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KONTAKTBLAD VOOR HOLWERD EN OMGEVING

Nauwelijks bekomen van de klap die de PTT het buitengebied Dongeradeel heeÍt
toegediend door sluiting of aankondiging hiervan van de meeste postkantoortjes
(zoals het nu lijkt blijven alleen die van Holwerd en Anjum bestaan, voorlopig) of
nieuwe geruchten doen de ronde oververdere afname van de service, nu de busver-
bindingen.
Volgens sterke geruchten zou de FRAM overwegen een fors aantal buslijnen in deze
regio op te heffen. Nu is ef nog niets officieel bekend maarhetzijn wel berichten die
je op je hoede doen zijn. Hoe onwaarschijnlijk was het dat de postkantoren zöuden
worden opgeheven. De plannen hiervoor lagen ook alzeer lang bij de PTT in de kast
zodat men meteen na de privatisering kon toeslaan hetgeen ook gebeurde.
Waar rook is is vuur en zo zal het ook wel zijn met de geruchten over ophefÍing van
buslijnen in onze regio.Wezullen proberen hiermeeroveraan deweette komen zo-
dat we er tijdig bij zijn om ook dan weer fors te protesteren. De overheid wil ons in
het openbaar vervoer dringen en dwingen middels autokostenverhogende maat-
regelen maar dan blijft de vraag "in welk openbaar vervoer".
Bij het opstellen door de overheid van plan nen om het autogeb ru ik te laten af nemen
is echter op geen enkele wijze rekening gehouden met de kleine dorpen en haar
bewoners. Afgezien van het Íeit dat er geen concrete plannen zijn om het openbaar
vervoer hier uit te breiden zal er ook nauwelijks een maatregel te bedenken zijn die
de mensen hier uit de auto krijgt. Veel meer dan elders is men aangewezen op de
auto, het is een behoefte die geen bus kan veruangen. De buslijnen naar Dokkum
zijn vaak nog wel redelijk, maar tussen de dorpen onderling is het beroerd, zo niet
onmogelijk.
De politiek bemoeit zich heel erg met ons, bemoeien wij ons wel genoeg met de poli-
tiek? We zijn bang van niet.

lnformeel is aan de PTT gevraagd oÍ het mogelijk is dat de telefooncel bij het post-
kantoor in de avond- en nachtelijke uren weer open kan zijn. Zeer terecht heeft de
PTT de telefooncel 's avonds afgesloten i.v.m. de vele vernielingen in '87-'88. Nu
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hier gelukkig een eind aan lijkt te zijn gekomen zijn we van mening dat ergeen reden
meer bestaat de cèl weer niet 24uur perdag open te stellen. Te vaak zien we mensen
die er gebruik van willen maken maar de deur op slot vinden. We hopen dat de PTT
het weer wil proberen.

ln het aprilnummer las u een artikel overwonen in Dongeradeel. Uit dit rapport heb-
ben we een aantal gegevens gelichtdie te maken hebben met ons dorp.
Dit rapport werd in opdracht van de gemeente vervaardigd door de fakulteit der
ruimtelijke wetenschappen vakgroep stedelijke en regionale planning Van de Rijks-
universiteit van Groningen. Hierbij volgen een aantal gegevens.

HOLWERD

Algemeen:

1.893 inwoners
4'1 procent van de wonjngen geschikt voor bejaarden.

Waardering van de aspecten van de woning:

Sterk Gemiddeld Zwak

grootte woning onderhoudstoestand
beveiliging woonlasten/inkomen
grootte bergruimte uitzicht
warmte-isolatie grootte tuin

grootte garage
woonlasten/kwaliteit
gel uidsoverlast ve rkeer
geluidsoverlast buren

Waardering van de aspecten van de woonomgeving:

Sterk Gemiddeld

verkeersveiligheid,' speelruimte

Waardering van de voorzieningen:

Sterk

openbaar vervoer
winkels
scholen

Zwak

opzet buurt
g roenvoorzren rngen
pa rkee rgelegen heid
contacten buren

ZwakGemiddeld



(zeerl
tevreden

(zeer)
ontevreden

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

De waardering van de grootte van de woning (o/o)

De waardering van de onderhoudstoestand v.d. woning (0/o)

De waardering van de woonlasten in verhouding
met het inkomen (o/o)

De waardering van de beveiliging van de woning (0ó)

De waardering van het uitzicht vanuit de woning (0/o)

De waardering van de grootte van de tuin (0/o)

De waardering van de grootte van de bergruimte (o/o)

De waardering van de grootte van de garage (0/o)

De waardering van de woonlasten in verhouding met de
kwaliteit van de woning (o/o)

10. De waardering van de warmte-isolatie van de woning (90)

11. De waardering van de geluidsoverlast van het verkeer (o/o)

12. De waardering van de geluidsoverlast van de buren (0/o)

13. De waardering van de opzet van de buurt/het dorp (o/o)

14. De waardering van de groenvoorzieningen (90)

15. De waardering van de speelruimte (0/o)

16. De waardering van de verkeersveiligheid (o/o)

17. De waardering van de parkeergelegenheid (%)
18. De waardering van de contacten met de buren (%)
19. De waardering van het openbaar vervoer (0/o)

20. De waardering van de winkelvoozieningen (0/o)

21. Oe waardering van de schoolvoorzieningen (0/o)

Zeer verheugd zijn we over het opknappen van de Mounewei.
Deze weg begon vervaarlijk rond te lopen zodat bijna de uitlaat van de auto tegen
het wegdek schuurde. Ook voor fietsers was het een doÍÍe ellende. ln 1988 vond de
gemeente het nog niet nodig maar blijkbaar ondersch rijtl ze nu onze klachten t.a.v.
deze weg.

KLEINE KERNEN BELEID PROVINCIE FRIESLAND

ln het vorige nummer heeft u hier uitgebreid over kunnen lezen. Zoals het er toen
uitzag zou Holwerd hiervan niet mee kunnen proÍiteren, omdat Holwerd meerdan
1.500 inwoners heeÍt. Middels de federatie hebben we gesteld dat het onzin is één
dorp uit te sluiten. De gemeentelijke werkgroep stelt nu ook voor Holwerd wel bij
het projekt te betrekken en de daarvoor benodigde gelden te halen uiteigen midde-
len.
Een goede zaak al BLIJFT HET een wassen neus daar wij ook anders al met de
gemeente spraken over realisering van projekten.
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CURSUSSEN

We willen graag peilen oÍ er in het dorp behoefte bestaat aan het volgen van één of
meerdere cursussen in de wintermaanden in eigen dorp.
U mag alles aandragen, van "eenvoudige autotechniek voor de grootste kluns"
(cursus pech onderweg) tot - eenvoudig Frans - Duits - Engels, tot een cursus
"aÍbiktechniek voor de indertijd Hindelopen opgeschilderde melkbus, aan toe waar
u nu spijt van heeft".

CURSUSSEN:

Graag wil ik de volgende cursus(sen) als idee aandragen:

1.

2.

3.

4.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

TeleÍoon:

Gaarne zo spoedig mogelijk inleveren bij een der bestuursleden.

BUS ROUTE HOLWERD

ln mei hebben we met de FRAM, burgemeester en wethouder om de taÍelgezeten
naar aanleiding van een brief die we in oktober'88 zonden naarde FRAM met hierin
het verzoek of het mogelijk zou zijn de bussen om Holwerd heen te laten rijden in
plaats van door het dorp. De bushaltes zouden verplaatst kunnen worden naar de
Bondweg wat niet direkt een verlenging van de loopafstand zou betekenen.
Dit verzoek werd gedaan omdat vele mensen die wonen langs de busroute in het
dorp hinder ondervinden van de bussen. Het optrekken en remmen geeft veel tril-
lingen in de huizen en dat wordt, terecht, als hinderlijk aangegeven.
Op de vergadering met de betrokkenen kwam het volgende naar voren:
De FRAM wilde wel medewerking verlenen maar dan zou de bus slechts een deel
van het dorp aandoen. Eén bushalte wordt dan steeds overgeslagen zodat het ene
uur iedereen naarde Pollewei moet, het andere uur iedereen naarde Stationswei (oÍ
Rondweg dan). Ons inziens is dit een stuk service verlies waarwe nietdirekt om zit-
ten te springen. Voor veel ouderen betekent dit dat ze veel verder zullen moeten lo-
pen. Om toch dichtbij te kunnen opstappen zou men een uur moeten wachten.



Feitelijk gezien komt het er voor de ouderenÏtier op neer dat er 500/o minder bussen
voor hen rijden. ln een tiid'waarin de serviceverlening toch al achteruit gaat lijkt ons
dit niet goed.
Deze voórstellen zul'len we dan ook afwijzen tenzij u massaal meent dat dit service-
verlies opweegt te§en'minder overlast in het dorp.
Hierbij afgedrukt de reactie van de FRAM en verslag vergadering met B en W.

Aan kollege van burgemeester en wethouders. I .

Konklusies uit gesprek overqlternatieve busroute door/om Holwerd, gehouden op
10 mei 1989 in gebouw t,Siótruínte Holwerd. -,

Burgemeester H. Sybesma, wethouder D.R. de Vries, S.Viet (DOW), van der Zee
(FRAM), heren Moorman en Bergema (Dorpsbelang) en D. van der Schaaf (buro
ABJZ).

Dorpsbelang Holwerd heeÍt bij de FRAM de suggestie neergelegd om, in verband
met de trillingen die de huidige busroutes door Holwerd veroorzaken, tot een alter-
natieve busroute door of om Holwerd te komen.
De heer Van der Zee deelt mee dat bij een alternatief de gedachte al snel uit gaat
naar een busroute om Holwerd heen. M.a.w. busroute Brantgum-Leeuwarden via
een gedeelte van de Stasionswei en de zuidelijke route om Holwerd richting
Leeuwarden;
busroute Ternaard-Leeuwarden via Ternaarderdyk, Fiskwei en Bjimstenarei
richting Leeuwarden.
De gevolgen hiervan zijn dat:
a. de bussen niet meer door de dorpskom rijden.
b. de bushalte in de Stasjonswei plm. 200 m. in zuidelijke richting moet worden ver-

plaatst.
c. de dorpsbewoners om bijv. in Leeuwarden te komen het ene uur aan de zuidzijde

van het dorp en het andere uuraan de noordzijde van het dorp moeten instappen,
m.a.w. iets langere loopaÍstanden naar bushaltes.

De FRAM heeÍt in beginsel geen bezwaren tegen een dergelijke routewijziging. Een
ander alternatief zou kunnen zijn een van beide busroutes door de dorpskom te
handhaven en de andere uitsluitend om Holwerd te laten rijden, zodat toteen halve-
ring van de f requentie wordt gekomen.
AaÀgezien de dorpsbewoners nog niet over dez'e alternatieven zijn gehoord komen
de partijen overeen dat door de Ver. van Dorpsbelangen eerst de meningen van de
bewoners zullen worden gepolst.
Mochten de dorpsbewoners tegen een routewijziging geen bezwaren hebben dan
zal de FRAM worden gevraagd het/de alternatief (ven) nader uit te werken.
Zowel de FRAM als de gemeente zullen van de bevindingen van de Ver. van Dorps-
belangen in kennis worden gesteld.

SITUATIE HOLWERD:

Huidige situatie:

De lilnen 54 (via Brantgum en via Ternaard), 56 en 66 volgen een route door het dorp
Holwerd.



Lijn 54 heeft gedurende het grootste gedeelte van de dag een half-uurs-f requentie
met Dokkum en Leeuwarden. De halteplaatsen zijn zodanig gesitueerd dat het
grootste gedeelte van het dorp binnen een loopaÍstand van 300 meter van de haltes
ligt. Alleen het oostelijke gedeelte van het dorp ligt op een aÍstand van 300 tot 500
meter.
De lijnen 56 en 66 hebben aansluiting met lijn 54,zodat de passagiers te Holwerd
kunnen overstappen naar en van Ameland.

Mogelijkheid 1:

Daar de route door het dorp hinderveroorzaakt,volgensdorpsbelang Holwerd, zou
het alternatieÍ mogelijk kunnen zijn de bussen om het dorp Holwerd te leiden. De
halte Polle kan dan op nagenoeg dezelÍde plaats blijven staan. De halte Stationsweg
zou verplaatst moeten worden naarde zuidrand van het dorp (bijde Hemmingawei).
Hierdoor krijgt het noordelijke gedeelte van het dorp een uursverbinding met
Leeuwarden en Dokkum (via Ternaard). Eventueel, door een loopafstand van 300
tot 600 meter te accepteren kan men gebruik maken van de halte Stationsweg en
daarmee toch weer de halfuursverbinding met Leeuwarden en Dokkum hebben.
Voor het zuidelijke en oostelijke deel van het dorp geldt hetzelfde. Een uursverbin-
ding met Leeuwarden en Dokkum (via Brantgum). Wanneer een loopafstand van
300 tot 600 meter wordt geaccepteerd naar de halte Polle, toch weereen halfuurs-
f requentie.
Nadeel is echter, dat ten behoeve van de overstap van passagiers van de lijnen 56 en
66 van en naar lijn 54 ter hoogte van de kruising van de Bjimsterwei met de Ljouwer-
terdyk een haltevoorziening aangelegd zal dienen te worden.

Mogelijkheid 2:

De lijnen 56 en 66 de huidige route laten rijden en lijn 54 om het dorp leiden.
Voordeel is dat de overstap van de lijnen 56 en 66 bij de aan te leggen haltevoor-
zieningen kan geschieden.

Hierbij treÍt u een bon aan waarop u uw mening kwijt kunt.

BUS ROUTE WIJZIGING

Ondergetekende heeft hierover de volgende mening:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Gaarne zo spoedig mogelijk inzenden bij éen der bestuursleden.

Voor geïnteresseerden liggen de plannen ter inzage bij P. Sauermann,
Moppenbuurt 8, Holwerd.



WENSENLIJST B & W

Binnenkort moeten we weer een lijst indienen met wensen waaÍover we in septem-
ber met B & W zullen praten.
Een fors aantal dingen die we in het aÍgelopen jaartegen zijn gekomen staan hieral
op vermeld, maar mogelijk heeft u nog zaken die de aandacht behoeven. Verbeter-
ingen bij u in de buurt, zaken die mogelijk al jaren slepen etc.
Door dergelijke zaken op de wensenlijst te zetten krijgt het weer actualiteit en is de
gemeente "verplicht" mondeling en schriÍtelijk te antwoorden.

De volgende zaak(en) zouden we graag onder uw aandacht brengen;

1.

2

Gaarne met uitgebreide toelichting inleveren bij een derbestuursleden VOOR 1 juli
a.s.

Op initiatieÍ van "de Vogelwacht" aÍd. Holwerd en in samenwerking met
Dorpsbelang en de beide Holwerder basisscholen werd in aprilj.l. een "Himmeldei"
georganiseerd.
Het startpunt van de aktie was het Bosma's plein.
De leerlingen werden verdeeld overeen viertaltrekkers met aanhangers, waana, ge-
tooid met vuiln iszakken, harken en papierprikkers elk van de g roepen een bepaalde
route voor zijn rekening nam. Dat het organiseren van een "Himmeldei" geen over-
bodige luxe was, bleek uit het vele aÍval, dat werd verzameld.
Patatbakjes, plastic tassen, lege Ílessen, batterijen, Chinese maaltijden...... het leek
alsof vuilnisophaaldienst en milieuboer voor sommigen onbekende begrippen wa-
ren.
Al het afval werd tenslotte verzameld in, door de gemeente beschikbaargestelde,
containers. Een "rijke" oogst.
De afsluiting van deze "Himmeldei" vond plaats in Bar-Dancing "de Tapperij". Elke
deelnemer kreeg door Dorpsbelang een aantal consumpties aangeboden en de
jeugd kon zich uitleven in discodansen en polonaise.
Alle medewerkers aan deze "Himmeldei" heel hartelijk bedankt.
Een speciaal woord van dank aan "de Vogelwacht" die zorg droeg voor de
organisatie, aan de mensen die geheel belangeloos trekkers en aanhangers
beschikbaar stelden en aan de leerlingen van de basisscholen.
Een aktie als deze is zeer zeker voor herhaling vatbaar.



ALWEER DE POMP!

Op 18 mei j.l. heeft de adviescommissie Stads- en Dorpsherstel besloten om de
pomp op Bosma's Plein te vervangen.



WAT GEBEURT ER IN DE "POLLEHOEVE"?
Zoals het op 18 augustus 1988 in de Nieuwe.Dockumer Courant,was bekend

. gemaakt, hebben wij, Berend Hendrik en Hannelore Jansen, de P6llehoeve aan-
gekochtvoorcharitatief en kerkelijkwerk. Datissindsoudejaarsavond 1988aange-

, lopen. Tot n u zij n er acht g loepen gewee-st vanuit verschi I lende steden in Duitsland.
Jeugd, senioren, dames, kinderen. Gedeeltelijk verzorgen zezichzelt,oÍ Hannelore

.'Jansen is leidster van deze vakantieweken.
Die mensen, die er tot nu geweest zijn, vonden het zo mooi in Holwerd en in dit huis,
dat zij in het gastenboek inschrijven: "Hier zijn wij niet voor de laatste keer
geweest".
ln de tweede helft van het jaar 1989 komen ernog verschillende vakantiegroepen. ln
juni-juli bijvoorbeeld 3 weken wat wij noemen "Familienf reizeit", dat wil zeggen, dat
er families met hun.kinderen, oude mensen, jongere en ook singles hun vakantie in

'Holwerd willen beleven. De leiding hebben dhr. en mevr. Jansen. Wij hebben een
heel programma voor die drie weken opgesteld. Maarer blijft ook nog genoeg "vrije
tijd" (in Duits "Freizeit") voor te wandelen in Holwerd etc. Van 10-6 tot 22-6 komt
een groep van zwaar gehandicapten om met hun helpers van de Noordzeelucht te

_'genieten.
, ln augustus zijn wij 22 jonge mensen in Holwerd, met die wij o.a. ook op een grote
zeiboot gaan om om de eilanden te zeilen en op het Wad droog te vallen. Er is nog
veel meer iri voorbereiding. Voor het einde van het jaar en voor 1989 hebben zich

,groepen van het blauwe kruis aangemeld, die met hun families komen om in deze'gemeenschap hulp te vinden in de bestrijding van het alcoholisme.
'Van belang is, datwij natuurlijk ook open staan voor Nederlandse groepen. Hierzijn
' onderhandelingen in" gang.
Op Goede Vrijdag was het einde van een muzikale vakantietijd met 33 kinderen.
Onder de muzikale leiding van onze zoon Martin hebben zeeen kleine "musical"
over Noàh ingestudeerd. Deze dag was een soort inwijding van het huis. De
bewoners van Holwerd waren uitgenodigd te komen om het huis te bekijken, maar
vooral öm de musical te horen. Ér zijn ongeveer 80 mensen gekomen. Ook van
Dokkum'zijn sommige mensen aanwezig geweest. Dat was een belevenis voor de
kinderen, zo'n groot publiek te hebben, zij stonden onder de indruk, het niet alleen
voor zichzelf ingestudeerd te hebben.
Wij vinden het erg mooien stichtelijk, dat het werk in en met dit huis in Holwerd zo
positief wordt opgenomen. Wij wensen natuurlijk altijd goede kontakten rnet de
bevolking. Alle, die hier geweest zijn, betuigen, dat de Holwerders zo vriendelt'jke
menSenzijn.Datzijnzeindegrotestadnietgewend.
Wij hopen dat wij het volgend jaar bereiken, kostendekkend te werken. Het huis
moet nog veel mooier worden, ook van buiten.

Hannelore en Berend Jansen.

HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Soms kan hetgebeuren dat je de meest voorde hand liggende Íeiten verzuimt te ver-
melden. Zowerd mijerop gewezen datereen hiaatwas ontstaan doorhet nietver-
melden van de slagers tussen Koopmans en de Boer. Welnu dit waren Ale Terpstra,
Jouke Algra, Thijs Zaal en Renze Vellema.
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voor onderhoud aan ALLE merken
Wij beschikken over moderne test- en afstelapparatuur

Uitlaten en schokbrekers
worden gratis gemonteerd!

Holwerd - v.Aylvawal 22

BovAG "Lr+'"ï"#ï5i1, 2 58

fDe voordelige altij d-in-de-buurt drogist

Wij hebben in ons assoniment o.a.:

Ellen Betrix cosmetica
Dr. Vogel-Homeopathie

V.S.M.-Homeopathie
afd. ForoHolwerd A 2270



Verder willen we enkele bedrijven noemen. Aan de Ljouwerterdyk staat het hotel
"het AmelanderVeerhuis". Omstreeks 1870was K. de Kuureigenaaren nazijn over-
lijden heeft zijn vrouw de zaak nog een aantal jarén voortgezet. De Kuur was tevens
stalhouder en had een geregelde dienst met paarden en lange wagen op
Leeuwarden. Als latere eigenaren herinneren we ons nog Van der Woud, Ronner,
Steensma, Jaap en Dirk Tilstra, F{oekstra, Kuípers en nu is Henk van Duinen alweer
verscheidene jaren de eigenaar. Schuin tegenover het hotel was de graan- en
fouragehandel van fa. L.O. Hiddema gevestigd. Drie generaties lang was deze zaak
in handen van de Íamilie Hiddema en vonden enkele mensen er werk. Een aantal
jaren geleden is het bedrijÍ echter overgegaan naar de C.A.F.
Op de hoek met de Foarstrjitte heeft in de dertiger jaren Pieter Geales Visser zich
gevestigd als electricien. Later is dit bedrijf overgenomen door R. Brander.
Aan de Elbasterdyk heeÍt Willem Bierma lange jaren zijn groentehandel gehad.
Zeker omstreeks 1930 ventte hij al met zijn wagen in Holwerd en Ternaard. Later
hebben zoon en dochter de zaak voortgezet in een winkel aan de Foarstrjitte.
Hiermee meen ik wel alles te hebben genoemd wat de oorspronkelijke opzet was.
Wel waren er vroeger nog veel personen die er wat bij verdienden als petroleum-
venter of "bolkoerinster". Ook werd er wel thee en koffie en dergelijke verkocht
zonder er eigenlijk een winkel op na te houden.

Twee personen wil ik nog noemen waarvan gezegd kan worden dalze een beroep
uitoefenden. Aan de Ljouwerterdyk (Fiifhózen) woonde de fotograaf Meindert
Hamstra, later aan de Hegebuorren. Bij dorpsÍeesten enz. was hij present met zijn
fototoestel op drie poten en een doek eroverheen. Zomerdag vertoefde hijveelop
Ameland om tijdens het badseizoen Íoto's te maken.
ln de Blomsteeg woonde Jan Stielstra. Hij had een handel in gebruikte goederen,
opkopen van oud ijzer, beenderen enz. Tevens was hij dorpsomroeper. Een voor-
beeld van wat hij in het voorjaar bekend te maken had was: Bij de herberg "de Klok",
zijn herings te koop, twintig voor een kwartje. Naarmate het seizoen vorderde werd
het aantal haringen voor kwartje steeds groter, tot op het laatst een emmer vol.
Johannes Glas heeÍt Stielstra later opgevolgd als omroeper en ook Johannes
Schaap heeft het nog enige tijd gedaan. Wanneer we nu alle zo voor en na-
genoemde winkeltjes en bedrijfjes optellen,dan komen we op een aantal ver boven
de honderd. Een klein aantal is blijven bestaan, hetzij in het zelfde pand of elders in
het dorp, terwijl er in de loop der jaren ook nieuwe bedrijvan zijn gevestigd. Om nog
even door te kunnen gaan over het verleden van Holwerd, wil ik trachten om nog
andere personen naar voren te brengen.
Al meer dan 150 jaar geleden stond een eindje buiten het dorp "Bonga State",
tegenwoordige eigenaar familie Brouwers.
Voor 1850 was hiereen boerderij aan verbonden. De landerijen zijn in diverse perce-
len verkocht en koper van "huis en hornleger" werd Josephus Joannes Heep. Deze
persoon stond bekend als Griffier Heep en trad op als off icier van Justitie. Bonga
State bestond toen uit een grote tuin met een gracht er omheen, die liep vanaÍ het
huis waar Jan Vos woont, langs de Stationswei, Elbasterwei, De Kamp en zo weer
naarde Stationswei. Tot in de dertiger jaren was Jan Joost Posthumus eigenaaren
verhuurde het huis aan nog twee andere gezinnen.
ln de loop der jaren is de hele tuin opgegaan aan bouwterrein en is de gracht
succesievelijk gedempt. ln 1910 heeÍt notaris Poelstra op het zuidoostelijke gedeel-
te een villa laten bouwen. ln de twintiger jaren is daarnaast de woning met groot
pakhuis voor S.J. Postma gebouwd. Daarna twee burgerwoningen aan de noord-
westelijke kant en tot slot heeft de familie Brouwers in 1939 hun werkplaats daar



nog gebouwd. Dit carrosseriebedrijf is daar nog lange tijd gevestigd geweest en
tenslotte overgegaan naar een groter bedrijÍ namelijk Netam in Leek. Een aantal
werknemers zijn mee overgegaan en sommigen werken daar nu nog.
We eindigen dit stukje hiermee, maar misschien is een volgende keer nog eens weer
iets om over te schrijven.

M.G.

TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL TWEEDE WONINGEN

ln de gemeente Dongeradeel is een verordening van kracht die het gebruik van
woningen als tweede woning regelt. De verordening is vanaf mei 1985 in werking.
Alle bestaande tweede woningen kregen een recreatievergunning. Wat gebeurt er
nu als een tweede woning te koop wordt aangeboden? Op zo'n woning rust een
recreatievergunning, de woning kan opnieuw als tweede woning worden verkocht.
De gemeente houdt het aanbod van tweede woningen echter goed in de gaten. Als
een te koop staande tweede woning geschikt is voor,permanente bewoning, dan is
er de mogelijkheid tot aankoop door de gerneente. Een partikulier kan natuurlijk
zo'n tweede rwoning'ook kopen met het r 'oel er permanent in te gaan wongn.
Soms moét een tweede woning nogalf link aangepakt worden,wilie erpermanënt in
kunneri'wonen. Dat schrikt ai.ln deze gevallen kan'de gemeènte:tot aankoop be-
sluiten.'
ln Dongeradeel bestaat een werkgroep die het gemeentebestuur adviseert over
aankoop. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente, provin-
cie, woningbouwkorporaties, de Stichting Stads- en Dorpsherstel en de Waadkrite.
Deze werkgroep gaat na wat de vraagprijs is, wat de taxatiewaarde is, welke ver-
beteringen er nodig zijn, welke suFsidiemogelijkheden erzijn,wat een redelijke ver-
koopprijs is, oÍ de woning in de verhuur kan worden gebracht. Het kan zijn dat er
een tekort ontstaat wanneer de totale aankoop en verbeteringskosten een verkoop-
prijs oplevert die op de woningmarkt niet haalbaar is. Er kan dan een beroep worden
gedaan op een fonds, waar gemeente, provincie, de Lauwerskriteen de Waadkrite
geld in hebben gestort.
De situatie kan zich ook voordoen dat een tot nu toe permanent bewoonde woning
verkocht dreigt te worden als tweede woning. Maar dat gaat niet zomaar. De ver-
koper moet zich melden bij de gemeente. Er moet een ontheffing worden aange-
vraagd. Deze wordt pas afgegeven, indien de woning na minstens 2keer in een
lokale krant te zijn aangeboden, na een halfjaarnietverkocht kan worden.ln dead-
vertentie moet de geschatte waarde vermeld worden. Deze wordt bepaald door
twee onafhankelijke taxateurs, één van de verkoper en één van de gemeente.
Als verkoop voor permanente bewoning op deze wijze niet lukt, kan de werkgroep
adviseren de woning aan te kopen.
De verenigingen van Dorpsbelang weten vaak welke tweede woningen te koop
worden aangéboOen. Het is van belang dat deze informatie wordt doorgespeeld
naar de secretaris van de werkgroep, dhr. E. Dijkstra, te|.05190-8744
(gemeentekantoor Dongeradeel). U kunt natuurlijk ook met vragen over dit onder-
werp bij hem terecht.

1



HENK,S PLATEI{BAR

top 40 erke week o" 
ïfi:rï3ï,rro*or=r

nederlands-talig
golden oldies keuze uit meer dan 250 verschillende.

het GOEDKOOPSTE adree: VISWEG 18, HOLWERD, TEL.05197-2079

country
fryske
duits-talige

Fa.YBIE§WIJK

StationswegíO

Tel. 05197 - 1729 I 1970

Aanneming van grondwerk en slotenschoonmaak

Wallenfraizen en greppelwerk

Verhuur van Mobiele Draadkranen gieklengte tot 28 m.

Hydraulische Graafmachines - mobie! en rups

Tevens het adres voor uw boot in en uit het water
Billijke prijzen

HOLWEBID



/(UNSTUITLEEN
Correspondentie-ad res :

Postbus 1

9100 AA, Dokkum
telefoon 05190-8888
Holwerd 2467

f 20,00 per jaar. Geopend woensdags tussen 13-16 uur.
Gemeentehuis Dokkum.

Er is méér tussen
racket en bal dan het
blote oog zie

TENNISVERENIGING''WESTDONGERADEEL" TE TERNAARD

D.m.v. een serie tennislessen op de banen in Ternaard kunt u/jij o.l.v. een
gediplomeerde leraar ontdekken wat de tennissport zoal inhoudt. Steeds meer
mensen raken 'in de ban' van deze prachtige sport. Op dit moment is de eerste serie
lessen in volle gang. Eind augustus start de tweede serie lessen (5).
Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met:
K. de Herder, tel. 05198-1826
NIEUWE LEDEN (mits opgegeven na 1 aug. van dit lopende seizoen)betalen nietde
volledige contributie (zoals hieronder aangegeven). Voor de tweede helft van het
seizoen geldt ook dit jaar weer de aantrekkelijke kortingsregel.
Bel voor inÍormatie met één van de bestuursleden.

Contributie 1989
1e lid f 110,-,2e lid f 95,-, 3e lid f 80,- enz.
Jeugdleden f 70,- (geboren in of na 19721

TENNIS IS GEWELDIG. BEGIN ER VANDAAG NOG MEE. JA TOCH?



Het is in slechts viif
woorden te zeg§en:

us bank is jo banh !

HabohanH
Oe fer

* voor al uw bankzaken (niet alleen sParen en lenen)

+ óók voor reizen en verzekeringen

* voor grotere bediagen zéér hoge rentevergoeding (inform€ert
u eens geheel vrijblijvend)

x uw geld bij de plaatselijke, zelfstandige Rabobank wordt
ook in eigen dorp weer uitgeleend

Dus: j

GELD VAN HOLWERD
is
GELD VOOR HOLWERD

+ al uw wensen en financiële problemen of probleempjes zijn
bespreekbaar (op het kantoor van de bank of - als u dat
prettiger vindt - bij u thuis)

In het kort:

ONZE BANK IS ER VOOR U,
UW DORP EN IJW OMGEVING

Fonteinstrjitte 1,
Telefoon 1815
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