwerk en slotenschoonmaak
Wallenfrai zen en greppelwerk

Verhuur van Mobiele Draadkranen gieklengte tot 28 m.
Hydraulische Graafmachines - mobiel en rups

Tevens het adres voor uw boot in en uit het water.
Billijke prijzen.
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tel. 05197-1729/7970
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PEUTERSPEELZAAL'US EARSTE BEGJIN' . HOLWERD

Nieuws van de Peuterspeelzaal

Omdat er veel belangstelling is voor de peuterspeel-
zaal raden wij u aan uw kind nu alvast op te geven.
Dit kan al vanaf 1,5 jaar.

Voor opgave oÍ nadere informatie kunt u contact op-
nemen met de volgende personen:

PeuteÍ5peelzaal

'Us earste begjin'
' tlolwerd

Ekie Bloem tel. 05197-2179
Jannie Fennema tel. 05197-181 1

Op maandag- en woensdagmorgen (van 9-11 uur) spelen de peuters van 2
en 3 jaar o.l.v. Ekie Bloem.

Op dinsdag- en donderdagmorgen (van 9-11 uur) spelen de peuters van 3 en
4 jaar o.l.v. Jannie Fennema

Peuterspeelzaal 'Us earste begjin', Fonteinstraat 38, Holwerd.

HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Eerst wil ik een vergissing in het vorige stukje herstellen. De aanduiding 'wes-
telijk of ten westen' die ik gebruikt heb betreffende de boerderijen langs de
Ljouwerterdyk moet juist oostelijk zijn.
We waren gekomen tot de boerderij waar nu Upt Hiddema woont, Klein
Medwerd geheten. Oorspronkelijk was deze boerderij in het bezit van een
adelijke familie.
Gebruikers waren vanaf omstreeks 1850 achtereenvolgens Gerlof Jensma,
Sijbe Botma, Haitse Enga, Louw T. Olivier, Marten Olivier en vanaf 1921 Upt
F. Hiddema, opgevolgd door zijn zoon Otto en dienst zoon Upt. Vlakbij aan de
andere kant van de weg stond de boerderij "Tygera".
Hier heeÍt jarenlang Reinder Upts Dijkstra gewoond tot 1886 en is toen opge-
volgd door Upt Willems Hiddema en later Frans Upts Hiddema tot 1926.



FOKKO WOUTERS
warmtetechnisch adviesburo

ACI gedipl.

* ADVISERING VOOR ALLE INSTALLATIES
* ENERGIE BESPARING
* ZWEMBADINSTALLATIES

MIEDWEG 2, HOLWERD
TE1.05197-1937

OOK IN UW HUIS

CENTRALE VERWARMING
Vraag prijsopgaaf bij

!o. Qeeftoma
W. Dykstrastrjitte 7-8, Holwerd - tel. I665

Aanleg van:
* GAS- en WATERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK
* enz.



Daarna is de boerderij verhuurd aan D. Steensma tot 1929 toen de schuur
door brand verloren ging.
De landerijen zijn toen samengevoegd bij die van Klein Medwerd met als ei-
genaar Upt F. Hiddema. Een nieuwe schuur is toen gebouwd en deze is zo
men weet enkele jaren geleden weer afgebrand.
Thans is de woning aÍgebroken en komt er een pluimveehouderij. Dan moet
er op Medwerd nog een boerderij hebben gestaan, die wordt aangeduid als
"Eene plaats, groot 23 bunder".
Deze zal vermoedelijk iets ten zuiden van Klein Medwerd hebben gestaan. lk
herinner me dat daar twee huizen, waarvan het ene werd gebruikt door Tjip
Nannes Heeringa, die daar zijn bedrijfje uitoefende.
De landerijen zijn indertijd in percelen verkocht onder anderen aan ene
Willem Abes Hiddema. Een volgende boerderij was "Baarda" eigenaar en ge-
bruiker was Oege Gosses Bergmans.
ln 1866 is deze boerderij verkocht. Als bijzonderheid werd bij de verkoop be-
paald dat de nieuwe eigenaar moest bijdragen in het onderhoud van de Ton-
nebrug. Wie de nieuwe eigenaar is geworden is mij niet bekend, maar het is
wel bekend dat de Íamilie G. Bouma er jarenlang heeÍt gewoond.
Hoewel onder Waaxens behorende, wil ik toch een drietal boerderijen noe-
men. De boerderij waar Tjip Heeringa nu woont, behoorde reeds in het mid-
den van de achttiende eeuw aan de familie Olivier.
Eigenaar was toen Tiete L. Olivier en de naam was toen "Hommema State".
Omstreeks 1840 was Boukje T. Olivier er de boerin. Omstreeks 1860 woonde
Tiete Seerps Olivier er.
Later hebben er onder andere nog gewoond Jacob van der Veen en Tjipke J.
Heeringa. De naam staat dan op de kaart aangegeven als Ypma Zalhe.
Aan de hoofdweg te Waaxens staan nog twee boerderijen, namelijk "Tjes-
sens" van de Íamilie Bierma en "TweehoÍ" van de familie Vlasma. Van
Tjessens zijn de volgende bewoners bekend: Jan Hessels Bierma, Watze
Jans Bierma, 1900 Douwe Memerda, 1914 Lourens D. Olivier,1932 Dirk Joh.
Bierma, 1961 Johannes D. Bierma.
Op Tweehof woonde sinds 1902 D. van der Ley, daarvoor een zeker Jan
Kalma. Na van der Ley heeÍt Oege Sinnema er een aantaljaren gewoond en
daarna K. Vlasma en nu zijn zoon Broer Vlasma.
Sygerda was de naam van de boerderij waar nu Hessel L Bierma nog woont,
hoewel de landerijen verkocht zijn. ln de vorige eeuw komen we de namen
van Oege Willems en Willem Oeges Adema tegen.



ln het hart van Friesland

Als grootste bank in deze provincie rekent de Friesland Bank hel
ook tot haar taak de ontwikkeling van deze provincie mede te

stimuleren.
Dankzij het Íeit, dat steeds meer particulieren uit alle lagen der
bevolking hun spaargeld bij deze bank hebben gedeponeerd,

kunnen talrijke inoustrieén, overheidsinstell ingen, culturele
organisaties, ziekenhuizen, woningen etc. door haar worden

gefinancierd. U doet daarom goed een rekening te openen bii
deze regionale bank, waar men de Friese verhoudingen kent en

bereid is plaatselijke en provinciale belangen te dienen.

Friesland Bank
uweigen bank

Kantoor Holwerd, Stationsweg 4 Tel. 051 97-1 51 5



ln de volksmond heette deze boerderij lang "Jochum Bakkerspleats". lk herin-
ner me dat omstreeks 1920 Roelof Dijkman er woonde en dat later er 2 of 3
gezinnen in woonden.
Hierbijwillen we het voorlopig maar laten.

M.G.

KORTE MEDEDELINGEN

De heer G. Adema,
Beyertstraat 58,

is in bezit van de sleutelvan de zoutbak.

Het bestuur van
Open jongerenwerk "The Sound" wenst allen:

een iaugdtg ern ge1ond l99l toe.



voor onderhoud aan
Wij beschikken over moderne

ALLE merken
test- en afstelapparatuur

Uitlaten en schokbrekers
worden gratis gemonteerd!

Holwerd - v. Aylvawal 22
tel. 05197-1258

BOVAG GEDIPLOMEERD

BOERSMA
TEL. 05198-1345

TERNAARD - HOLWERD . ANJUM

* Wij verzorgen al uw binnen-en buitenschilderwerk.
* Wij geven vriibliivend advies en informatie.
* Wij verzorgen al uw beglazing, ook isolatieglas.
* Wiistaan in de winkel voor u klaar met een groot assortiment

d.h.z. artikelen, gereedschappen, tuinartikelen, wandbekleding
en vloerbedekking, met interessanfe aanbiedingen.

Ternaard, Oudbuurt 6, tel. 05198-1345
Holwerd, Klokstraat 7, lel. 05197-1751
Anjum, tel. 05197-1850



HUISARTS:
dokter Maltha, spreekuur volgens aÍspraak, tel. í 301 , Stationsweg 25.

GROENE KRUIS - WIJKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00-14.00 uur, tel. wijkgebouw 129S
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE:
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang áld Pollewei),
te|.247811876.

HUISARTSEN LABORATOR IUM :

Plaats: Groene Kruisgebouw
Tijd: maandag 9.45 - 10.00 uur

en woensdag 8.30 - 8.45 uur.

TANDARTS:
Mw. Van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300.

BESTUUR:

J.R. Moorman, Miedweg 1 tel. 1876
Jannie Osinga, de Theebus 30 tel.1271
D. Bergema, Pollewei 2 te\.1423
J.T. de Haan, Stationswei 15 tel. 1384
Sonja de Jong, Voorstraat 19 tel. 1326
Akke Kamstra, de Morgenzon 3 tel.2303

P. Sauermann, Wide Stege 2, Ferwerd, tel. 05181-2347

KOPIJ

lnleveren kopij: voor 15 maart 1991.



Bar Dancing
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UITGAANSCENTRUM N.O. -FRIESLAND

VOOR SFEER EN GEZELLIGHEID

OP VRIJDAG. EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND

NU OOK VOOR VERGADERINGEN
(TOT 30 PERS.)

TJIBBE EN SONJA DE JONG

GRAAG TOT ZIENS

TEL. 05L97-24L3/1326


