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Jaarverslag 2020 – 2021 

 
Hierbij het jaarverslag van Plaatselijk Belang Hindeloopen (PBH) over de periode tussen de algemene 
ledenvergadering (ALV) gehouden op vrijdag 6 maart 2020 en 1 maart 2021. In verband met de 
COVID-19 crisis sluit het jaarverslag niet aan op de datum van de ALV omdat de ALV op een later 
tijdstip is gehouden dan normaal gesproken. Gedurende de periode van het jaarverslag zijn hebben 
veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden door toedoen van de COVID-19 crisis, sommige regulieren 
activiteiten zijn wel uitgevoerd door PBH maar in aangepaste vorm. Naast dat het jaarverslag wordt 
gepresenteerd tijdens de ALV is het  tevens te vinden is op onze website www.hindeloopen.nl.  
 
Tulpenactie 
Op zaterdag 28 maart 2020 heeft het bestuur van PBH bij alle inwoners van Hindeloopen een bos 
tulpen bezorgd. Het ‘warme gebaar’ had te maken met de toen al zware maatregelen door toedoen 
van COVID-19 waarmee we te maken kregen. Voor een zachte prijs konden we 400 bossen tulpen 
kopen die we de volgende dag tezamen met een kaartje langs hebben gebracht. Deze actie heeft veel 
positieve reacties opgeleverd, het was fantastisch om te doen. Tevens heeft het ons als bestuur aan 
het denken gezet op welke wijze we in de Hindelooper gemeenschap aandacht kunnen hebben voor 
elkaar is lastige(re) tijden. Dit alles is vervolgd in decembermaand met de kersbroden actie.  
 
Aanleggen geveltuintjes (tweede ronde) 
Nadat er eerder geveltuintjes kosteloos waren aangelegd op de Stadsweide/Weidestraat hebben we 
dit initiatief uit kunnen breiden naar de oude kern van Hindeloopen. Het bestuur van PBH heeft dit 
per brief kenbaar gemaakt aan de inwoners en zaterdag 4 april 2020 zou er een collectieve aanleg 
plaatsvinden. Helaas kon dit ‘evenement’ niet doorgaan en waren we genoodzaakt om het te 
annuleren. Desondanks zijn de geveltuintjes, een klein tiental, in de loop van het voorjaar aangelegd 
waardoor we de actie toch hebben kunnen afronden.     
 
Hylpen 75 jaar bevrijd 
Het programma van ‘Hylpen 75 jaar bevrijd’ is geannuleerd. PBH heeft de inwoners van Hindeloopen 
opgeroepen om de vlag uit te hangen op vrijdag 17 april 2020, de dag dat er 75 jaar geleden een 
einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam in Hindeloopen.  
 
Dodenherdenking  
De inwoners van Hindeloopen zijn per brief geïnformeerd over het niet doorgaan van het reguliere 
programma omtrent dodenherdenking op 4 mei. Het bestuur van PBH heeft conform advies van de 
Gemeente SWF de inwoners geïnformeerd dat over een langere periode rondom 4 mei bloemen bij 
de oorlogsgraven konden worden gelegd. Op de avond van 4 mei hebben bestuursleden van PBH de 
kranslegging verzorgd bij de oorlogsgraven bij de grote kerk en het beeld van Tazelaar.  
 
Omgevingsfonds Windpark Fryslân 
Twintig jaar lang stort Windpark Fryslân elk jaar € 720.000 in het Omgevingsfonds. Dit geld is bedoeld 
voor lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer. Inwoners, bedrijven en overheden in de regio 
kunnen vanaf 2021 ideeën aandragen. Voor het beheer van de omgevingsbijdrage wordt de Stichting 
Omgevingsfonds Windpark Fryslân opgericht. Deze stichting van en voor de regio krijgt een 
onafhankelijk bestuur dat geadviseerd wordt door een adviesraad waarin de verenigingen van 
plaatselijk belang, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties uit het werkveld 
samen werken voor een doelmatige besteding van de omgevingsbijdrage van het Windpark.  
 de adviesraad, die uit tien leden bestaat, werken diverse verenigingen van plaatselijk belang samen. 
Breezanddijk, Kornwerderzand en Cornwerd hebben samen één afgevaardigde, evenals Piaam en 
Idsegahuizum, en Ferwoude en Gaast. De grotere plaatsen Molkwerum, Stavoren, Hindeloopen, 
Workum en Makkum hebben elk één zetel in de adviesraad. Ook It Fryske Gea en het 
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Watersportverbond hebben met elk één lid zitting in de adviesraad. Jacob van der Valk uit Workum is 
voorzitter. Als bestuur van PBH hebben we zitting genomen in de commissies die de organisatorische  
voorbereidingen troffen maar na de start van de adviesraad had Hindeloopen een meer vaste 
vertegenwoordiger nodig. We zijn blij dat Titus Stallmann de zetel van Hindeloopen in de adviesraad 
inmiddels heeft ingenomen.  
 
Openbare toiletvoorzieningen 
Er zijn verschillende pogingen ondernomen om de toiletvoorzieningen op de oude haven te 
heropenen. In samenspraak met de Jachthaven Hindeloopen zijn hiertoe diverse redelijke voorstellen 
aan de Gemeente gedaan maar de financiering van de schoonmaakkosten wilde de Gemeente SWF 
tot onze teleurstelling niet dekken. Daarop volgend hebben we wederom aangedrongen op een 
structurele(re) oplossing die samen met de Vereniging Hielper Haven zou moeten worden gevonden. 
De Gemeente SWF is daar serieus mee aan de slag gegaan en hoopt het seizoen van 2022 een locatie 
beschikbaar te stellen.  
 
Woningbeleid  
Medio 2020 was het voornemen van de Gemeente SWF om op korte termijn een advies voor te 
leggen aan de Gemeenteraad (commissie DSO). De daaruit voortvloeiende besluitvorming zou 
kunnen leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan in Hindeloopen, met name gericht op 
regelgeving voor tweede woningen en (commerciële) verhuur voor recreatieve doeleinden. Voordat 
dit punt zo concreet werd heeft het bestuur van PBH altijd verwezen naar het geldende 
bestemmingsplan en dat aan de hand daarvan zou moeten worden gewerkt en/of gehandeld. Gelet 
op de verandering besloot het bestuur van PBH een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) 
uit te schrijven met als doel om het standpunt van de inwoners van Hindeloopen over de betreffende 
kwestie in kaart te brengen. De vergadering werd op vrijdag 10 juli 2020 uitgeschreven waarvoor alle 
inwoners van Hindeloopen schriftelijk waren uitgenodigd. Met dank aan de Jachthaven Hindeloopen 
kon rekening houdende met de COVID-19 voorschriften worden vergaderd in een loods op het 
jachthaventerrein. De vergadering werd goedbezocht en middels een stemming is het standpunt van 
de inwoners van Hindeloopen inzichtelijk gemaakt die later per brief kenbaar is gemaakt aan de 
Gemeente SWF en de Gemeenteraad. Dit proces heeft veel extra inspanning gevraagd van het 
bestuur van PBH maar we kijken met een goed gevoel terug op de procedure en de manier waarop 
we hebben kunnen bijdragen. Over de uitkomst van de BALV zijn nog talloze gesprekken gevoerd 
door het bestuur van PBH met inwoners van Hindeloopen, gemeenteraadsleden, journalisten en het 
college van B&W. Naar aanleiding van de gesprekken met B&W is uiteindelijk door PBH het initiatief 
genomen om met een drietal Hindeloopers te gaan werken aan een notitie, een compromis. Piet 
Sprik, Titus Stallmann en Durk van Tuinen hebben deze taak op zich genomen. De uitkomst van het 
werk van het drietal is op 19 februari 2021 per brief kenbaar gemaakt aan alle inwoners van 
Hindeloopen. Als bestuur van PBH kijken we terug op een intensieve periode en een lastig 
onderwerp maar we kijken met een goed gevoel terug op het resultaat. Het is nu aan de Gemeente 
SWF en de Gemeenteraad om de vervolgstappen te zetten. Als bestuur van PBH blijven we daarbij 
betrokken.     
 
Schouw  
Dit jaar is de schouw in verband met de Covid-19 via de digitale weg bewandeld. De inbreng is 
verzameld en er zijn foto’s gemaakt van de situaties ter verduidelijking. Deze zijn daarna naar de 
Gemeente SWF gestuurd. De meeste punten konden op korte termijn opgelost worden en de rest 
van de punten staan in behandeling. Enkele voorbeelden van punten die opgelost zijn: opknapbeurt 
hekwerk rond de grote kerk, toevoegen van stoepopgangen voor rollators/kinderwagens, slechte 
bestratingen, kleine bruggetje bij de Kalverstraat opgeknapt. 
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Toelichting financieel verslag Plaatselijk Belang Hindeloopen 2020 
Er is in overleg met Uus likje wraald besloten om het innen van de contributie van PBH en het 
lidmaatschap van Uus likje Wraald van elkaar te scheiden. De bedoeling was om het innen van de 
gelden zoveel mogelijk via automatische incasso te doen. Helaas is het niet gelukt om alle 
contributies in het boekjaar 2020 nog te innen. Daarom is in 2021 de contributie dubbel geïnd, zowel 
via de automatische incasso als via een factuur. Er zijn op het einde van het boekjaar 275 leden, de 
contributie bedraagt onveranderd 6 euro. Ook in 2020 neemt PBH de financiën van het evenement 
Hylpen 75 jaar bevrijd nog op zich. Er zijn inkomsten uit subsidies en donaties, en uitgaven door o.a. 
drukken van het boek en vergaderkosten. Er is sprake van een vermogensafname. Dit heeft te maken 
met de lage inkomsten van de contributie dit boekjaar. Deze zullen volgend boekjaar geïnd worden 
(contributie 2020 totaal ± 1600 euro). 
 
Kascontrole commissies de Hindeloop, Sinterklaascommissie, Uus likje wraald en de culturele 
commissie 
De kascontrole is dit jaar vanwege de Covid-19 iets anders dan anders verlopen. De controle is 
gedaan door de kascommissieleden Gertjan Groenendijk en Anne Hilarides. Ze hebben de financiën 
van de commissies thuis ontvangen. Bij vragen konden ze contact opnemen met de betreffende 
penningmeester. Gertjan wordt bedankt voor de controles, Anne blijft nog een termijn aan als lid van 
de kascommissie. 
De Hindeloop heeft een minder goed boekjaar gehad, aangezien er alleen een winterloop 
georganiseerd is. Er is echter voldoende reserve over. De sinterklaascommissie heeft een normaal 
boekjaar gehad, waarbij geen bijzonderheden waren. De culturele commissie heeft zoals elk jaar 
subsidie gekregen maar deze kon maar voor de helft ingezet worden wegens de corona. Uus likje 
wraald op een klein onvindbaar tekort, geen bijzonderheden. 
 
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.  
 
Herziening informatieboekje nieuwe inwoners 
Eind 2019 is een start gemaakt met de actualisering van het boekje “Welkom in Hindeloopen”, het 
boekje dat wordt uitgereikt aan nieuwe inwoners van onze stad. Daarbij zijn alle verenigingen, die in 
het boekje opgenomen zijn, aangeschreven met het verzoek een actuele tekst aan te leveren. 
Vrijwel alle verenigingen hebben een antwoord geleverd. Hierna is het boekje opnieuw samengesteld 
en de indeling aangepast. “Welkom in Hindeloopen, versie 2021” is in januari van dit jaar naar de 
drukker gegaan en de eerste exemplaren van deze nieuwe versie liggen inmiddels bij enkele nieuwe 
inwoners. 
 
 
  


