Plaatselijk Belang Hindeloopen
Jaarverslag 2018 – 2019
Hierbij het jaarverslag van Plaatselijk Belang Hindeloopen (PBH) over de periode tussen de algemene
ledenvergadering gehouden op vrijdag 9 maart 2018 en de algemene ledenvergadering gehouden op
vrijdag 8 maart 2019. De hoofdpunten voor PBH, mede voortkomend uit de ledenvergaderingen,
waren het toonbeeld van Hindeloopen (denk aan onderhoud bruggen), de evaluatie van het
parkeerbeleid en later is daar het woningbeleid bijgekomen. Onderstaand het verslag dat tijdens de
algemene ledenvergadering op vrijdag 8 maart zal worden toegelicht en tevens te vinden is op onze
website www.hindeloopen.nl.
Schoonmaakdag (himmeldei)
Als PBH hebben we het initiatief genomen om aan te sluiten bij de schoonmaakdag die door de
Gemeente Sudwest Fryslân (SWF) wordt gefaciliteerd. Op zaterdagochtend 14 april werd door een
groep van 10 Hindeloopers zwerfafval opgeruimd, o.a. uit de diverse kleine slootjes die Hindeloopen
rijk is. Ook alle bruggen zijn schoongemaakt, dat was ook echt nodig gezien de groene aanslag. Ook
de bankjes, bijvoorbeeld op het vondelingenplein en Stadsweide, zijn schoongemaakt. Helaas hebben
we het werk niet in één dag af kunnen ronden en waren we genoodzaakt om er nog wat avonden
aan vast te plakken, dit in verband met de teleurstellende opkomst. We hopen dat er tijdens de
schoonmaakdag in 2019 meer Hielpers de handen uit de mouwen steken.
Dodenherdenking
Op 4 mei 2018 begeleidde PBH de jaarlijkse dodenherdenking. Aan de hand van het draaiboek is de
aankondiging van deze herdenking verzorgd, zijn de bloemen geregeld en de begeleiding tijdens de
herdenking waarbij we van het vondelingenplein over de haven naar de kerk zijn gelopen.
Onderhoud bruggen
Gedurende het jaar 2018 is er vanuit PBH contact gehouden met de Gemeente SWF over de planning
voor het onderhoud van de bruggen. Al enkele jaren dringen we erop aan om het onderhoud aan de
bruggen te verbeteren. Medio 2018 was het onderhoud aan alle bruggen afgerond. Nadat tijdens de
schoonmaakdag de bruggen zijn gereinigd zijn de bruggen opnieuw in de verf gezet in opdracht van
de Gemeente SWF.
Parkeerbeleid
Het nieuwe parkeerbeleid is al enige tijd van kracht maar nog steeds is er aandacht nodig voor
verbeteringen. Elke bestuursvergadering staat het parkeerbeleid nog op de agenda:
-

-

-

Bebording: diverse gesprekken met de Gemeente SWF zijn gevoerd om de verbeteringen te
treffen in de bebording gerelateerd aan de regelgeving van het parkeerbeleid. Dit heeft erin
geresulteerd dat bij het inrijden van Hindeloopen de portalen zijn aangepast waarbij het doel
is om de gasten in Hindeloopen beter te informeren over de vergunningplicht. Tevens is het
parkeerterrein nabij Heeres beter aangegeven vanaf de kant Stavoren/Molkwerum.
Enquête Gemeente SWF: in de eerste helft van 2019 zijn de resultaten van de enquête van
de Gemeente SWF gericht op de evaluatie van het parkeerbeleid besproken. Dit is tevens
gepubliceerd in Uus Likje Wraald.
Tijdelijke vergunningen voor werkzaamheden: met de Gemeente SWF is veelvuldig
gesproken over een oplossing voor mensen die werkzaamheden uitvoeren en gedurende die
werkzaamheden worden bekeurd. Denk onder andere aan installatie-, bouw- of
schilderwerkzaamheden. Naar verwachting komt er een oplossing in de vorm van
kortdurende ontheffingen voor tijdelijke werkzaamheden en langdurige ontheffingen voor
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-

-

ondernemers die structureel dergelijke werkzaamheden uitvoeren in Hindeloopen.
Tweede vergunning inwoners: er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een tweede
vergunning voor inwoners mogelijk te maken op het parkeerterrein achter de kerk. De
Gemeente SWF was in eerste instantie terughoudend maar PBH verwacht dat een tweede
vergunning mogelijk zou moeten zijn gezien de beschikbare plaatsen op het parkeerterrein.
Tijdens de ALV wordt de kwestie voorgelegd aan de leden.
Blauwe zone Dijkweg: de Gemeente SWF heeft te kennen gegeven verzoeken te hebben
ontvangen om een blauwe zone aan te wijzen langs de Dijkweg. De Gemeente SWF heeft
medegedeeld dit verzoek te hebben afgewezen.

Openbare toiletvoorzieningen
Al langere tijd overleg PBH met de Gemeente SWF over openbare toiletvoorzieningen in
Hindeloopen. Er is vastgesteld dat er een voorziening nabij de Hylper (oude) haven zou moeten zijn
en ook op het parkeerterrein bij Heeres. In het afgelopen jaar hebben er twee gesprekken
plaatsgevonden met de Vereniging Hylper haven, Stichting Stadsherstel en Stichting
Gemeenschapscentrum De Foeke. Voor de voorziening op de Hylper (oude) haven zijn twee opties
uitgewerkt door middel van een tekening en een kostenoverzicht:
-

-

Blauwe hok: het blauwe hok wordt momenteel niet gebruikt en het idee is ontstaan om de
locatie te verbouwen tot openbare toiletvoorziening inclusief een doucheruimte waar de
gasten van de Hylper (oude) haven gebruik van kunnen maken. Het blauwe hok is eigendom
van de KNRM dus voordat stappen kunnen worden gezet dient er met de KNRM gesproken
te worden over de overname van het gebouw.
De Foeke: om nog een functie toe te voegen aan het gemeenschapscentrum is gesproken om
op de bovenverdieping een openbare toiletvoorziening inclusief doucheruimte te bouwen.

Beide opties worden verder uitgewerkt en in de loop van 2019 wordt er door de genoemde Hielper
stichtingen /verenigingen een voorkeursoptie geselecteerd die besproken zal worden met de
Gemeente SWF. Inmiddels zijn er al verkennende gesprekken met de Gemeente SWF over de
financiering van de plannen. Voor de voorziening op het parkeerterrein Heeres wordt gedacht over
een toiletunit. Mogelijk dient PBH een keuze te maken welke optie als eerste verder dient te worden
uitgewerkt, met name door beperkte financiën.
Woningbeleid
In het afgelopen jaar hebben er gesprekken plaatsgevonden over het woningbeleid in Hindeloopen.
PBH bij enkele gesprekken betrokken geweest waarbij een splitsing te maken is tussen twee
onderwerpen:
-

-

Tweede woningen: dit onderwerp heeft de nodige vragen en reactie opgeleverd, ook aan het
adres van PBH. Een aantal Hielpers hebben middels handhavingsverzoeken het zogenaamde
gebruik van tweede woningen aanhangig gemaakt bij de Gemeente SWF. Deze Hielpers
hebben het verzoek gedaan om als werkgroep onder PBH te vallen maar daartoe is niet
besloten door het bestuur. PBH heeft een gesprek gevoerd met de Gemeente SWF over dit
onderwerp en aangegeven voorlopig geen partij te zijn in deze kwestie, tenzij er door de
leden anders wordt besloten. PBH heeft richting de Gemeente SWF aangegeven dat ze aan
de hand van haar bestemmingsplan en bijbehorend beleid dienen te handelen of te werken
aan een oplossing.
Beschikbaarheid (starters)woningen: mede op verzoek van leden zijn er gesprekken gevoerd
met de Gemeente SWF gericht op de beschikbaarheid van (starters)woningen. Vooral Hielper
starters zien weinig kans om in Hindeloopen te blijven wonen, er is op dit moment een tekort
aan starterswoningen. Met name de huurmogelijkheden zijn beperkt. PBH heeft aan de
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verantwoordelijke ambtenaren verzocht om te werken aan een oplossing hiervoor. Er zijn
diverse oplossingsrichtingen volgens PBH, bijvoorbeeld voorrang verlenen aan Hielper
starters op het gebied van huurwoningen, het realiseren van meer huurwoningen of
betaalbare koopwoningen. Naar verwachting vindt er in de loop van 2019 een gesprek tussen
de Gemeente SWF, PBH en de woningcorporatie plaats.
Schouw
De jaarlijkse schouw is in de maand november ’18 uitgevoerd. Aan de hand van de inbreng van de
Hielpers via het opgaveformulier is een ronde door Hindeloopen gedaan met de verantwoordelijke
ambtenaren van de Gemeente SWF. Dit jaar bestond de inbreng voornamelijk uit
bestratingsproblemen, onderhoud aan de groenvoorziening en de bebording. Verder is
geconstateerd dat nagenoeg alle aangedragen zaken vanuit de schouw ’17 zijn ingevuld door de
Gemeente SWF. Ten aanzien van de bestrating is door de Gemeente SWF aangegeven dat onderhoud
aan de hand van het bestratingsplan plaatsvindt. De komende tijd is er weinig tot geen onderhoud
gepland aan de Hielper bestrating.
Kerstverlichting
Zoals ieder jaar is door PBH de ophaalbrug op de haven in de lichtjes gezet, met dank aan de
stroomvoorziening van de Hielper haven en de rolsteiger van Sjors Dikkes die gebruikt kon worden.
Bezoek burgemeester De Vries
Op woensdag 23 januari bezocht de nieuwe burgemeester Jannewietske De Vries Hielpen. PBH heeft
haar ontvangen in het Schaatsmuseum en er is een korte ronde door Hielpen gedaan om de
burgemeester kennis te laten maken met onze stad. De rondleiding werd begeleid door Tine
Nieuwland in Hielper klederdracht. Vanuit PBH is met name over de beschikbaarheid van
(starters)woningen gesproken en de gewenste openbare toiletvoorzieningen. Het bezoek werd
afgesloten in het Museum Hindeloopen.
Structureel overleg Hielper stichtingen/verenigingen
Op initiatief van PBH overleggen we tweemaal per jaar met een bestuursdelegatie van enkele Hielper
stichtingen en verenigingen, onder andere PBH, vereniging Hielper haven, Stichting Immaterieel
Erfgoed, Stichting Stadsherstel en Stichting Gemeenschapscentrum De Foeke. Het doel van deze
overleggen is om elkander op de hoogte te houden van ontwikkelingen die binnen de organisaties
spelen om bijvoorbeeld dubbel werk te voorkomen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn het
fonds Windpark Fryslan, openbare toiletvoorzieningen, woningbeleid en aspecten gerelateerd aan de
leefbaarheid in Hielpen.

