
 

 

             
 
 
 
 

UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering 
 
Woensdag 29 maart 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang 
Irnsum.  
 
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum.  
 
Buiten de reguliere agendapunten zijn er een aantal gevarieerde en interessante zaken die aan de orde zullen 
komen. Zo kunnen we kennismaken met de mogelijkheden van de voedselcoöperatie en zal wethouder Sjoerd 
Feitsma kort spreken over Leeuwarden en Jirnsum. Tevens zullen de nieuwste ideeën en ontwikkelingen 
vanuit de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum uitgebreid besproken worden door de initiatiefnemers. 
Tijdens de Fryske Doarpetop is een concreet plan gesmeed om elke buurt en of dorp gebruik te laten 
maken van een eigen Doarps-help-app. Wij krijgen als een van de eersten daar meer over te horen. 
 
Onder agendapunt 7. Bestuurszaken zullen de nieuwe statuten van PBJ besproken worden. Aanleiding hiertoe 
was de naamsverandering van Irnsum in Jirnsum. De nieuwe statuten zijn ter inzage en belangstellenden 
kunnen een afspraak maken om de statuten in te kijken, afspraak via secretaris.pbi@gmail.com 
 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit zodat u op de hoogte kunt blijven over onze 
activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum.  
Na afloop van de jaarvergadering is de gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een 
drankje. 
 
Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum, treft u 
hieronder aan. 
 
U kunt deze vinden op de website www.jirnsum.com of als aparte bijlage in de laatste Stim. 
 
Erik Pereboom (voorzitter) 
E-mail: secretaris.pbi@gmail.com 
  



 

 

 
Agenda  jaarvergadering woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur 

 
1. Opening  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
3. Verslag jaarvergadering van 30 maart  2016 
  
4. Jaarverslag 2016 van Plaatselijk Belang Irnsum 
 
5. Jaarverslag 2016 van de projectbesturen met korte toelichting 

 De Stim fan Jim  
 Jirnsum Online  
 Speeltuincommissie  
 Doarpsargyf Jirnsum 
 Themagroepen vanuit de Dorpsvisie 2020 

1. Themagroep Kunst en Cultuur (KenK) 
2. Themagroep Wonen en Leefomgeving 
3. Themagroep Welzijn 
4. Themagroep Recreatie en Toerisme 

 
6. Financieel verslag 2016 

 Verslag door de penningmeester 
 Verslag van de kascommissie en decharge bestuur 
 Benoeming nieuw lid van de kascommissie  

 
7. Bestuurszaken 

 Wijziging Statuten PBJ. Wijzigingen ter inzage. Afspraak via secretaris.pbi@gmail.com 
 Vertrek Voorzitter wegens einde termijn 
 Benoeming nieuw bestuurslid. Kandidaten gaarne aanmelden via secretaris.pbi@gmail.com 

 
8. Rondvraag 
 
 

 Wethouder van de gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma 
 
 

*********************PAUZE********************* 
 

 Presentatie van Voedselcoöperatie Ús Iten samen met Ús Hôf, Zelfoogsttuin in Sibrandabuorren en 
de Boomgaard in Jirnsum, door Michel Pauluis 
 

 Presentatie van een “doarps-help-app” door Bastiaan Blaauw 
 

 Presentatie Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum door Willemke van der Meer 
 

 Sluiting 
 



 
 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
Irnsum op woensdag 30 maart 2016 
 
Aanwezig: Er zijn 41 mensen in It Kattehûs aanwezig, waaronder Sjoerd Feitsma 
(wethouder gemeente Leeuwarden), Jitse de Vries (dorpen coördinator gemeente 
Leeuwarden) vertegenwoordigers van VVD, FNP, PvdA, CDA, GroenLinks en de 
bestuursleden Erik Pereboom (voorzitter), Rients Koster (penningmeester), Theo Damsma, 
Helen Wolbers en Rianna Niemarkt (notulist). 
 
1. Opening  
 Voorzitter Erik Pereboom opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen 

hartelijk welkom.  
Erik heeft kasboeken ontvangen vanaf oprichting PBI in 1918. Deze zullen in het 
Doarpsargyf worden gearchiveerd.  
In 2018 bestaat PBI 100 jaar. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Geen. 
 
3. Verslag van de jaarvergadering van 4 maart 2015 
 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris. 

De rondvraag van dit verslag wordt doorgenomen. 
 

4. jaarverslag 2015 van Plaatselijk Belang Irnsum 
 Geen vragen. Opmerking voorzitter: op blad 1 eerste alinea: Stichting Dekemahiem 

moet Stichting Molehiem zijn. 
 
5. Jaarverslagen 2015 van de commissies 
 Stim fan Jim: geen jaarverslag aangeleverd.  

Toelichting commissie: Nieuwe redactie Stim in 2015 van start gegaan. De commissie 
krijgt complimenten voor de mooie nieuwe lay-out. 

 Jirnsum Online: geen vragen.  
Toelichting commissie: Het verzoek van de commissie is om een foto bij een artikel 
aan te leveren. Dit trekt vaak meer lezers. De commissie is nog bezig met een aantal 
verbeterpunten van de site. 

 Doarpsargyf Jirnsum: geen vragen.  
Toelichting commissie: Sake roept iedereen op om documentatie over het dorp in te 
leveren bij het Doarpsargyf. 

 Speeltuincommissie: geen vragen. 
Toelichting commissie: Wanneer iemand ziet dat er in de speeltuin wordt vernield, dit 
doorgeven aan Tjitske de Wal. 

 
Erik bedankt de vorige redactieleden van de Stim fan Jim, Tjitske de Wal en Muriël Seinen, 
voor al hun inzet en overhandigt een cadeau. 

 
6. Financieel verslag 2015 

 
De penningmeester PBI geeft een toelichting op het financieel overzicht 2015. 
 Verslag van de kascommissie: Debbie de Vries en Yke Hokwerda. Ze hebben alles in 

orde bevonden.  
 Benoeming nieuw lid van de kascommissie: Petra Esser stelt zich beschikbaar en zal de 

plaats innemen van Yke Hokwerda.  
 PBI ziet het aantal leden dalen. Er wordt een actie opgezet om leden te werven. 

 
 



7. Verkiezingen bestuur: afscheid en welkom 
 Rianna Niemarkt-Elzinga wordt door de vergadering benoemd als secretaris. 
 
8. Rondvraag 
 Petra Esser is enthousiast voor het opzetten van een jubileumcommissie voor het 

100 jarige bestaan PBI. Ook geeft ze aan zich in te willen zetten voor het 
braakliggende terrein van de voormalige R.K. School aan de Douwemastrjitte. 

 Piet Posthumus meldt dat de Kerkebuurt niet snel te vinden is en dat een 
straatnaambord ontbreekt.  
Antwoord: De gemeente heeft PBI onlangs gevraagd de straatnamen van Jirnsum te 
controleren op juistheid en ontbreken van borden. Dit wordt opgepakt door PBI. 

 Grietje de Vries heeft het idee het 100 jarige bestaan van PBI te combineren met 
Culturele Hoofdstad 2018 en de kunst en cultuur van Jirnsum op de kaart te zetten. 

 Sybren Boschma maakt van de gelegenheid gebruik een oproep te doen voor 
bestuursleden van MFC It Kattehûs. Wanneer er geen nieuwe vrijwilligers opstaan zal 
het dorpshuis, en dus al de activiteiten die daar worden gehouden, helaas de deuren 
moeten sluiten. Er zal een oproep komen op jirnsum.com. 

 Sybren meldt dat het jeugdcentrum momenteel al gesloten is. Ook het bestuur 
jeugdcentrum zoekt vrijwilligers. Vanuit de dorpsvisie wordt aandacht besteed aan de 
jeugd in het dorp en het jeugdcentrum. 

 Jan Smittenberg geeft aan binnenkort te verhuizen naar Grou. De oud-voorzitter PBI 
laat een aantal zaken uit Jirnsum de revue passeren waar hij zich voor heeft ingezet. 
Hij wenst ieder in Jirnsum veel succes, wat wordt gevolgd door applaus. 

 In vervolg op bovenstaand stelt dhr. J. Goossens zich voor. Hij komt binnenkort te 
wonen in Jirnsum en wordt graag lid van PBI. 
 

Wethouder van de gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma 
De heer Feitsma komt aan het woord. Hij meldt dat gemeente momenteel bezig is met een 
‘Midterm Review’, een tussentijdse evaluatie. Dit document wordt in de gemeenteraad 
besproken en gaat o.a. over financiën en zorgtaken voor dorpen.  
In de gemeente Leeuwarden wordt de komende jaren een grootschalige opschoonactie 
gehouden voor Culturele Hoofdstad 2018. Voor dit jaar zijn er in de gemeente al veel 
projecten opgezet. Jirnsum kan ook zeker het een en ander organiseren voor Culturele 
Hoofdstad 2018. Hiervoor is budget beschikbaar vanuit het Mienskipfonds. 
 
Na de pauze presenteert Yke Hokwerda de stand van zaken over de Dorpsvisie. 
 
Ook geeft Willemke van der Meer een presentatie over de ontwikkelingen rond 
Dekemahiem namens de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum. 
 
Beide presentaties zijn mooi en duidelijk en worden ontvangen met applaus. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Jaaroverzicht 2016               
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Irnsum (PBI) vergaderde in 2016 tien maal. Bij dat bestuur overleg zijn 
ook steeds leden van de onder PBI vallende commissies aanwezig. Er is een inloopspreekuur ingesteld in 
2016 voorafgaand aan de vergadering, veelvuldig zijn er dorpsgenoten langsgekomen om diverse 
onderwerpen te bespreken en aan de orde te brengen. Ook in 2017 zal er een inloopspreekuur zijn 
voorafgaand aan de vergadering.  
 
Voor de 2017 zijn de vergadering als volgt vastgesteld: 
Maandag 23 januari 
Maandag 20 februari 
Maandag 20 maart 
Maandag 17 april 
Maandag 15 mei 
Maandag 19 juni 
Maandag 17 juli 
Maandag 18 september 
Maandag 16 oktober 
Maandag 20 november 
Maandag 18 december 
 
Het bestuur bestond dit jaar uit: 
Erik Pereboom  voorzitter 
Rianna Niemarkt-Elzinga secretaris 
Rients Koster   penningmeester 
Theo Damsma   lid 
Helen Wolbers  lid 
 
Onder dit bestuur functioneren de volgende commissies: 
De Stim fan Jim 
Jirnsum Online 
Speeltuincommissie 
Doarpsargyf 
Dorpsvisie 2020 en haar themagroepen. 
 
Zie hiervoor de aparte verslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boekjaar: 2016 Financieel Overzicht Plaatselijk Belang Irnsum en Commissies

Plaatselijk Belang Irnsum
exploitatie

inkomsten uitgaven
contributies € 1.585,00 € 1.506,68 vergaderkosten (incl. dorpsvisie)
rente € 121,15 € 314,80 kosten jaarvergadering
dorpsbudget Leeuwarden € 9.490,00 € 509,75 huur dorpsarchief + diverse kosten
bijdrage Molehiem VDJ € 1.000,00 € 1.000,00 bijdrage aan Festiviteiten Kommisje
bijdrage Ondernemersver. € 1.600,00 € 165,23 bankkosten

€ 5.000,00 voorschot VDJ
€ 2.000,00 bijdrage reparatie tennisbaan
€ 2.904,00 bijdrage via PBI aan dorpscooperatie

€ 98,25 diversen
€ 2.060,70 kosten dorpsvisie, incl. presentatie

€ 71,39 onderhoud PC Leden
€ 30,00 bijdrage Doarpswurk

totaal € 13.796,15 € 15.660,80 -€ 1.864,65 (controle)
Speeltuinvereniging
exploitatie

inkomsten uitgaven
subsidie gemeente 2016 € 2.100,00 € 0,00

totaal € 2.100,00 € 0,00 € 2.100,00 (controle)
De Stim fan Jim
exploitatie

inkomsten uitgaven
advertenties € 3.991,00 € 130,00 diversen
abonnementen € 18,00 € 4.670,99 kosten drukker (Empatec)

totaal € 4.009,00 € 4.800,99 -€ 791,99 (controle)
Jirnsum Online
exploitatie

inkomsten uitgaven
bijdragen hosting € 600,00 € 55,00 Hosting to Go

totaal € 600,00 € 55,00 € 545,00 (controle)
PBJ 100 en KH2018
exploitatie

inkomsten uitgaven
restant De Middelhikke € 509,50 € 280,22 vergaderkosten

€ 80,00
totaal € 509,50 € 360,22 € 149,28 (controle)

Werkgroep Cultuurhistorie Grienedyk
exploitatie

inkomsten uitgaven
subsidie Provincie Fryslan € 23.250,00 € 42.137,82 realisatie project
bijdrage Rabobank € 7.000,00
retour realisatie € 8.143,30

totaal € 38.393,30 € 42.137,82 -€ 3.744,52 (controle)



Totale balans PB en commissies
balans 1 januari 2015 actueel verschil (=exploitatiesaldo)

Plaatselijk Belang Irnsum € 27.386,93 € 25.522,28 -€ 1.864,65
Speeltuinvereniging -€ 3.369,66 -€ 1.269,66 € 2.100,00
De Stim fan Jim € 302,43 -€ 489,56 -€ 791,99
Jirnsum Online € 595,54 € 1.140,54 € 545,00
Werkgroep Cultuurhistorie Grienedyk € 0,00 -€ 3.744,52 -€ 3.744,52
PBJ 100 en KH 2018 € 0,00 € 149,28 € 149,28

totaal € 24.915,24 € 21.308,36 -€ 3.606,88
-€ 3.606,88 (controle)

lopende rekening € 2.668,66
spaarrekening € 18.639,70

€ 21.308,36 totaal



Jaarverslag 

 

STIM FAN JIM - 10 exemplaren 
Gemiddeld 43,2 bladzijden per Stim 
 

Sinds 2015 bestaat de redactie van de Stim van Jim uit Carla Elzinga-Smid, Grietsje de Vries en 
Elsbeth Koree. Het blad heeft indertijd een metamorfose ondergaan, te beginnen met een nieuwe jas 
en opmaak. Daarnaast was één van de doelen van de redactie om van de Stim weer echt een 
leesblad te maken. Verhalen en mededelingen, dat wil de redactie graag met het dorp delen.  

In het jaar 2016 was er weer veel te lezen.  
Hier onder een greep uit de verschillende rubrieken die zijn verschenen: 

Tijdelijke/vervolg/ vaste rubrieken van de redactie  
Watskeburt 4x 
Rokjes op ‘e Tún 4x 
Arjen in China 2x 
Nij yn Jirnsum 6x 
Komme en Gean 9x 
Berneblêd 10x 
  
Gastschrijvers  
Fred in het Wild 10x 
Symen Skoustra 3x 
De Bistedokter 3x 
Bibliotheek Grou 8x 
Ut it ferline: Bouke de Vries 3x 
Skoallenijs: Radboud en It Tredde Sté 10x 
 
Naast de boven genoemde rubrieken vond it Kattehûs en PBJ in 2016 ook regelmatig haar weg naar 
de Stim fan Jim. Net als de Vogelwacht, verenigingen als LOCI en Iverto, it Kattekuorke en de 
verschillende goede doelen die de opbrengst van de collectes meldden.  Sinds mei 2016 worden de 
Jirnsumers meegenomen ‘Op wei nei 2018’, een dubbel feestjaar i.v.m. Leeuwarden als Kulturele 
Haadstêd en het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Belang Jirnsum.  

Adverteerders 
2016 startte met 38 adverteerders en eindigde met 42 adverteerders. Een stijging van ruim 10%!   

2016..  
- .. het jaar dat toneelvereniging de Middelhikke werd opgeheven 
- .. het jaar dat het Kattehûs toch weer nieuwe bestuurders en vrijwilligers vond 
- .. het jaar dat de nieuwe dorpsvisie werd uitgereikt en uitgewerkt 
- .. het jaar dat Dekemahiem gered werd door Vereniging Dorpskorporaasje Jirnsum (VDJ) 
- .. het jaar dat in Leeuwarden de nieuwe 400meter ijsbaan vernoemd werd naar ús Atje,  
      de Atje Keulen-Deelstra ijsbaan  

 



Jaarverslag Jirnsum Online 2016 
 
De commissie 'Jirnsum Online' is eigenaar en beheerder van de site www.jirnsum.com en valt 
als zodanig onder Plaatselijk Belang Irnsum. Het doel van de commissie is om via internet de 
betrokkenheid van (oud)Jirnsumers en andere belangstellenden bij (gebeurtenissen in) het dorp 
te waarborgen, dan wel te vergroten. De commissie geeft hier via de website www.jirnsum.com 
en de facebook-community vorm en inhoud aan. 

 
De commissie Jirnsum Online bestond op 31-12-2016 uit: 
Rienk de Vries (divers) 
Arjanne Nijp (afhandeling mail en redactie) 
Dorien van Steen (agenda beheer en redactie) 
Siep Hijlkema (reportages en redactie) 
Jappie Sikkema (VVI en speciale reportages) 
 
In 2016 zijn er 83 artikelen gepubliceerd waarvan 56 door de vaste redactie. De overige 
artikelen zijn geplaatst door verenigingen en commissies.  
 

 aantal artikelen 
2015 2016 

Redactie 102 56 
Festiviteiten Kommisje 8 9 
Kattekuorke 5 3 
Dorpshuis 4 8 
Kaatsvereniging 8 0 
Plaatselijk Belang 6 3 
Volleybalvereniging 4 3 
LOCI 2 1 
Ondernemersvereniging 1 0 
Tennisvereniging 1 0 

Totaal: 141 83 
 
We zien dit jaar een flinke terugval van het aantal artikelen. Sociale media zoals 
Facebook zijn voor veel verenigingen een communicatiemiddel geworden waarmee ze 
snel de juiste doelgroep bereiken. Toch zijn er voldoende verenigingen en organisaties 
die er veel belang bij hebben het hele dorp te kunnen bereiken. Zij zouden zeker van de 
site, en de daarbij behorende sociale media, gebruik moeten maken. Ook ondernemers 
en andere dorpsbewoners met initiatieven mogen berichten aanleveren. Om mensen 
hiervoor te motiveren, organiseert Jirnsum Online in 2017 een inspiratie-avond over 
schrijven en fotograferen.  
 

 
 
Ondanks het verminderde aantal artikelen, ging het met het aantal bezoekers van de 
site, beter als vorig jaar. Alleen in de zomermaanden was het, net als met het 



aanleveren van artikelen, erg stil. Het gestegen aantal bezoeken zou te maken kunnen 
hebben met de grotere groep volgers op Facebook. Van bijna ieder artikel dat we op de 
jirnsum.com zetten, plaatsen we een link op Facebook en twitter. 
 
De Jirnsum Online-community op facebook is met bijna 100 volgers gestegen van 386 
naar 482 mensen die ons leuk vinden. Het is een medium waarmee we snel een groot 
deel van de Jirnsumer mienskip, en mensen daarbuiten, kunnen bereiken. Het verslag 
van de ALS-dag had met 3795 mensen het grootste bereik. Het bereik van de meeste 
Facebookberichten varieert van rond de 500 tot boven de 1000. Via twitter volgen 309 
ons, 31 meer. 
 
www.facebook.com/jirnsumcom 
www.twitter.com/Jirnsumonline 
 
Heb je ideeën, vragen, of wil je de redactie komen versterken, mail naar 
redactie@jirnsum.com 
 
 
 
Jaarverslag 2016 speeltuincommissie 
 
Afgelopen jaar is het reguliere onderhoud weer uitgevoerd, punten die bij de inspectie naar 
voren kwamen zijn verholpen. 
 
Afgelopen jaar stond ook in het teken van overgang, vanaf januari 2017 is de Gemeente 
Leeuwarden verantwoordelijk voor de speeltuinen. Dit betekent dat zij het onderhoud en de 
reparaties gaan uitvoeren. Wij als speeltuincommissie blijven de oren en ogen voor het dorp, 
eventuele wijzigingen of andere zaken gebeuren in overleg met ons. Dit voorjaar zal er groot 
onderhoud worden uitgevoerd in de speeltuinen dit kan enige overlast met zich meebrengen, 
voor eventuele vragen kunt u terecht bij de speeltuincommissie. 
 
Constateert u gebreken aan de toestellen of heeft u overlast dan kunt u dit melden bij de 
speeltuincommissie en 14058 (Gemeente Leeuwarden). Mocht u een melding doen bij 14058 
dan ook graag bij ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De speeltuincommissie 
 
 





Werkgroep Keunst en Kultuer   -   maart 2016 tot maart 2017 
 
Deze werkgroep vindt z’n oorsprong  bij het ontstaan van de dorpsvisie van Jirnsum, welke werd aangeboden aan de 
gemeente en het dorp in mei 2016. Keunst en Kultuer (gemakshalve is de naam ingekort tot KenK) is actief vanaf het 
vroege voorjaar van 2016.  ’Het dorp mag wel wat meer uitstraling krijgen’ en  ’de Jirnsumers moeten zichzelf wat 
beter presenteren’ vinden de starters. ‘Met elkaar en voor elkaar, een podium bieden’: ook dat waren gezamenlijke 
gedachten.  In de dorpsvisie staat dit doel, als volgt genoteerd: ’’Jirnsum groeit in eigenwaarde en ontwikkelt een 
sterke, eigen identiteit’’. Twee mooie aanleidingen lagen daarvoor a.h.w. al op ons te wachten: 100 jaar PBJ en 
Culturele Hoofstad. Allebei in 2018, het heeft zo moeten zijn.  

KOOR Het eerste wapenfeit was het oprichten van een projectkoor.  
Met een financiële bijdrage van ‘Molehiem’ is een groep van meer dan dertig Jirnsumers en oud-Jirnsumers in 
september 2016  van start gegaan om muzikaal te kunnen bijdragen aan het gebeuren in 2018. De naam van het 
koor ’’Mei meKoar’’ is geïnspireerd op het hoofdthema Mienskip van KH2018. Dat is ook wat wij willen; ‘mei mekoar 
wat foar elkoar betsjutte’. 
 
Spraken we tot dan over ‘het evenement’, in september 2016 heeft het kind een naam gekregen: Jirn-summertime. 
In december 2016 zijn de data definitief vrij gegeven: van 31 mei t/m 3 juni 2018. In de tussenliggende tijd is er hard 
gewerkt aan een programma, waarbij rekening is gehouden met de wensen van bewoners en bezoekers. Vanuit de 
hoofgroep KenK zijn zo’n 14 subgroepen en groepjes benoemd, waarvan meerdere nagenoeg zelfstandig kunnen 
opereren, anderen zijn nog onvolledig of moeten nog opgestart worden. Meer dan 90 mensen 
(koorleden inbegrepen) zijn soms wekelijks voor Jirn-summertime aan de slag, enkelen daarvan dagelijks. 

Over het programma wordt maandelijks geschreven in de Stim. 
Jirnsumers  zijn moeilijk te mobiliseren. Oproepjes leveren weinig op, het leeft nog te weinig, daar moet nog flink aan 
gewerkt worden. 
Deze maand staat het conceptprogramma 2 paginabreed in de Stim. Om die reden beperken we ons hier tot 
trefwoorden  en onderstaande alinea over de financiën.  
 
Fakkeltocht  --  Lintdoarp  --   Mei meKoar  --  Muzyk op ‘e Dyk --  Bedrijvigheid 
bij bedrijven  --  Wandeltocht  -- volwassenen + kinderen  -- Jongerenproject  --   
Scholen doen mee  --  Farre oer de Boarn  --  Concert op ‘e Syl  -- buiten- en binnenlocaties  --  Podium de Boarn  --  
waterlocatietheater  -- 4-gangendiner?  --  Praamverhalen  -- Jirn-summercityswim  --  Reünie  --  Katjesbreien  --  Skipkefarre  --  
Koffietijd  -- Open Dag Bedrijven  --  Buffet  -- Historie in beeld  --  Yn ‘e Fitrine etalageroute  --  Lintdoarp, we tekenje derfoar  -- 
Filmhûs en Foto’s  --  Swalkje  -- Handroeien  --  Toaniel op it wetter?  --  straatlunch?  --  Katjebreien  --  Friesche Vlag?  --  
Muzikaal Oponthoud? -- Verbaal Oponthoud? --  Mudrun?  --  Podiumtimmerje?  --  Blaasmuzyk?  --  meerdaags beleven  --  
bedrijvendag  --    

PROJECTPLAN & FINANCIEN   Het projectplan (boekje) is klaar, het conceptprogramma staat er in, de begroting is 
gemaakt. Tot op dit moment is PBJ de geldverstrekker geweest voor kleine uitgaven en vergaderkosten. Hoewel er 
serieuze toezeggingen zijn gedaan is onze  geldpot nog immer leeg. Hoogste tijd voor het plan de campagne van  -op 
dit moment-  6 mensen die zich aan het voorbereiden zijn op de juiste strategie om voor Jirnsum de noodzakelijke  
financiën binnen te halen. Van een andere groep kunnen de dorpelingen dit jaar nog zeker 3 acties verwachten.  

Met veel creativiteit en talenten een uniek 3½ daags programma maken, daarmee willen we vooral ook de reünisten 
naar Jirnsum lokken.  
MEERDAAGS BELEVEN omdat 1 dag beslist te weinig is. Een PODIUM bieden aan Jirnsumers en oud-Jirnsumers: van 
zeepkist tot Sylsbrêge. 
Dei Rykswei als decor en de Boarn haar meerwaarde laten tonen, dat moet lukken. Nu de middelen nog.   
 

Hét doel voor 2018 is Jirnsum boven zichzelf uit laten stijgen. 
Op langere termijn is het streven de in 2018 verworven reputatie op peil te houden en zo mogelijk te laten groeien. 
De groep KenK zal ook na Jirn-summertime  weer nieuwe doelen op de kaart zetten. GdeVS  
 

i  
                                                           



Jaarverslag 2016 werkgroep Wonen en Leefomgeving 
 
Leden: Anne Sollie, Bartele Kramer, Guusta Elzinga, Hans van Reenen, Mariska Bergsma, Sarah van 
der Meer, Wiep Bleeker en Willemke van der Meer 
 
Speerpunten 
In 2016 had de werkgroep Wonen en Leefomgeving drie speerpunten: 
 
- Centrumplan  
- Verlichting 
- Hervormde kerk 
 
Centrumplan 
Een aantal jaar geleden is door dorpsbewoners in samenwerking met de Gemeente Boarnsterhim 
een plan gemaakt voor de herinrichting van het centrum van Jirnsum. De werkgroep heeft dit plan in 
2016 ‘van de plank’ gehaald. Tijdens brainstormsessies met elkaar en tijdens inspiratiewandelingen 
met dorpsbewoners zijn ideeën opgedaan voor optimalisatie van het Centrumplan. Dit is door de 
werkgroep met de Gemeente Leeuwarden besproken.  
 
In samenwerking met de Gemeente Leeuwarden is voor het vernieuwde Centrumplan een concreet 
voorstel gekomen. Hierin is ook de herinrichting van de noordelijke en zuidelijke entree van het dorp 
opgenomen. 
 
Vervolg in 2017 
Op 26 januari 2017 is er een bewonersavond geweest. Die krijgt een vervolg; dan wordt het 
definitieve plan gepresenteerd. In 2017 gaat ook de schep in de grond! De werkgroep rond dit 
speerpunt in 2017 af.  
 
Verlichting  
In Jirnsum staan veel verschillende typen lantaarnpalen en sommigen werken niet meer of staan 
scheef. In 2016 heeft de werkgroep hierover contact gezocht met de Gemeente Leeuwarden. 
Vervolgens heeft de werkgroep contactgegevens gekregen van de verantwoordelijke binnen de 
gemeente en is er gevraagd naar de mogelijkheden voor vernieuwing van de verlichting. 
 
Verder heeft de werkgroep in 2016 meegewerkt aan een project van de Gemeente Leeuwarden: Het 
donker belicht. De gemeente wil per dorp een aantal lantaarnpalen uitzetten/verwijderen om kosten 
te besparen. De werkgroep heeft meegedacht over welke lantaarnpalen daar eventueel voor in 
aanmerking kunnen komen. Daarbij is door de werkgroep de kanttekening geplaatst dat alle andere 
lantaarnpalen dan wel moeten werken. 
 
Vervolg in 2017 
De werkgroep gaat met de Gemeente Leeuwarden verder in overleg over de verlichting in Jirnsum. 
Een deel van de verlichting wordt waarschijnlijk tegelijk met de herinrichting van het centrum en de 
entrees vernieuwd. De werkgroep krijgt een stem in het type lantaarnpaal dat wordt gekozen, daarbij 
wordt de wens voor ledverlichting uitgesproken. In verband met deze ontwikkeling wordt het 
gemeente-project ‘Het donker belicht’ in Jirnsum ‘on hold’ gezet.  



Hervormde kerk 
In verband met de historische waarde en het beeldbepalende karakter, vindt de werkgroep het 
behoud van het gebouw van de Hervormde kerk belangrijk. In 2016 heeft de werkgroep zich verdiept 
in de historische waarde van de kerk en de mogelijkheden voor monumentaanvraag, subsidies en 
een andere bestemming verkend door met verschillende partijen binnen en buiten het dorp te 
spreken. Nu er hoogstwaarschijnlijk een koper voor de kerk is, laat de werkgroep dit speerpunt 
rusten. 
 
Vervolg in 2017 
De werkgroep blijft de ontwikkelingen rond de kerk volgen. Als het nodig is, wordt het speerpunt 
weer opgepakt. Als de kerk verkocht is, haalt de werkgroep dit punt van haar agenda.  
 
Plannen voor 2017 
De werkgroep Wonen en Leefomgeving heeft ook in 2017 verschillende zaken op de agenda staan. 
De speerpunten ‘Centrumplan’ en ‘Verlichting’ blijven onder de aandacht. Daarnaast gaat de 
werkgroep de mogelijkheden voor een energiecoöperatie onderzoeken en wordt er actie 
ondernomen om de groenstrook op de Douwemastrjitte (braakliggend terrein oude Katholieke 
school) mooi te maken en weer een functie te geven. 

  

 

 

Verslag themagroep Recreatie en Toerisme 
  
Vanuit de Dorpsvisie is ook de themagroep Recreatie en Toerisme ontstaan. Deze groep had 
als speerpunten de kuierroutes, vaar- en kanoroutes en meer recreatieve voorzieningen en 
accommodaties.  
  
Tijdens de bijeenkomsten zijn ideeën van vooral de kuierroutes, maar ook de daarbij horende 
fiets- en vaarroutes 'letterlijk' de Jirnsummer-grens overgegaan. Vanuit een groter gebied / 
bredere oriëntatie, waar Jirnsum ook deel van is, hebben zich daarom ook een aantal mensen 
verenigd onder de naam 'Fryslân Foarút'. Een zelfstandig werkende groep met enthousiaste 
mensen met als doel de regio aantrekkelijk maken voor toerisme. Hierbij valt te denken aan 
natuur, horeca, detailhandel en het op de kaart zetten van de regio als streek en als sterk en 
aantrekkelijk "merk” Dit losstaand van het dorp Jirnsum en Plaatselijk Belang. 
  
Uiteraard heeft Jirnsum daarnaast op plaatselijk niveau zelf ook nog e.e.a. te doen betreffende 
speerpunten genoemd in de Dorpsvisie. Daarin kwam vooral naar voren dat De Boarn erg 
belangrijk is voor Jirnsum. Het dorp met behulp van de bestaande activiteiten, accommodaties 
en faciliteiten in combinatie met onze prachtige rivier 'op de kaart zetten' is daarom een 
uitdaging die we na blijven streven. Hier zal tot slot dan ook een nieuwe werkgroep zich op 
gaan richten. 
 



Verslag themagroep Welzijn 

De themagroep Welzijn  is in 2016 ontstaan als gevolg van een fusie tussen de themagroepen Zorg en 
Welzijn en Inwoners en Samenhang. In de praktijk bleken er zoveel raakvlakken te liggen tussen de 
aandachtsgebieden dat beide groepen halverwege het jaar tot de conclusie kwamen dat het zinvoller 
was om samen te gaan.  

De themagroep wou graag een uitvoerig onderzoek laten doen naar de behoeften in Jirnsum op het 
gebied van zorg en welzijn. We kunnen wel van alles bedenken, maar of de inwoners van Jirnsum daar 
om zitten te springen, is de vraag. Vandaar dat onderzoek. Daarbij wilden we vooral diegenen bereiken 
die niet zo gauw gehoord worden. Ons inziens was daar een uitgebreide en arbeidsintensieve enquête 
voor nodig en dat wilden we laten uitvoeren als een stage- of afstudeeropdracht voor studenten van de 
NHL. Helaas bleek er geen animo te zijn voor het doen van een dergelijk onderzoek. 

Welzijn had ideeën om vraag en aanbod op het gebied van eenvoudige zorg en sociale activiteiten bij 
elkaar te brengen, bijvoorbeeld met behulp van een digitaal platform, een repaircafé, of iets dergelijks. 
De bedoeling was om dat te laten aansluiten  op de activiteiten van de reguliere aanbieders van zorg en 
welzijn in Jirnsum, zoals de Meitinker.  We kwamen in contact met Foar Elkoar te Akkrum. Zij zijn daar 
zeer actief in het bijelkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van zorg en sociale activiteiten en 
doen daar zeer goed werk. Ze maken daarbij gebruik via de gemeente Heerenveen van een platform 
“WeHelpen” . Willen we zoiets in Jirnsum opzetten, dan vraagt dat naast het nodige enthousiasme en 
menskracht ook een financiële investering. 

Verder zijn we in de tweede helft van 2016 namens PBJ bij een breed opgezet overleg geweest over 
gedragsproblemen bij schoolgaande jeugd. Daar is gevraagd of Plaatselijk Belang en daarmee onze 
werkgroep het voortouw wilde nemen om te komen tot een gezamenlijke, onderling afgestemde aanpak 
van gedragsproblemen bij jeugd en jongeren, waarbij ook ouderen in Jirnsum betrokken zouden worden. 
De bedoeling was om te komen tot gezamenlijke gedragsregels: hoe gaan we met elkaar om op school, 
op de voetbalclub, het kaatsen, de jeugdsoos, etc.  Een eerste poging tot gezamenlijk overleg mislukte 
helaas. Vanuit PBJ wordt nu eerst weer contact opgenomen met een aantal  betrokkenen over de vraag 
of zij nog steeds mee willen doen met die gezamenlijke aanpak. Mocht dat blijken, dan zal er weer een 
breder overleg worden georganiseerd. 

Tot slot: begin dit jaar zijn we om diverse persoonlijke redenen gestopt als themagroep.  

Bert de Jong 
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