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DISCUSSIEPLAN HOLWERD.
Tifdens de loorvergodering von vrijdog 7 febr. i.1. von de ver-
eniging von Dorpsbelong von Ho1werd, werd er op vrogen uit de
zool, welke betrekking hodden op de verkeersveiligheid te Holwerd,
medegedeeld dot er binnenkort een heoring zou komen en dot men
uit Ternoord met plonnen zou komen.
In de Leeuworder couront stond op 10 moort 1975 le lezen dot dr'5-
gemeente W.Dongerodeel in A.C.|,1.-verbond, geld beschikboor werd-
gesteld voor de bouw von een nieuw Groene Kruisgebouw. U moet
bedenken, dot wqnneer er in A.C.W.-verbond geld beschikboor komt,
de gemeente voor een bepoolde dotum moet bouwen, zo niet, don
Ioopt men een groot risico dit geld niet ter beschikking te kri i-
gen. Alros werd begonnen met de ofbrook von het oude gebouw, en
menig Holwerder zol bi i het zien von de dikke bolken en de goof-
heid von gebouw zich hebben ofgevroogd of dit wel nodig wos.
Al gouw werd begonnen met de bouw von het nieuvíe groene kruisge-
bouw. Tot ieders verbozing en tot velerlei ongenoegen werd het
gebouw tegen de Fonteinstroot, biino op het trottoir gebouwd.
Menigeen vroeg zich of of dot nou zo moest.
Begin ougustus werd er door de gemeentqrr bekend gemookt, vio de

I



-l
roren Yon de olootseli ike
heoring zou ki»len over'het
plon voor de orgeving von
te Holyerd.
's Èliddogs kon Een von twee tot viif uur in het Amelonder Veer-
huis keonis neaen von de plonnen.Ook vio de Nieuwe Dokkumer.
Coursrt van vri idog 15 oug. werd er een stroom von informotie
oon de Holnerters doorgegeven. Men kwom tnet drie plonnen:
Plon A. Een nieuwe weg vonof het hoekpunt Fonteinstroot en PoIIe-
yegIT'eze zov don uit-moeten komen tussen de Doopsgezinde kerk
en de fom. Diikmon.
Plqn B. Verbetering bestoonde verbinding. Hierbii zou don de hoek
Egerro"er de winkel von Bron verruimd móeten ,oràen.
PIon C. Een geheel nieuwe weg, welke het verkeer, wot Holwerd tJ
ffi-Tëïnoord-en de Fiskwei bInn.n komt, vio een àoorbrook rechtY
streeks noor de Komp en vondoor noor de Bongostroot noor de Sto-
tionsweg, zou voeren.
Het nieuwe Groene Kruisgebouw moest in oI deze plonnen possenrzo-
dot het wel dicht tegen de Fonteinstroot oon moest. Normool mookt
men eerst een plon en goot don bouwen, mqor hier werd eerst ge-
bouwd en doorno kwom men met een p1on.
Enfin, een honderdtol Holwerters kwom opdogen in de bovenzool von
het Amelonder Veerhuis op- de ovond von l9 oug. i.l. Door een
medewerker von het (stede)bouwkundig buro Vegter en Vi in (welk
buro o1 ioren plonnen voor de gemeente mookt) werden olle plonnen
stuk voor stuk bekeken en doorgeproot, de spreker hod, geli ik de
gemeente, grote voorkeur voor plon A. l{oorom wos de gemeente voor
plonAzultuzeggen?
Er bestoot in onià gemeente (trouwens ook in de ondere) een com-
missie voor de Ruimteliike 0rdening. Voor de gemeente betekend
dit, dot deze commissie de gemeente odvies geeft over olle moge-
li ike.vernieuwingen en veronderingen_oongoonde Ruimteli ike 0rd1 

_ning in onze gemeente. De commissie Ruimteli ike 0rdening.wos Y
von-oordeel dót een verbetering von het bestóonde trocé-(plon B)
geen feitelijke oplossing zou geven.
De meerderheid von de commissie wos von oordeel dot plon A zowel
verkeers-technisch o1s plonologisch de beste oplossing zou geven.
Vondoor de voorkeur voor plon A.
Nu weer terug noor de heoring. In de zool wos men het helemool
niet eens mei de eerder genoemde spreker De heer I.Minnemo kwom
met een stencil, welke oon ieder werd uitgedeelt en gof hierin
de nodelen von plon A hreer. Verder werd er op gewezen dot de
H.T.O. niet meer in het dorp post, het bedriif is uit ziin iosie
gegroeit. Hoor iedereen wos het er wel over eens dot de H.T.0.
niet uit Holwerd moet verdwi inen vonwege de werkgelegenheid wot

middenstonders, dot er op 19 oug. een
rehobilitotie' (opknoppeh) .n 

"ón.rings-de Polleweg en het Groene'Kruisgebouw
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dit bedriif geeft oon tol von onze inwoners.
Ook nerd er door verschillende sprekers gezegd dot olles ol in
konnen en kruiken wos en dot "Ternoord" olIes ol hod geregeld
net de bank, de nieuwe centrole Robobonk, die hier om een ge-
schikte ploots zocht. Dit werd door B.en W. pertinent ontkend.
Ondonks olles ging de voorkeur von de meeste oonwezigen uit noor
plon B.
Tiidens de gemeenteroodsvergodering von 28 oug. kwom ook de ver-
keerssituotie in Holwerd oon de orde. B.en W. kwomen met het
volgend odvies oon de roodsleden: op 19 oug. i.l. hebben de in-
yoners von Holwerd kennis k_unnen nemen von de drie plonnen en
hebben zi i hun opmerkingen/wensen ten oonzien von deze plonnen
kenboor kunnen moken. Gebleken is dot de voorkeur von de inwo-
ners von Holwerd uitgoot noor plon B. Het komt ons voor dot d§1
wensen, die overeenstemmen met onze oonvonkeli jke gedochte, die-
nen te worden gehonoreerd. Wij geven u don ook in overweging
zich voor plon B uit te spreken. De gehele rood ging tenslotte
okkoord met het odvies von B.en W. zodot plon B door goot.
Ti idens dezelfde vergodering werd tot oonkoop besloten von de
woning op de hoek tegenover de winkel von Bron.
Nomens het bestuur p. s o e p b o e r Tzn.
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NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELZML ''US EARSTE i}EGJIN".
No een ioor gedrooid te hebbenrziin we no de vokontie weer vol
goede moed begonnen. Er zíin nog steeds ongeveer 30 peuters oP

de peuterspeelzool in twee groepen verdeeld: de iongs-ten m_qon-

dogs en woensdogs en de groótsten dinsdogs en donderdogs. We heb-
ben deze mooie iomer veel in de zondbok gespeeld met zond,woter
en vook op blote voeties. De komende winter goon víe weer meer
spelen met puzzels, blokken, spelleties, boekies-kiiken en voor-
Iezen, klei- en verf enz. Begin iuli heeft Tytie v.d.Zee ofscheid
vqn ons genomen omdot ze noor Kotwiik oon Zee ging verhuizen.We
hebben hèt ofscheid gevierd met een feesteli ike morgen woor oIIe
kinderen en Ieidsters oonr.rezig woren en Tyt ie een wondkleedkinderen en leidsters oonr.rezig woren en Tyt ie een wqndkleed
k-eeg oongeboden woor o11e kinderhondies in verf op ofgedrukt u

Q;. We hopen dot Tytie met plezier in Kotwiik o.Zee zol wonen.
Ií opril hebben we inei succes een koekoktie §ehouden, we hebben
+ f 350.- opgehoold, woor we nieuw moteriool voor hebben oonge-
schoft. De leiding bestoot momenteel uit:

Jelly Konger
Soro Kuipers
Mogdo Rintiemo

Jonke Heeringo
Rio Leeghwoter
Jonnie Vennemo

Soskio Boonstro
Als er nog vrouhren, meisles (of ponnen) ziin die ons I of 2 mor-
gens willen helpen ols leidster/der, groog oonmelden Achter de
Hoven 10.
Aon 't eind von dit ioor is de kons groot dot we niet meer in 't
Groene Kruisgebouw kunnen. We proberen kontokt te kriigen met de
gemeente om een ondere verbli ifsruimte en hopen dot het ons zol
lukken, wont dit belongri ike werk in de peuterspeelzool moet wel
doorgoon. Intussen ziin we officieel een Stichting geworden. We

hebben ook nog "forlet" von gebreide poppen en/of kleerties.
Ook wiflen lre groog verfschorten gemookt von oude overhemden
L,.'.ben. Speelgoed wqt niet meer gebruikt wordt is ook welkom.
A\ís iemonà gróog eens een ki ik ie-wil nemen kon dot notuurli ik
oltiid.We houdenopen morgens de le moondog en dinsdog v.d.
moond von 9-1 I uur. Volgende keer meer nieuws.

Fricgndel
aèv,elrie spegia4l!
ï:-keÍ IN caretaria GERMERAAD

Tel. 3ó9 HOLWERD
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S.V. ttU s Kompke.
Gelukkig drooit de speeltuin weer goed. Het zot ons de lootste
ioren niet mee. We hodden een keer een ledenvergodering woor
slechts één oonwezig wos. Dit wos voor het bestuur een vrese-
liike teleurstelling, Een bestuurs-vokoture werd hier niet ver-
vuld. Loter vertrokken twee bestuursleden noor elders, zodot
ons groepie steeds kleiner werd.
ïn somenwerking met Dorpsbelong hebben we geprgbeerd er iets 1§te moken. Er is nieuw zond in de bokken gekomen. De schommels -
zi in weer in orde, ook is de gli iboon geplootst, tot grote vreug-
de von de kinderen, er kon noor hortelust worden gespeeld.
AIs wi ! stroks rreer om de kontributie komen, hopen wi i op uw
medewerking.
Wii doen ook een beroep op die gezinnen die niet lid ziin. Deze
kunnen zich opgeven bi i

mevr. J.Biermo, Medwerterwei 4, t9l. 345 of
mevr. J.Veenstro, Beyertstriitte 18, tel. 5ó8.

Het bestuur.

..rti+.;.t:r.g.-:--J
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De nieuwste rokken
tweed met bloemmotief

P u I I y'= 20 kleuren
Ponty's 3poor v
Schipperstru

Kinder-noten
Heren-moten

!EI--NI-EW:IE-i!,!.I
Broekrokk

f 37.50
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r f 3.95
n 4 kleuren!
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STREEKPLAN FRIESLAND.
},íAT rS EEN STREEKPLAN? Een streekplon is een progrommorwoorin
wordt oongegeve! op welke monier ontwikkelingen in een gebied zo
te begeleiden zi in dot ze de goede kont opgoàn. Wot die-goede
kont is moeten we met elkoor ofspreken. },lii ziin op dit Àoment
bezig zo'n streekpron voor Friesiond te moÉen.'Omdot u ols bevor-
king er.in het dogeliikse leven mee te moken krilgtrmoet u door-
over ook uw mening kunnen geven. Het goot in het iireekplon om
hoofdzoken. Het prettige von hoofdzoken is dot doorover de menin-
gen niet zomoor veronderen. Zíi zi in niet erg oon "mode" onderhe-
vig. Doelstellingen ols: velzi in, een goed en gezond klimoot om
te leven, een goede r*oning en een prettige woonomgeving voor ieder-
een zi in von die hoofdz*en. Zi i vormen de bosis voor het streek-
plon en biino iedereen kcr er ree instemmen.Over de monier víoq-_
op die doelstellingen rceten rcrden bereikt, bíoorop er vorm oonV
moet worden gegeven, lopen de reningen vel vook uiteen. Verschil-
lende meningen kunnen leiden tot veischillende plonnen. Hier komt
het bestuur, of zo u wilt de potitiek or de hoek; het prov.bestuur
zol een keuze moeten moken en doorop een beleid voor de toekomst
ofstemmen. In het qtreekplon wordt uitgegoon von de oens,von dot-
gene wot hii doetr(tuonen)werkenrrekreuiei e.d.) en de omstondig-
heden wooronder hi i dot doet. Voor víonenrwerkeàrrekreërenrvooriie-
ningen_en verkeer moet ook in de toekomst ruimte ziin in Fries-
lond. De prootsen doorvoor moeten zo goed mogeliik gekozen worden.
Een streekplon is een plon om in de ruimte orde óp ioken te ster-
ren, om in de ruimte in te deren. Moor de bestoonde ruimte noor
het_ hierover goot, de prov. Frieslond, is ol grotendeels inge-
dg.ld. Er zí in steden en dorpen, er is een kléi- , zond- en veenge-
bied. Er zíií wegen en konolenrm.renrlondbouw-rràkr.otie- en no-
tuurgebieden. Desondonks verondert er toch wel het een en onder,
soms zelfs ingri ipend.
Het streekplon zol globool qon moeten geven woor en hoe in de toe-
komst het best gewoondr.-gewerkt en gerékreëerd kon-wordenr_zonCJ
dot we de woordevolle diÀgen die er-in Frieslond ziin, ,.ili"="n-,
Het^Iondschop en de notuur Ieggen doorbii bepootde Éeperkingen op.
Mooier gezegd: doer von het stieekpron ió te'konen toi de bèst
denkbore wederzi idse oonpossing von somenleving en ruimte.
Wi j.kunnen ons ofvrogen: bliifi Leeuworden de ónbetrviste stedelijke
leider of zulren de omringenàe steden steeds groter (moeten) *oi-
den? ZoI de bevolkingsofnàme von het plotteloàd zich'voortzetten
of komt hierin veronàering? Het zíin deze dingen die in het streek-
plon "geregeld" moeten worden. Het-streekplon-zo1 een !,reg moeten
wiizen. H9! plon moet ook ruimte loten om een eenmool geÈozen
richting bii te sturen of te veronderen.
Het stregtplon zol tot stond moeten komen door het somenvoegen vqn
wenseri ikhéden (wot we met elkoor groog zouden wirren) "n ,àg"-



ti ikheden (wot is er olrwot kon wel en wot kon niet).
HOE W0RDT'HET STREEKPLAN GEMAAKT? Het streekplon wordt gemookt
door het Prov.Bestuur. Dit heeft diensten tot zi jn beschikking
om plonnen voor te bereiden. Voor plonnen op het terrein von de
ruimteli ike ordening is dot de Prov.Plonologische Dienst. Moor
omdot het streekplon ook betrekking heeft op ollerlei ondere zo-
ken zi in ook ondere diensten en instellingen gevroogd om mee te
werken, zools de Prov.Woterstoot, het Economisch Technologisch
fnstituut voor Frieslond, de Prov.Griffie en het Prov.0pbouwor-
goon. Uit deze diensten is een proiektgroep gevormd die het
streekplon voorbereidt. Dit gebeurt stop voor stoprin 4 etoppes
nl het wonen ín 1975rhet werken in 'l976rhet rekreëren ín 1977,
-.orzieningen en verkeer komen ieder ioor gedeelteli ik oon de or-
f,!. In het 4e ioor 1978 worden olle delen somengebrocht tot één
geheel: het streekplon voor Frieslond.
Dit ioor is de diskussienoto Wonen gereed gekomen. Er stoon doel-
stellingen inrzoken die we met elkoor voor Frieslond zouden kun-
nen willen bereiken. De noto bestoot uit tnee delen. Een wit deel
dot de wenseliikheden en de mogeliikheden noost elkoor zet. Een
geel deel, woorin wordt getrocht om een begin te mken ret het
somenvoegen von wenseli ikheden en mogeli ikheden. Longs deze weg
zol uiteindeli ik het streekplon tot stond rceten koren. Bi j het
werken oon het streekplon is uitgegtoon vcr de volgende principes:
g) voordot we iets kunnen doen, rcéten ye qen ploi roken,
b) om een olon te kunnen roken rceten ye eerst ueten not* len (wehseliikeden) en wot ye kunnen (rogeliikheden).
WMRTOE DIENT EEN STREEKPI-AN? Een streekplon dient in hoofdzook
voor:
.1) Het toetsen von ondere plonnen. Toetsen betekent in dit gevol,
ilot nogegoon l.rordt of de plonnen von onderen in overeenstemming
ziin met het Prov. streekplon. Dit is voorol von belong voor ge-

,s "'eenteli ike- bestemmingsplonnenromdot die door het Prov.Bestuur
\Ged.Stoten) goedgekeurd moeten worden. Verder moeten getoetst

worden: ondere gemeenteli ike plonnen, ruilverkovelingen en plon-
nen von het riik.

!) Het opstellen en uitvoeren von provinciole plonnen oI of niet
-fn somenwerking met onderen (riikrgemeente). bekende voorbeelden

von dit soort plonnen zi in: wegenplon, woterzuiveringsplonrver-
deling ri ikssteun woningbouw, enz.

!) Beinvlqe{ing. Von te voren zullen plonnenmokers rekening hou--?eï-mEï6ffi het streekplon is vosigelegd. Dit geldt voórol
voor die plonnen die rechistreeks getóetsÍ moeten worden oon het
streekplon. Verder is von belong de olgemene invloed die het
streekplon heeft op b.v. de publieke opinie.

Wot voor invloed heeft de bevolking nou op dit streekplon?

we wil-



De bedoeling is dot in de dorpen in Frieslond de Verenigingen
voor Dorpsbelong een rol goon spelen in de insprook die de be-
volking kriigt in dit streekplon.
Er ziin in Frieslond totool 300 insprookgroepen gevormd. l.lenst
u mee te doen oon de insprook, don kunt u zich in verbinding
stellen met é6n vqn de bestuursleden von Dorpsbelong. Zo zullen
we proberen een groep te vormen die zich interesseert voor deze
zoak; over oIle mogelifke zoken, zools vronen, rekreëren, pro-
blemen von de dorpen, werkgelegenheid, enz. zo1 gediscussieerd
worden. De mening von de groep goot don noor Leeuworden, en met
oI deze gegevens von oI die drie honderd groepen wordt rekening
gehouden oIs men het streekplon somensteld.

SUPP0RTERSKLUB V.V. HOLI{ERD. Het nieuwe voetbolseizoen is weer s
geopend. Bii uit-wedstriiden von het le elftol wordt door de
Supportersklub het vervoer voor de Ieden zoveel mogelijk geregeld.
Voor versterking v.d. V0ETBALKAS worden er deze winter verschil-
Iende okties gevoerd. We hopen vreer op de steun von de Holwerders
en omstreken te kunnen rekenen. Aonkondigingen von de Supporters-
klub worden steeds gedoon in het voetbolkost ie oon de muur bi i
Cof etorio GERMERMD.
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WiIt U een Iekkere hop ?

lÍ{IJ HEBBEN EEN PRIMA KEUKEN!

oonbevolen
recepties.

Holnerd . TeI. 5 5 2
EERSTE HULP BIJ OÀEELI.'«EN.
Misschien wist u het velrroor rii villen er nog vel even de oon-
docht op vestigenrdot er sinds enkele ioren een E.H.B.0.-ver. in
Holwerd bestoot. - E.H.B.O. is niet slechts een hobby von enke-
lingen, moor kon ook voor elk von levensbelong ziin! Doorom voor
ieder die interesse heeft, mits bi i voldoende deelnome, willen
wi i een nieuwe cursus voor beginners houden onder leiding von
Dr-K.Moltho. De cursus bestoot het 1e ioor uit 12 lessen, het 2e

loor uit ó. We beginnen op donderdog 2 okt. o.s. om 19.45 u. in

HEERLIJK gekoelde
FRISDRANKEN
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