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Windvaan: 
Tijdens de ledenvergadering op 23 maart 2016 is er positief gestemd door de leden om de windvaan op het 
peilhuisje bij de Hôn te financieren. Intussen is de windvaan geplaatst en is het een verrijking van het 
peilhuisje. 
Ondergrond van de speeltuin: 
De prachtige speeltuin in Hindeloopen kampte met behoorlijk wateroverlast. Doordat het financieel 
mogelijk was heeft Plaatselijk Belang opdracht gegeven om de ondergrond van de kabelbaan te voorzien 
van zandgrond en af te dekken met rubberen tegels. Hierdoor is het probleem wateroverlast opgelost en 
hopen we dat de kinderen, nu het weer steeds mooier wordt volop kunnen spelen in hun mooie speeltuin. 
Fonteinen: 
Nadat de Chinese kunstenaar Shen Yuan in de zomer van 2016 Hindeloopen heeft bekeken en vooral ook de 
cultuur van Hindeloopen heeft ervaren is zij aan het werk gegaan om een fontein te ontwerpen die volgens 
haar bij Hindeloopen past. Het kunstwerk is geïnspireerd op het wapen van de stad, waarin een hert en een 
hinde eten van de mythische levensboom, symbool van wijsheid en levensenergie zijn afgebeeld.  
Vogels in de bomen spuwen water. Om de boom komt een waterbassin en het kunstwerk wordt aangelicht 
door lampen in de grond.  
De boom die gemaakt wordt van koper zal in 2018 pronken op het groenveldje bij de Nieuwe weg. 
Parkeerbeleid: Tussentijds evaluatie op verzoek ondernemers: 
In het voorjaar van 2016 werd Plaatselijk Belang verrast door de gemeente om een tussentijds overleg te 
hebben over het parkeerbeleid. Enkele ondernemers in Hindeloopen hadden contact gezocht met de 
gemeente en samen met de gemeente besloten om een blauwe zone in te voeren. Plaatselijk Belang heeft 
hier geen invloed op gehad. 
It Joadenheem: 
Hindeloopen kende in 18 eeuw één van de vroegste Israëlitische gemeenten (Kehila) in Friesland. Circa 
1771 werd aan de Buren in Hindeloopen een synagoge gebouwd. In 1862 werd deze synagoge weer 
gesloopt. De grond waar de synagoge stond is altijd onbebouwd gebleven. Door met name oudere Hylpers 
wordt dit stukje grond nog veelvuldig  
 ‘It Joadenheem’ genoemd.   
Om te voorkomen dat dit stukje Hindelooper- Joodse geschiedenis in de vergetelheid raakt is er een 
herinneringsbordje onthuld in juni 2016 
Onthulling de Hôn: 
Tot ieders verbazing werd in het najaar de ‘straatnaam’ de Hôn onthuld. Eigenlijk was het voor de 
Hindeloopers best schrikken. Noemen ze nu de hele dijk de Hôn? En dan nog die afschuwelijke borden. Wij 
van Plaatselijk belang hebben dit aangegeven bij de gemeente tijdens het jaarlijkse overleg en er komt 
binnenkort een nieuw overleg wat hopelijk duidelijkheid bied.  
Vernieuwde website Plaatselijk Belang: 
Afgelopen jaar heeft Grietje Koldewijn samen met Jelle Smid gewerkt aan een vernieuwde website. We 
hopen dat er regelmatig naar wordt gekeken, wij zullen ons best doen de site up to date te houden. Let ook 
op het hamerstuk van de website: u kunt hier uw opmerkingen/problemen over het welzijn in en rond 
Hindeloopen aangeven. Ook zullen de nieuwtjes op de pagina regelmatig worden vernieuwd. 
De naam van de website is: www.hindeloopen.nl 
Jaarlijks overleg met de gemeente: 



Eind december hebben we overleg gehad met de gemeente betreffende diverse onderwerpen die spelen in 
Hindeloopen. 
Wij hebben de volgende onderwerpen besproken: 

- Wederom is het afwateren in het sluishuis ter sprake gekomen, wederom is geantwoord hier naar te 
zullen vernemen. 

- PB betreurt het dat de mensen van de onkruidvoorzieningen zich niet met regelmaat in Hindeloopen 
laten zien. Helaas is dit een geld kwestie en zullen we zelf meer moeten voorzien in onze eigen 
straten.  

- Er zal gekeken worden of er extra afvalbakken geplaatst kunnen worden bij de oude skipshelling, 
eventueel in combinatie met de glasbak ondergronds te maken, zoals op de havenkade. Wij zullen dit 
in de gaten houden en indien nodig overleggen met de nieuwe dorpencoördinator. Het deksel bij de 
container aan de meescharsweg (bedoeld voor de boten die in het kommetje aanmeren) zal veranderd 
worden naar een gewoon klapdeksel. 

- We hebben aangegeven dat we graag willen dat er gekeken wordt naar het realiseren van een 
wandelpad over de zeedijk. Het zal meegenomen worden in plannen Sudwest Frysland en de Fryske 
marren en de ontwikkelingsagenda.  

- Er werd aangegeven tijdens het overleg dat wij als inwoners van Hindeloopen onze ideeën en 
klachten moeten indienen via de website van de gemeente Sudwest Frysland.  

AED: 
De AED is inmiddels komen te hangen bij het Schaatsmuseum. Hij hangt in het licht, buiten aan de zijkant 
bij het terras. Hierdoor is de AED 24 uur per dag te gebruiken.  
Verlichting op sluishuis: 
Ieder jaar zorgt Plaatselijk Belang ervoor dat de sluisbrug in de lichten komt. Mede dankzij de hulp van 
Marinus Postma en Jappe Zweed is de brug in de lichten gezet. Door de weersomstandigheden hebben de 
lichten iets langer aan de brug gezeten waardoor de Hindelooper haven lang gezelligheid uitstraalde.  


