
Jaarverslag Vereniging voor Dorpsbelangen Kimswerd 2019 

Alweer een jaar voorbij. Hier dan het eerste jaarverslag van mijn hand sinds ik het secretariaat van Sonja 

heb overgenomen. Welke gebeurtenissen zijn het melden waard? Allereerst het geval dat het Grutte 

Pier gilde zich heeft opgeheven. De reus is echter, ondanks verzoeken elders uit het land, gelukkig 

behouden gebleven voor het dorp. Deze is samen met een klein restant uit de kas overgedragen aan 

dorpsbelangen.  

De kaatsmuur is vrijwel af en voor het laatste gaatje in de begroting lijkt ook een oplossing te zijn 

gevonden. Tevens is de opbrengst van de oranje collecte weer gebruikt t.b.v. de kaatsmuur.  

Op 7 maart hebben we kennisgemaakt met de burgemeester van onze gemeente Jannewietske de Vries. 

Het plan was om een wandeling te maken langs wat bezienswaardigheden in het dorp, maar aangezien 

de regen met bakken uit de hemel viel, hebben we het gehouden bij een “virtuele tour” op Google 

Streetview met een kop koffie in de herberg. Veel zaken zijn besproken en aan het eind kregen we een 

presentje: Theo Bouma was in een archiefkast een oude dorpsvlag tegengekomen. 

In het voorjaar is er met een grote ploeg vrijwilligers onderhoud gepleegd aan het groen rond de kerk. 

De heg is netjes geknipt en getopt en onder de haag is onkruid gewied en rommel opgeruimd. Er bleek 

voldoende belangstelling voor een Cursus basis levensreddend handelen / AED. Op 23 mei is deze in 

samenwerking met het Antonius ziekenhuis georganiseerd voor een kleine 10 deelnemers in het MFC. 

Een geslaagde avond leverde een groep dorpsgenoten op die weten hoe ze moeten handelen in geval 

van hartproblemen. 

Met hulp van Eric Griffioen is er werk gemaakt om de bijdragen van de ondernemers uit Kimswerd in het 

ondernemersfonds SWF voor onze kern te behouden. Met een besluit in een buitengewone 

ledenvergadering hebben we het voor elkaar gekregen om deze bijdragen te reserveren en middels een 

conceptaanvraag is het geld inmiddels deels overgemaakt naar Dorpsbelangen. Het is nu zaak om een 

werkroep op te zetten welke zich gaat bezighouden met het uitwerken van de plannen en ervoor te 

zorgen dat de uitgaven verantwoord worden naar het fonds toe. 

Begin december kwam het bericht dat Glasvezel buitenaf voldoende aanmeldingen heeft in het 

buitengebied om te starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Voor een deel van de kernen 

binnen het gebied geldt ook dat het benodigde percentage gehaald is. Voor Kimswerd blijkt dit niet nog 

het geval. De komst van glasvezel in ons dorp is hiermee nog onzeker. 

De Merke was dit jaar ook weer geslaagd. Een iets kleinere tent dit keer zorgde ervoor dat de ruimte 

goed bezet was en ook over het weer konden we niet klagen.  

Met de gemeente is ook het een en ander besproken. Er liggen plannen om de Dijksterbuursterlaan aan 

te pakken, maar ook de Harlingerweg en Greate Pierwei hebben een opknapbeurt nodig. Zoals het er nu 

voorstaat lijkt dit in 2021 aangepakt te worden. Inmiddels is de sloopvergunning voor het pand aan de 

Streek 27 definitief afgegeven en er is met de sloop aangevangen. Ook is er overleg met de gemeente 

over het gebruik van de gymzaal voor de gymlessen van kinderen uit Arum, Witmarsum en Pingjum en 

hebben we bericht gehad van de gemeente over de Papenlaan. Met de eigenaren van de grond 

waarover het pad loopt is de afspraak gemaakt dat wandelaars vrij over het perceel mogen lopen onder 

de voorwaarde dat ze de bedrijfsvoering niet belemmeren. Bij het bewerken van het land zal ook het 

pad zoveel mogelijk worden vrijgehouden. 


