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De gemeente stelt financiën ter beschikking voor het uitvoeren
van onderdelen uit de visieplannen. Ons visieplan wordt jaarlijks
vertaald in een jaarplan. Een aantal zaken zijn in het verleden
inmiddels gerealiseerd, o.a. de peuterspeelzaal. Het afgelopen jaar
is het Verlichtingsplan uitgevoerd.
Plaatselijk Belang heeft in 2012 de prioriteit gegeven aan de
realisering van het Speeltuinproject.(Hierover straks meer in het
vervolg van dit verslag).Voor 2013 probeert Plaatselijk Belang de
Wandelpromenade te realiseren.
Speeltuin
Doordat we inmiddels ruime financiële toezeggingen hebben
ontvangen, zijn we in de afrondingsfase gekomen. Met de
gemeente worden gesprekken gevoerd om binnen afzienbare tijd
het definitieve besluit te gaan nemen zodat er met de uiteindelijke
uitvoering van dit plan begonnen kan worden.
Wandelpromenade
Vanaf de Reddingloods op de haven over de dijk richting
Badpaviljoen zou boven op de dijk een verhard pad moeten
worden aangelegd, aangevuld met hier en daar zitbankjes.
De dijk zou zo beter toegankelijk zijn voor een ieder die een
mooie wandeling wil maken over de dijk.
Bij het I.F.K.S skûtsjesil-evenement, maar ook bij eventuele
ijsschotsen, zouden belangstellenden beter van deze
bezienswaardigheden kunnen genieten.
Er zijn inmiddels gesprekken gaande met diverse betrokken
partijen. De haalbaarheid van dit project is nog onbekend, maar
Plaatselijk Belang hoopt in de loop van het jaar u hierover verder
te informeren.

Leefbaarheid plattelandskernen.
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de voorzieningen op
het platteland steeds verder onder druk komen te staan.
Een voorbeeld hiervan is het plan van de regering om een
minimum leerlingenaantal van 100 kinderen voor basisscholen in
te voeren. Het is nog onduidelijk of dit door gaat en of er
uitzonderingen mogelijk zullen zijn. Het zal in ieder geval van
belang zijn een zo sterk mogelijke positie te hebben. We zijn dan
ook blij het initiatief te hebben genomen om te onderzoeken of het
zgn. brede school concept voor Hindeloopen wenselijk en
haalbaar is.
Alhoewel Plaatselijk Belang deze discussie is gestart, heeft de
basisschool hier een centrale rol in te spelen. We hebben inmiddels
gesprekken gevoerd met de directie van basisschool De Skulpe,
die positief heeft gereageerd op ons initiatief. De komende periode
zullen we hier verder over in gesprek blijven om te zien of we
gezamenlijk een volgende stap kunnen nemen. We houden u op de
hoogte.
Milieustraat Koudum
Gezamenlijk optreden van Dorps- en Stadsbelangen heeft
geresulteerd in het open houden van de milieustraat te Koudum.
Er is besloten dat in de toekomst jaarlijks een overleg zal
plaatsvinden tussen de Dorps- en Stadsbelangen van de
voormalige gemeente Nijefurd met als doel om bij eventuele
overlappende onderwerpen adequaat maar bovenal krachtig samen
te werken en één geluid richting gemeente te laten horen.
Woonarken nabij Badpaviljoen.
Eindelijk na vele jaren van ergernis zijn dan toch afgelopen jaar de
woonarken weggehaald.
We hopen dat in de nabije toekomst ook het monumentale
Badpaviljoen in ere zal worden hersteld. U zult begrijpen dat dit in
eerste aanleg een zaak is tussen de eigenaar en de gemeente.
Mocht Plaatselijk Belang een ondersteunende rol kunnen spelen,

dan vinden wij het behoud van het Badpaviljoen zo belangrijk dat
wij daar toe bereid zijn. We zullen in ieder geval bij de gemeente
aan blijven dringen op een oplossing.
Technisch overleg
In het verleden had Plaatselijk Belang jaarlijks een rondgang met
de gemeente door Hindeloopen.
Hierbij kwam het stadsbeeld met betrekking tot het achterstallig
onderhoud van wegen en bruggen ter sprake.
We gaan in september van dit jaar opnieuw dit technisch overleg
invoeren.
Het Parkeerbeleidsplan
In september vorig jaar zijn de gesprekken met de gemeente
opnieuw hervat. Na vele jaren van radiostilte is er dan eindelijk
weer een start gemaakt. Mede omdat de gemeente na de fusie het
Wegenverkeersplan op orde moest brengen.
Er zijn inmiddels belangrijke parkeervoorzieningen gerealiseerd,
zodat er nu invulling gegeven kan worden aan de verdere
uitwerking. De gemeente heeft inmiddels toegezegd het overleg
met ons en de middenstand van Hindeloopen zo snel mogelijk te
voeren en af te ronden, zodat in de loop van dit jaar alles duidelijk
zal worden.
Peter Tazelaar.
In juli 2012 kwam er bij Plaatselijk Belang een verzoek van de
Stichting Peter Tazelaar binnen om plaatsing van een
herdenkingsbeeld in Hindeloopen ter ere van verzetsman Peter
Tazelaar.
We hebben in “Uus Likje Wraald” velen van u hier uitvoerig over
bericht. Peter Tazelaar heeft vele jaren tot aan zijn dood in
Hindeloopen gewoond. Omdat we ons als Bestuur van Plaatselijk
Belang terdege realiseren dat we aangaande dit verzoek
zorgvuldig moeten handelen, is er een informatiebijeenkomst
gehouden waarbij we de heer Victor Laurentius, auteur en tevens

voorzitter van de stichting Peter Tazelaar, om enige uitleg hebben
gevraagd.
Deze informatiebijeenkomst is goed bezocht en heeft een
positieve indruk achtergelaten. Een eventuele locatie voor het
beeld is gesitueerd in de buurt van het Museum Hindeloopen.
Mede daar omdat we met de jaarlijkse Dodenherdenking de stille
tocht langs het beeld kunnen laten gaan.
4 mei Nationale Dodenherdenking
Plaatselijk Belang organiseert ieder jaar deze herdenking.
We merken dat er nog steeds veel mensen zijn die zich hierbij
betrokken voelen en deze herdenking enorm waarderen.
Als bestuur willen we Basisschool de Skulpe bedanken dat er
jaarlijks uit groep 8 nog steeds kinderen zijn die in de vorm van
het voordragen van een gedicht hun bijdrage willen leveren.
Uiteraard willen we een ieder die hier zijn of haar bijdrage aan
levert ook bedanken.
Algemeen onderhoud
Uiteraard zal het Bestuur van Plaatselijk Belang zo nodig de
gemeente op de hoogte houden wat betreft de staat van de
bestrating in Hindeloopen. Ook de onkruidbestrijding zal hierbij
zeker niet vergeten worden.
In de jaarlijkse rondgang door Hindeloopen zal er zoveel mogelijk
achterstallig onderhoud worden doorgeven aan de gemeente.
Nieuwjaarsreceptie.
Ook dit jaar werd er weer een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd.
Deze bijeenkomst werd druk bezocht en was weer een enorm
succes. De organisaties die hierbij betrokken waren willen wij
langs deze weg hartelijk bedanken.
Tot slot willen wij u er op attenderen dat u via de website
www.hindeloopen.nl van Plaatselijk Belang Hindeloopen veel
informatie kunt vinden van wat er zoal in ons mooie stadje gebeurt.

Hierbij willen we de heer en mevrouw van Weelden bedanken dat
zij al enige jaren deze website zo actueel mogelijk proberen te
houden.
In het bijzonder willen we alle medewerkers die actief zijn om
elke maand onze mooie stadskrant “Uus Likje Wraald “ te
verzorgen hartelijk bedanken.
Veel Hindeloopers zitten aan het eind van de maand steeds
opnieuw met smart te wachten op het moment dat dit krantje weer
bij hun op de mat valt.
Het Bestuur van Plaatselijk Belang Hindeloopen
Maart 2013

