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Op 5 april 2011 is een vervolgconferentie gehouden over de rol en positie van de 69 
kernen(wijken steden en dorpen) in de nieuwe gemeente Súdwest-fryslân. 
Er waren meer dan 200 deelnemers van de diverse plaatselijke en dorpsbelangen en andere 
maatschappelijke organisaties.Van groot belang zijn de Visieplannen van de kernen. 
Pl.Belang Hindeloopen heeft in 2009 zo’n Visieplan gemaakt. De gemeente wil mee helpen 
na te denken over onderwerpen uit de Visieplannen zoals: welke voorzieningen,veiligheid, 
kwaliteit woonomgeving,inzet van zorginstellingen,inzet vrijwilligers etc. De dorps(stads)- 
coördinatoren zullen behulpzaam zijn bij het maken van de jaarplannen (dus ieder jaar wordt 
een gedeelte uit het Visieplan concreet gemaakt in een jaarplan). Voor de uitvoering van deze 
jaarplannen,dus onderdelen van het Visieplan, kunnen ook financiële middelen beschikbaar 
gesteld worden, de zogenoemde kwaliteitsgelden.Voor de medefinanciering van grotere 
projecten uit de Visieplannen wordt een projectenbudget vastgesteld. 
Tijdens de conferentie bleek dat er o.a aandacht moet worden gegeven aan de positie van 
Plaatselijk Belang en aan de mandaatregeling van de stads(dorps)coördinatoren. 
Inmiddels is onze coördinator Fokko Hofman vervangen door Jaap Wittermans. 
Jaarplan 2012. 
Plaatselijk Belang heeft prioriteit gegeven aan het realiseren van een speeltuintje en aan een 
wandelpad over de dijk rondom Hindeloopen.(vanaf reddingloods haven naar Badpaviljoen.) 
Ook het plaatsen van zitbankjes en afvalbakken langs deze wandelroute is gewenst. 
In het Visieplan worden beperkte wandelmogelijkheden rondom Hindeloopen als wenselijk 
aangegeven. Vandaar dat we graag deze wandelroute willen realiseren. 
Veiligheid fietsverkeer voor met name schoolgaande kinderen 
Extra aandacht hebben wij gegeven aan het feit dat de veiligheid van de schoolgaande 
kinderen heel belangrijk is.Een notie van Pl. Bel. over dit onderwerp is verzonden naar de 
gemeente. Het betreft hier met name de brug van de Stadsweide naar de 
Meenscharsweg(nieuwbouw), die in onze optiek onbegaanbaar is voor de lopende (laat staan 
fietsende) schoolgaande kinderen, met als gevolg dat er langs de verkeersgevaarlijke 
Westerdijk van en naar school wordt gefietst. Wij hebben dan ook met klem aangedrongen op 
goede aanpassingen aan deze brug. De gemeente heeft echter vooralsnog geen financiële 
middelen om hieraan gehoor te geven. 
Brede School 
Plaatselijk Belang is aan het onderzoeken  of het concept brede school ook in Hindeloopen 
kan worden toegepast. We zijn nog in het begin-stadium van overleg. 
We zullen de inwoners van Hindeloopen via onze krant Uus Likje Wraald op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen. 
Woonarken nabij Badpaviljoen 
Nieuwe ontwikkelingen hebben er toe geleid dat binnenkort met de sloopwerkzaamheden van 
de woonarken zal worden begonnen. Al heel lang zijn de verpauperde woonarken een doorn 
in het oog van de vele toeristen en de inwoners van Hindeloopen. Mede door de onveilige 
situatie zijn we zeer blij met deze recente ontwikkelingen betreffende de 
sloopwerkzaamheden.  
Zandopspuiting voor de kust van Hindeloopen 
In navolging van de proef bij de Workumerwaard werden er plannen ontwikkeld om zand op 
te spuiten voor de kust van Hindeloopen ter hoogte van het Badpaviljoen met als doel 
versterking van de kust. Een aantal verenigingen en bedrijven, waaronder Plaatselijk Belang, 
heeft bezwaar aangetekend tegen deze proef naar aanleiding van de te verwachten negatieve 
gevolgen. Mede hierdoor vinden de plannen geen doorgang. 
 



Verlichtingsplan 
Zoals bekend is geworden via de media zal eindelijk de nieuwe (nostalgische) verlichting in 
de oude kern en de wijk Stadsweide worden geplaatst. Plaatselijk Belang en Stichting 
Stadsherstel hebben hier bij de gemeente lange tijd sterk op aangedrongen. Het is de 
bedoeling dat half april 2012 daadwerkelijk met de werkzaamheden zal worden begonnen. 
Parkeerbeleidsplan 
Nu de werkzaamheden op parkeerterrein de Mékuljes in volle gang zijn, is het bestuur van Pl. 
Bel. voornemens om het gehele parkeerbeleidsplan opnieuw tegen het licht te houden. De 
komende tijd zal duidelijk worden welke aanpassingen er moeten worden doorgevoerd. 
Werkgroep recreatieve bewoning 
De gemeente Súdwest-Fryslân zal  de komende tijd handhavend optreden tegen recreatieve 
verhuur van 2e woningen, dit om te voorkomen dat de woningen onttrokken worden aan het 
permanente woonbestand. Inmiddels zijn een aantal aanschrijvingen gedaan aan 
woningbezitters die hun woning recreatief aanbieden. 
Dansgroep Aald Hielpen viert 100-jarig jubileum 
Onze medewerking is gevraagd door Aald Hielpen om daar waar nodig te ondersteunen in de 
vele werkzaamheden die dit jubileum met zich meebrengt. Natuurlijk willen wij graag ons 
steentje bijdragen. De exacte invulling wordt nog bekend gemaakt.     
Dodenherdenking  
Jaarlijks een terugkerende plechtigheid georganiseerd door Pl.Bel. Hindeloopen, waaraan 
door vele vrijwilligers wordt meegewerkt. Het bestuur wil hierbij een ieder die hierbij 
betrokken is hartelijk bedanken. 
Kerstverlichting  
Ieder jaar zijn er in de Kersttijd vele Hindeloopers enthousiast bezig met het versieren van 
zijn of haar buurt, vele bruggen worden daarbij feestelijk verlicht. 
Helaas is de Sluisbrug tijdens de afgelopen jaarwisseling niet verlicht geweest. 
We zullen proberen het komende jaar wel weer een verlichte brug te realiseren. 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
In overleg met het Foekebestuur is het bestuur van Pl. Bel. behulpzaam geweest bij het 
organiseren van de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de Hindelooper bevolking op 8 januari j.l. 
Zang- en dansgroep Aald Hielpen gaf daar o.a. een optreden in het kader van haar 100-jarig 
bestaan. Een gezellig samenzijn voor jong en oud en voor herhaling vatbaar. 
Algemeen Onderhoud 
De in slechte staat verkerende bestrating en met name het onderhoud aan de bruggen in 
Hindeloopen heeft onze aandacht. Een technische rondgang door Hindeloopen zal binnenkort 
plaatsvinden, waarbij het achterstallig onderhoud zal worden doorgegeven aan de 
desbetreffende ambtenaar, die daarbij aanwezig is. 
De onkruidbestrijding zal door de gemeente extra aandacht krijgen gedurende het komende 
zomerseizoen. 
Website 
We willen u er op attent maken dat u via de website www.hindeloopen.nl veel informatie over 
de sociale en culturele instellingen in Hindeloopen kunt vinden, met name in het op de 
website te vinden “Infoboekje voor de nieuwe bewoners”. 
U vindt er de actuele gegevens betreffende de activiteiten van Plaatselijk Belang. 
Daarnaast vindt u er de doorlinks naar vele websites in Hindeloopen. 
 
Tot slot willen we een ieder bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet ten behoeve 
van onze stadskrant “Uus Likje Wraald”.  
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