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Jaarverslag 2021 – 2022 

 
Hierbij het jaarverslag van Plaatselijk Belang Hindeloopen (PBH) over de periode tussen vrijdag 1 
maart 2021 en 22 april 2022. Naast dat het jaarverslag wordt gepresenteerd tijdens de ALV is het  
tevens te vinden op onze website www.hindeloopen.nl.  
 
Zomerbloeiers 
In samenwerking met Ondernemers Belang Hindeloopen is een actie gestart waarbij 5 bruggen zijn 
voorzien van 2 hangbakken met zomerbloeiers. De hangbakken zijn geleverd door Fleurig Buiten te 
Koudum. De ambitie is om in 2022 het aantal van 5 bruggen te verdubbelen naar 10, wederom in 
samenwerking met Ondernemers Belang Hindeloopen.  
 
Dodenherdenking  
De inwoners van Hindeloopen zijn 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.  
 
Openbare toiletvoorzieningen 
Gemeente SWF heeft na aankoop van het pand aan de Oude haven PBH geïnformeerd over de 
plannen. PBH heeft geadviseerd om z.s.m. contact op te nemen met de Vereniging Hielper haven 
voor een samenwerking gericht op het gebruik. In de maand maart ’22 heeft de Gemeente SWF PBH 
geïnformeerd dat de Vereniging Hielper haven een langjarige samenwerking is aangegaan met de 
Jachthaven Hindeloopen en geen overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van de nieuwe 
faciliteit.   
 
Woningbeleid  
Gedurende het jaar 2021 hebben we het dossier woningbeleid vooreerst af kunnen sluiten middels 
een advies aan het College van B&W wat daarna nagenoeg volledig overgenomen is en voorgelegd 
aan de Gemeenteraad. In de raad is het voorstel aangenomen wat betekent dat de Gemeente SWF 
nu op basis van de nieuwe afspraken het bestemmingsplan kan wijzigen en handhaven op basis van 
de nieuw gemaakte afspraken. Een intensief traject is hiermee vooreerst achter de rug en we 
vertrouwen erop het best mogelijk compromis te hebben gevonden.  
 
Schouw  
Dit jaar heeft de schouw in november niet plaatsgevonden. We hebben er voor gekozen om dit 
voortaan in het voorjaar te doen. Dan worden de (verbeter)punten vlak voor de zomerperiode 
opgepakt.  
 
Kerstbrodenactie 
Een week voor kerst hebben we als bestuur PBH bij alle oudere alleenstaanden in Hindeloopen een 
kerstbrood incl. kerstgroet bezorgd. In 2021 deden we dat voor de tweede maal en we hopen dit 
voort te kunnen zetten. Totaal zijn er circa 60 kerstbroden bezorgd, geleverd door Spar Sikkes.  
 
Glasvezel 
Vanuit het bestuur van PBH is actief deelgenomen aan een traject met als doel om voldoende 
aanmeldingen te krijgen om glasvezel in Hindeloopen aan te leggen. Gerke de Jong en Mark 
Ringnalda hebben hier veel tijd in gestoken en met resultaat. Er zijn voldoende aanmeldingen gedaan 
en in het voorjaar van 2022 wordt gestart met de aanleg van glasvezel in Hindeloopen. Omdat het 

http://www.hindeloopen.nl/


Plaatselijk Belang Hindeloopen 

 

 

aantal benodigde aanmeldingen is behaald ontvangt PBH een premie van circa € 5.000. In eerste 
instantie was de financiering van de zwemtrap bij Ids hiermee beoogd. Aangezien dat niet doorgaat 
zal een andere bestemming voor het geld worden gezocht.  
 
No Hylpen 
In 2021 is er een nieuwe commissie onder PBH gevormd die zich bezig houdt met onderzoek naar 
(nieuw)bouwmogelijkheden in Hindeloopen. In samenwerking met bureau Toeck is een enquête 
gehouden in Hindeloopen en de resultaten daarvan zijn gepresenteerd tijdens de (verlate) ALV van 
PBH op 8 oktober 2021. Na de analyse van de resultaten is men verder gegaan met oriënterende 
gesprekken gericht op locaties waar zou kunnen worden gebouwd. Vanuit het bestuur PBH is Gerke 
de Jong deelnemer binnen de commissie.  
 
Zwemtrap Ids 
Al enkele tijd zijn we bezig met het realiseren van een zwemtrap bij Ids. Helaas moeten we 
constateren dat we bij het Wetterskip Fryslân tegen een muur aanlopen. Op onze brief hebben we 
een (te) formele reactie ontvangen dat we een vergunning traject in zouden moeten maar daarbij 
werd vooraf benadrukt dat de slagingskans minimaal zou zijn. Daarna hebben we vele malen 
gepoogd om verder in gesprek te raken met het Wetterskip Fryslân maar we moeten constateren dat 
de bereidheid tot overleg er niet is geweest. Daarom stoppen we tot onze spijt vooreerst met de 
pogingen om de zwemtrap te realiseren.  
 
Kerstverlichting 
Zoals ieder jaar is door PBH de ophaalbrug op de haven in de lichtjes gezet, met dank aan de 
stroomvoorziening van de gemeente Súdwest-Fryslân.  
 
Bollen planten 
Begin december hebben we circa 1.000 bloembollen geplant op het grasveld bij de fontein. De bollen 
zijn geschonken door de Gemeente Súdwest-Fryslân. 
 
Visieplan 
Het visieplan voor Hindeloopen is herschreven en is in concept gereed. Door middel van twee 
studenten is dit opgepakt, één van deze studenten was Joost Houtsma. We hebben beide bedankt 
voor hun inzet en we hopen het plan op korte termijn definitief af te ronden.   
 
Vluchtelingenopvang 
Als PBH zijn we betrokken bij de vluchtelingenopvang in de Stadsboerderij. In de eerste week hebben 
we de gesprekken geïnitieerd met de initiatiefnemer en de Hielper stichtingen en verenigingen. 
Nadat de opvanglocatie in gebruik is genomen hebben de voorzitter en penningmeester van PBH 
zitting genomen in het coördinatieteam. Een deel van de financiën van de vluchtelingenopvang lopen 
via de rekening van PBH. 
  


