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Jaarverslag 2017
Het bestuur van Dorpsbelang Sumar bestond in 2017 uit de volgende personen: Gooitske Veltman
(voorzitter a.i.), Ids Krol (secretaris), Froukje Bouma (penningmeester a.i.), Thon Steinhorst en Bob
Zandstra.
Het is elk jaar weer een lastige opgave om Sumarders te vinden voor een bestuursfunctie. Dit jaar
hebben twee personen tijdelijk het penningmeesterschap op zich genomen, maar beiden zagen bij
nader inzien toch af van deze functie.
Het bestuur van de vereniging heeft zich in dit jaar bezig gehouden met onderstaande zaken.
Dorpsvisie
De dorpsvisie vormt de leidraad voor onze bezigheden. Op een aantal zaken hebben we direct
invloed en op andere terreinen zijn wij niet direct betrokken. Voorbeelden hiervan zijn het vernieuwen
van de dorpsplattegrond, het herstel van oude paden, aandacht voor snel internet en de voortdurende
aandacht voor de verkeersveiligheid tegenover de vraag naar starters- en seniorenwoningen en de
huisvesting van ondernemers. Voor de beide laatste onderwerpen vragen we steeds de aandacht van
de gemeente, maar is het lastig om bestaand beleid te veranderen.
Gemeente
De gemeente Tytsjerksteradiel stelt een nieuwe woonvisie op. Dorpsbelang Sumar is van mening dat
waar de grote dorpen Burgum en Hurdegaryp volop mogelijkheden krijgen om uit te breiden de
kleinere dorpen, waaronder Sumar, in zeer beperkte mate ruimte krijgen. Dorpsbelang heeft daarom
het initiatief genomen om een enquête af te nemen om -nogmaals- de woonwensen van de
Sumarders te peilen. Als de resultaten van onze enquête aanleiding om te reageren op de woonvisie
gaan we aan de bel trekken.
Ook een vergunning voor een bio vergister in Sumar vroeg onze aandacht. Deze vergunning is al
weer een aantal jaren geleden verleend. Voortschrijdend inzicht laat zien dat er nu helemaal geen
draagvlak voor deze installaties meer is, op dezelfde gronden als Noardburgum/Burgum (Centrale).
Wij hebben de gemeente verzocht de procedure te starten om deze vergunning in te trekken.
Het tweejaarlijks overleg met de gemeente was op 7 november. Wij hebben o.a. gesproken over de
voortgang van de dorpsvisie, de verlichting langs het fietspad, het pontje over het PMK, de Groene
Corridor, de contacten van de gemeente met de CA (Bosweg, Dr. Prinsweg, het menpad,
landaankoop), het woningmarktonderzoek en woonbeleid, de mestvergistingsinstallatie en het
maaibeleid.
Centrale As
Het autoverkeer maakt inmiddels volop gebruik van de Centrale As. De projectleiding heeft 2017
gebruikt om de puntjes op de i te zetten en zaken af te hechten. Dorpsbelang heeft regelmatig -zowel
mondeling als schriftelijk- contact gehad met de Centrale As m.b.t. allerlei zaken, zoals de
bewegwijzering op rotonde, de verlichting van de onderdoorgangen, een hekwerk langs de busbanen,
een hek ter hoogte van de bocht aan het eind van de Bosweg, trapleuningen bij de onderdoorgangen
en last but not least de verlichting langs het fietspad. Dit punt is ook aangehaald bij het overleg met
de gemeente . De gemeente en de Centrale As zijn van mening dat dikke, reflecterende belijning
afdoende is, maar daar gaat Dorpsbelang niet mee akkoord! Dorpsbelang heeft een ‘boze brief’ aan
de gemeenteraad gestuurd. Deze brief kreeg de steun van de Dorpsbelangen van De Tike, Nijega,
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Eastermar, Garyp en Burgum. In de raadsvergadering van november is de brief aan de orde geweest
en de agendacommissie zal er voor zorgen dat dit punt wordt geagendeerd.
Gebiedsontwikkeling Burgumermar-Lits-De Leijen
Begin 2015 is er een delegatie van de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) naar Sumar gekomen
om met ons hun plannen te delen. De eerste fase is inmiddels afgerond en Dorpsbelang Sumar houdt
zich nu bezig met een aantal projecten die in de tweede fase vallen.
In de eerste plaats betreft dat de realisatie van een pontje over het Prinses Margrietkanaal.
Aanvankelijk werd er ingezet op een oost-west en een noord-zuid aan de overkant van het kanaal.
Toen het oost-westelijke pad verviel ontstond er een verschil van inzicht over de aanlegplaats. De
commissie wil vasthouden aan het oorspronkelijke plan om het pontje bij Klein Zwitserland aan te
laten leggen. Dorpsbelang Sumar maakt zich sterk voor een aanlegplaats ter hoogte van de
Nijstedterfeart. Hiervoor krijgen we steun van verschillende kanten.
Ook denkt Dorpsbelang Sumar na over een Groene Corridor, een aaneengesloten by-pass van
waterwegen om waterdieren de kans te bieden de stenen kades van het kanaal in Burgum te
omzeilen. Ons initiatief houdt in dat we een wijdere bocht maken en gebruik maken van bestaande
waterpartijen. Hier heeft Sumar ook meer aan!
Tevens onderzoekt Dorpsbelang de mogelijkheid van een tweede wandelpad door de weilanden
rondom het dorp. We zijn hierbij wel afhankelijk van de medewerking van de landeigenaren en niet
iedereen is even enthousiast.
Inmiddels is bekend dat de gebiedsontwikkeling tussen Sumar en Eastermar (rondom Sudermar) niet
door gaat.
Speeltuinen
Voor de speeltuin van ’t Hoarnleger is het bestuur van Dorpsbelang nog steeds contactpersoon tot er
nieuwe vrijwilligers beschikbaar zijn. Elk kwartaal moet er een zogenaamde ABOS-rapportage
worden aangeleverd.
Facebook
Sinds ruim een jaar heeft Dorpsbelang een facebookpagina. Wij plaatsen hier berichtjes op en gaan
er van uit dat veel Sumarders zo sneller zien waar Dorpsbelang zich mee bezig houdt. Deze
facebookpagina is informatief en geen entertainment. Wel houden we nadrukkelijk rekening met de
dorpswebsite. We sturen belangrijke zaken ook door naar de webmaster van Sumar.nl.
Himmeldei
De dorpsbewoners hebben aangegeven een himmelaksje belangrijk te vinden. Toch is het heel lastig
om de dorpsbewoners te mobiliseren om mee te doen het dorp zwerfafval vrij te houden.
De gemeente biedt dorpen, tegen een vergoeding, de kans om zelf met plannen te komen om het
dorp zwerfafval vrij te houden. Wij hebben de dorpsschool bereid gevonden dit met de oudste
leerlingen een aantal keren per jaar te doen. De school ontvangt hiervoor dan een vergoeding.
Daarnaast willen we ook de buurten er bij betrekken.
AED
Sumar heeft twee AED’s, eentje bij De Kamp onder verantwoordelijkheid van dorpsbelang en eentje
van de voetbalvereniging. De alarmering werkt via 112 (hartslag.nu). Er zijn momenteel 12
Sumarders die de AED kunnen bedienen.
Dorpsplattegrond
In de zomer van 2017 zijn de dorpsplattegronden vernieuwd. De adverteerders zijn opnieuw
benaderd en we hebben een onderhoudscontract afgesloten, zodat de plattegronden jaarlijks worden
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nagekeken.
De kast bij de hoek Greate Buorren/Iestwei is blijven staan en de kast die voorheen bij de stoplichten
stond is verplaatst naar de carpoolplek. De Centrale As heeft de kosten voor haar rekening genomen.
Dodenherdenking
Elk jaar op 4 mei staan wij in Sumar bij het monument “De molkbus” stil bij de mensen die in
oorlogstijd voor onze vrijheid zijn gevallen. Samen met de muziekverenigingen en de dorpsschool
geeft Dorpsbelang Sumar vorm aan deze plechtigheid.
Een kleine commissie heeft het draaiboek aangepast. Dit jaar hebben we ds. Sieta Hofstra bereid
gevonden een toespraak te houden. Jouke Hoekstra had de leiding. We kunnen weer terug zien op
een waardige plechtigheid.
Vreugdevuur
Dorpsbelang is niet rechtstreeks betrokken bij de organisatie van het traditionele vreugdevuur tijdens
de jaarwisseling. In het verleden hebben we wel een aantal keren contact gehad met de gemeente
(vergunning gever) en de politie (handhaver).
De commissie die dit jaar het vreugdevuur organiseerde verdient een heel groot compliment. Alles
verliep vlekkeloos en veel dorpsgenoten hebben tot in de vroege uurtjes kunnen genieten van een
gezellig feest met prachtig vuurwerk.
Overleg diversen
Gedurende het jaar heeft Dorpsbelang overleg met diverse instanties. Een kleine greep hieruit:
-Plenair overleg met de dorpsbelangen in Tytsjerksteradiel;
tijdens het plenair overleg van de dorpsbelangen met de gemeente is o.a. gesproken over het
schoonhouden
van de buitengebieden. Niemand aan de Zijlijn doet al e.e.a. in de buitengebieden.
Verder is MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) aan de orde geweest. Er is veel commotie ontstaan
over een
bezuiniging, waarover al een jaar geleden is besloten.
Een derde belangrijk punt was de woonvisie. Bij het toewijzen van woningen zijn de nodige
misverstanden.
De gemeente moet woningen reserveren voor statushouders. Daarvan heeft niet iedereen weet.
-Overleg met politieke partijen (CDA en FNP)
-Informatiebijeenkomsten over Hurdfarre op de Burgumermar.
De initiatiefnemers gaven uitleg over hun plannen. In hun optiek is er grote behoefte aan een
snelvaarmogelijkheid.
-Uitnodiging installatie burgemeester Jeroen Gebben.
-Symposium Bouwen en Wonen
De gemeente is zoekende, traditioneel bouwen of niet, woningen ombouwen voor senioren? Het
woningaanbod lijkt momenteel groot genoeg. Er staan nog 600 woningen in de planning. Men zoekt
naar
inventieve oplossingen. De verwachtingen zijn dat de groei in 2030 afvlakt of zelfs daalt. Hoe
kunnen we het
woningaanbod aantrekkelijk en leeftijdsgeschikt houden?
-Overleg met het dorpenteam
Gesprek met Femke Westerlaan, contactpersoon Sumar van het dorpenteam T’diel. Het
dorpenteam heeft
als doel te zorgen voor korte lijntjes tussen de dorpsbewoners en de hulpverlening.
-Uitnodiging opening Tiny Housestraatje in Hurdegaryp
-Uitnodiging Open Dag “De Grien Greide”
-Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsvisie
De nieuwe omgevingswet omvat een integrale visie op o.a. wonen, vastgoed, gezondheid enz. Deze
visies
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grijpen in elkaar. Uit data blijkt dat er minder kinderen worden geboren. Dat betekent dat er beter
moet
worden gekeken naar de behoefte aan nieuwe scholen en bv sportvoorzieningen. Dit raakt allerlei
partijen
(burgers, ondernemers, de gemeente etc.). De vraag is hoe de samenleving hierbij betrokken kan
worden.
-Informatieavond over snel internet via glasvezel van DFMopGlas en Kabelnoord.
Binnen drie jaar wil de provincie minimaal 90% witte aansluitingen realiseren. In oktober volgde de
uitslag
van de tender (waar Kabelnoord op in had geschreven). Voor de burgers zou het voordelig zijn als
het
integraal wordt aangesloten (één actie, één tarief).
Voor het bestuur van Dorpsbelang is het soms lastig om interessante informatie voor het voetlicht te
brengen.
Bij de heropening van het dorpshuis deed zich een eenmalige kans voor om een thema-avond te
organiseren over gezamenlijk inkopen van stroom (Griene Greide), snel internet DFMopglas) en de
woonvisie van de gemeente met informatie over energiegebruik. Veel Sumarders hebben zich in
oktober laten bijpraten over deze onderwerpen.
Verslag Commissie Beheer Ligplaatsen CBL
Het jaar 2017 is voor het CBL redelijk rustig verlopen. Er waren geen wijzingen qua bestuur en de
bezetting is nog steeds Ewout Eekema (havenmeester), Monique Frese (penningmeester) en Hans
Kloosterman (voorzitter).
Tijdens de jaarvergadering zijn er plannen gemaakt om in de toekomst een paar vlaggen te laten
voorzien van het logo van het CBL en deze in de haven te laten wapperen om de haven iets op te
vrolijken.
Dit hopen we in 2018 te realiseren.
Ook is er besproken om een gezamenlijke activiteit te organiseren voor de ligplaatshouders zoals b.v.
een barbecue maar tot op heden is er te weinig belangstelling.
Helaas is er in 2017 weer een buitenboordmotor ontvreemd.Het goede nieuws is wel dat inmiddels de
meeste ligplaatsen bezet zijn .
Wij als bestuur van het CBL wensen een ieder dan ook een behouden vaarseizoen met fantastisch
weer.

Verslag Commissie Beheer Website (CBW) www.sumar.nl
Om er voor te zorgen dat de site ook in 2017 up-to-date bleef is de commissie 5 keer bij elkaar
geweest. De meeste werkzaamheden hadden, zoals gebruikelijk, betrekking op het plaatsen van
artikelen van verenigingen en particulieren. Onder andere werd de agenda, het weer en de
dorpskrant op de site geplaatst. Halverwege het jaar werden we opgeschrikt met de mededeling van
Studio Staalkaart dat ze zouden gaan stoppen met het bouwen cq aanpassen van websites. We
vonden dat erg jammer omdat er in de loop van een aantal jaren een erg goed contact met het bedrijf
uit Eastermar was ontstaan. We moeten/moesten dus op zoek naar een ander bedrijf. We hebben dit
even voor ons uitgeschoven omdat we de meeste zaken wel binnen de commissie kunnen oplossen.
We hopen in 2018 wederom een bedrijf in de arm te kunnen nemen.
Op onze dringende, reeds vaak herhaalde, oproep om nieuwe leden voor commissie hebben zich tot
nu toe geen belangstellenden gemeld, zodat de commissie nog steeds uit maar 3 leden bestaat. Dit
zal toch met het oog op toekomst dienen te veranderen, anders is er geen website van ons dorp
meer. We blijven hopen dat er versterking komt.

4

Statistieken over 2017 (een greep uit de gegevens):
Er waren in 2017 ruim 11.167 bezoekers actief op Sumar.nl, ze bezochten in totaal ongeveer 34.487
pagina's. Na de homepage werd het fotoarchief, de agenda en Dorpskrant de Koekoek (in PDFformaat) het meest bekeken. Er werden 85 nieuwsberichten gepubliceerd en gedeeld via Twitter en
Facebook. Er zijn momenteel 83 volgers op Twitter en 275 personen volgen de Sumar.nl Facebook
pagina.
Leden: Dirk Strijker, Remco Tolsma en Bart van der Vliet.

Ids Krol
20 januari 2018.
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