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Met de jaarvergadering op 9 maart 2012 heeft Peek Bonebakker-Kuipers afscheid genomen van het 
bestuur. We missen nu een goede notulist. Ondanks alle oproepen is en nog niemand gevonden die 
de vacature heeft opgevuld. 
 
It Heidenskip heeft op dit moment 340 inwoners, waarvan 163 vrouwen en 177 mannen. 
 
Het bestuur is afgelopen zittingsjaar zes keer bij elkaar geweest. 
De volgende zaken kwamen aan de orde. 
 
Er is eenmaal een bezoek gebracht van het bestuur aan een nieuwe inwoner aan het Helspaed. 
 
Op zaterdag 27 april is er voor het eerst een Himmeldei gehouden. Met vereende krachten (15 
vrijwilligers) is het buitengebied schoongemaakt Dit is binnen 2 uur gebeurd. De schoolkinderen 
hebben in de week ervoor in het dorp zelf de boel opgeruimd. 
 
De slechte staat van de stoepen is keer op keer bij de gemeente gemeld. Er is geen geld voor herstel, 
maar wij blijven het melden. Er zal toch op een keer wel een potje gevonden worden??? 
 
Voor het probleem met het trage internet heeft het bestuur informatie ingewonnen over glasvezelkabel 
en andere alternatieven. De ontwikkelingen gaan snel en alle kanten op. Er is nog geen zicht op een 
goede en degelijke oplossing. Het lijkt er op dat 4G de best passende oplossing gaat worden. 
 
In mei was er overleg met Jaap Wittermans, onze dorpencoördinator. Er is toen onder andere 
gesproken over de plaatsnaamborden. Aan het begin van het buitengebied willen we graag een 
plaatsnaambord. Dat zou een witte moeten zijn omdat het buiten de bebouwde kom is. De gemeente 
gaat daar niet voor zorgen. Dat moeten we het misschien zelf oppakken… 
 
Het onderhoud van de wegen en bermen is een jaarlijks terugkerend onderwerp. De gemeente heeft 
in het voorjaar aangegeven met het herstel te starten als de werkzaamheden rond het oever- en 
kadeproject zouden zijn afgerond. 
 
Het onderhoud van de Koaidyk is ook onder de aandacht gebracht. De bewoners aan de Koaidyk zijn 
inmiddels een rechtzaak begonnen om groot onderhoud af te dwingen. 
 
Met betrekking tot het oud papier is vermeldenswaard dat de gemeente heeft besloten geen 
garantieprijs per kilo meer te geven. De gemeente heeft gekeken naar mogelijkheden om zelf het 
papier te verzamelen door het plaatsen van containers. Voor It Heidenskip blijft het ophalen van 
papier door Studio gebeuren.  
 
Om de dorpsvisie bij deze tijd te brengen is een enquête verspreid. Verschillende reacties zijn binnen 
gekomen. Wie nog een reactie wil geven kan dat nog een week doen. Dan worden de antwoorden 
verzameld en een vernieuwde dorpsvisie gemaakt. 
 
In januari was het zogenaamde bestuurlijk overleg. Het overleg met wethouder Sinnema, Jaap 
Wittermans en het bestuur gaat over alle lopende zaken met de gemeente zoals verkeerszaken, 
subsidies, bestemming schoolgebouw en toekomst dorpshuis. 
 
De school sluit dit jaar zijn deuren. Dit heeft ook gevolgen voor het dorpshuis. Hier is gezamenlijk 
overleg geweest tussen de beheerscommissie en het bestuur. 
 
De natuurgebied De Wolvetinte is op 1 juli feestelijk geopend. Het gebied is door het Wetterskip 
Fryslân aan de Provincie Fryslân overgedragen. Het beheer van dit gebied is in handen gegeven van 
'Fûgelûntwyk It Heidenskip'. 
 
Het klepelen/maaien van het riet voor de buurt gebeurt eens in de drie jaar. Als de inwoners het vaker 
willen is dat geen probleem. Dan zijn de kosten alleen niet voor it Wetterskip. 



 
De gemeente heeft aan alle dorpen en stadsdelen hondentoiletten verstrekt. It Heidenskip heeft voor 
het hondentoilet bedankt. Het hondentoilet heeft nu een plaats gevonden in Workum. Daar is men er 
erg blij mee. 
 
Er is een nieuwe BOA, Buitengewoon Opsporings Ambtenaar: Jan Boersma. Vanaf 1 oktober kunnen 
we met onze vragen en of opmerkingen bij hem terecht. 
 
Het onderhoud aan de huisnummerpaaltjes is voor eigen rekening. Als er nieuwe paaltjes over 
nummers nodig zijn zoek dan op www.huisnummerpaal.nl 
 
Voor het verbeteren van de kanoroute(s) is nog steeds overleg met verschillende partijen. Stap voor 
stap komt een goede kanoroute dichterbij. Ook worden de mogelijkheden voor elektrisch varen langs 
dezelfde route onderzocht. 
 
Er is nog geen financiering gevonden voor het fietspad. De noodzaak wordt wel groter, dus we blijven 
voortdurend aandacht vragen voor aanleg hiervan. 
 
In samenwerking met de feestcommissie is besloten publicatieborden te plaatsen bij de ingang van de 
bebouwde kom. Daarop kunnen de verschillende verenigingen hun activiteiten promoten. Vergunning 
is aangevraagd en plaatsing volgt binnenkort. 
 
De AED blijft een punt van aandacht wat betreft de kosten.  
 
Een selectie uit de activiteiten en gebeurtenissen rondom het dorp en zijn bewoners: 

 Het fierljepseizoen in It Heidenskip ging zaterdag 18 mei koud van start. 

 Zaterdag 25 mei werd de Hike & Bike Tour 2013 gehouden waaraan verschillende 
melkveebedrijven in It Heidenskip meededen. Start en finish was in Workum. 

 De Heidenskipster fanfare Studio heeft zaterdag 14 juli goede zaken gedaan op het 
Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Studio scoorde 88.08 punten en was daarmee zeer tevreden.  

 De 25e editie van de Nationale Fierljep Manifestatie werd gehouden op 27 juli en werd gewonnen 
door Jaco de Groot. Hij sprong een nieuw NFM-record van 21.15 meter. 

 Op 14 augustus vroeg in de morgen, lag een dode Otter dood op de Heidenskipsterdyk. 

 De storm van maandag 28 oktober heeft veel schade aangericht. Ook in It Heidenskip vielen 
bomen om en raakten gebouwen beschadigd. 

 De jaarlijkse playbackshow van Disco Silver was zaterdag 30 november weer een groot succes. 

 De levensgrote adventskalender in It Heidenskip trok de aandacht. Verschillende kranten schreven 
er over. De Leeuwarder Courant vulde ruim een halve pagina voor de cijfers die steeds meer 
tuinen verlichtten.  

 TTV It Heidenskip is in februari naar Ierland geweest om Nederland in de 680 kilo klasse te 
vertegenwoordigen op het WK. 

 De Stichting Trijntje Beimers - met Heidenskipster Pytsje Kampen als voorzitter en drijvende kracht 
- is 15 januari een actie gestart om geld in te zamelen voor een ambulance voor de Kilangala 
Missiepost in Tanzania. 

 Na jarenlange voorbereiding was het maandag 28 januari zo ver: de nieuwe haven bij de 
minicamping De Oosthoek. 

 De touwtrekkers van It Heidenskip kunnen terugkijken op een succesvol Nederlands 
Kampioenschap indoor. Ze namen drie eerste prijzen mee naar huis. De 680-ploeg, de 540-ploeg 
en de jeugd werden Nederlands kampioen.  

(met dank aan de redactie van de website www.it-heidenskip.nl) 


