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Heeg laat starters drijven
ELIZABETH VOGELZANG

HEEG Met een revolutionaire drij-

vende woonwijk met sociale huurhuizen en betaalbare seniorenwoningen wil Heeg zijn starters en ouderen binnen de dorpsgrenzen
houden. ,,Sa kin jong en âld hjir
bliuwe.”
Nu is het een zompig stuk veengrond
direct aan de boorden van de Djippe
Sleat aan de noordwestkant van
Heeg. Ooit bedoeld voor woningbouw en eigendom van de gemeente.
Maar zo’n natte lap is lastig en duur
bouwrijp maken, dus bouwplannen
lieten op zich wachten.
Tot nu. Want Plaatselijk Belang
Heeg heeft een revolutionair plan
met de drassige bouwgrond. De vereniging heeft met de architecten en
ontwikkelaars van Nieuw Wonen op
Water (NWW) uit Sneek het plan bedacht voor een drijvende woonwijk.
Aan de Skatting tussen It Fabryk en
de Djippe Sleat worden waterkavels
gegraven aan twee pieren. Aan de
ene liggen 26 drijvende huurwonin-

gen aangemeerd voor huurders onder de huursubsidiegrens. Het andere landhoofd is de toegang tot 21 ‘aanlegplekken’ waar geschakelde en vrijdrijvende huizen liggen voor
senioren en doorstromers.
Dus de prachtige plek direct grenzend aan de natuur wordt geen prestigieus plan met watervilla’s voor
toeristen of luxe buitenverblijven
voor dikke portemonnees. Het wordt
een permanente woonwijk voor oude en jonge Hegemers die in het dorp
willen blijven wonen of op eigen benen willen staan.
Plaatselijk Belang heeft het plan
zelf geïnitieerd, vertelt voorzitter
Helga Kooijstra. Heeg heeft behoefte
aan geschikte starterswoningen en
aan betaalbare plekken voor ouderen
die kleiner willen wonen maar in het
dorp willen blijven. De gemeente en
provincie zijn blij met ideeën tegen
krimp, maar eisen dat huizen verwijderbaar zijn en watergeoriënteerd.
Toen Kooijstra hoorde van drijvende
woningen van NWW en dacht aan de
nog immer lege drassige bouwgrond,
was het plan geboren.

‘We bewake
dat it foar
de doelgroep
bliuwt’
Plaatselijk Belang ontwikkelt niet
zelf, maar brengt de juiste partijen bij
elkaar zodat er iets komt wat past bij
wat Heeg zelf wil en nodig heeft.
Door zelf de boel aan te zwengelen
houdt de dorpsvereniging grip op de
plannen. Kooijstra: ,,Der moat net
wer wat komme dat troch fakânsjebewenners brûkt wurdt, mar echt
foar de Hegemers is.”
Om te voorkomen dat starters
over een paar jaar met winst de woning verkopen wordt op sociale huur
ingezet en worden de arken ondergebracht in een coöperatie. ,,Sa bewake
we dat it foar de doelgroep bliuwt.”
Het plan kon direct op een overweldigende animo rekenen, blijkt uit
een belangstellingregistratie. Dat
formulier is dik 200 keer ingevuld,

van die inschrijvers was 95 procent
afkomstig uit Heeg. ,,Krekt wat we
foar eagen ha”, zegt Kooijstra. De bal
ligt nu bij de gemeente Súdwest-Fryslân, wil NWW het echt van de grond
krijgen. ,,Der is noch gjin ja of nee fan
de gemeente”, zegt Menno de Roos
van NWW. ,,Mar it entûsjasme is
grut.” Hij hoopt begin volgend jaar
helderheid te krijgen.
NWW won met hun Vlot, een drijvende en eenvoudig verplaatsbare
huurwaterwoning, de gemeentelijke
Duurzaamheidsprijs 2020. Ook de
drijvende wijk bestaat puur uit gasloze en volledig op elektriciteit draaiende huizen die met circulair materiaal zijn gemaakt. De rijtjeshuizen bestaan uit twee woonlagen met een
dakterras en zijn 6,5 bij 6,5 meter. De
drijvende twee-onder-een-kappers
zijn ruimer en mogelijk geschikt
voor een kantoor aan huis. ,,It is allegear hiel grien en duorsum”, zegt
Kooijstra tevreden. ,,We tinke der sels
oan om der in Dark Sky-gebiet fan te
meitsjen mei hast gjin strjitferlochting. It sit sa moai yn de natoer. It is
unyk, dêr halde we as Heech wol fan.”
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Lintje voor
voetbalman Meijer
FRANEKER Op de dag dat

voor de dertigste keer het
naar hem vernoemde jeugdzaalvoetbaltoernooi gehouden zou worden, werd Jan
Meijer (60) uit Franeker
benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Meijer is
vijftig jaar lid van SC Franeker, daar een icoon geworden en tevens een begrip in
Franeker. Lijnen trekken,
netten herstellen, voetbalvelden keuren, coördineren
op wedstrijddagen, teams
verwelkomen en drijvende
kracht achter het 45+-team.
Het is maar een greep uit de
werkzaamheden van de
man die volgens burgemeester Marga Waanders
,,voetbal ademt’’.

Vernielingen
in vier dorpen
GAUW In de dorpen Gauw,
Sibrandabuorren, Tersoal en
Poppenwier is tijdens de
kerstdagen een zestal bushokjes vernield. „Nee, deze
schade aan een zestal Abri’s
is niet veroorzaakt door
winterstorm Bella”, zo begint handhaving SúdwestFryslân een bericht op sociale media. De handhavers
noemen het een „spoor van
vernieling” door de dorpen.

De drijvende rijtjeswoningen.

NIEUW WONEN OP WATER

Alinea weggevallen in
memoriam Pultrum

FvD’er Jousma: begrip voor Baudet
ANDRÉ HORJUS

LEEUWARDEN Statenlid Erwin Jous-

ma uit Menaam schaart zich alsnog
achter Forum voor Democratiepartijleider Thierry Baudet. Jousma noemt het optreden van Baudet
,,bewonderenswaardig’’.
Tot 8 december maakte hij, wiskunde en rekendocent op het Friesland
College, deel uit van de zesmansfractie van FvD in Provinciale Staten. Die
besloot zich – na de commotie over
antisemitisme en het optreden van
Baudet – van Forum los te maken en

als onafhankelijke fractie verder te
gaan.
Nu zegt Jousma dat hij ,,een trotse
21ste plek’’ mag innemen op de conceptkandidatenlijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart. ,,De
berichtgeving omtrent gebeurtenissen is ook voor mij verwarrend geweest en ik heb eerlijk gezegd ook
erg gebaald van al dit tumult’’, stelt
Jousma in een schriftelijke verklaring. ,,Maar toen ik na de storm voor
mezelf alles goed op een rijtje zette,
had ik begrip voor de manier waarop
de FvD-leider gereageerd heeft, sterker, ik vond het bewonderenswaar-

dig dat hij in eerste instantie een
stap terugzette.’’
Jousma zal zich provinciaal en
landelijk blijven inzetten voor FvD.
,,Ik geloof sterk in ons programma
en daarmee in het bestaansrecht
van Forum voor Democratie.’’
Andere Friese kandidaten op de
landelijke kandidatenlijst zijn boerin Nynke Koopmans uit Lytse Geast
op nummer 22 en ondernemer Johan Talsma uit Dokkum op nummer
40. Talsma laat weten helemaal achter Baudet te staan. Eerst had hij de
boot nog afgehouden, maar toen
Wybren van Haga, nummer 2 op de

lijst, een beroep op hem deed, ging
hij overstag. ,,Ik hie it drok genôch,
mar nei alles wat der bard is – der is
gewoan in coupe pleegd en ik kin net
tsjin ûnrjocht – haw ik tsjin Wybren
sein: ‘Set my mar op’e list’. It gong
my oan it hert.’’
Dat hij niet hoog op de lijst kwam,
nummer 40, is vooral op eigen verzoek, aldus Talsma. Hij heeft drie bedrijven en is enig raadslid voor de
Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslan. Inmiddels heeft hij de situatie
met het partijbestuur van de ELP
NEF besproken. ,,It wie gjin probleem.’’

Bij het in memoriam over
Ines Pultrum, dat gisteren
in de krant stond, is de
volgende slotalinea weggevallen: Pultrum verwachtte
geen hiernamaals. Vroeger,
toen zijn broer Bauke klinisch dood was geweest,
toonde hij zich nieuwsgierig
naar wat Bauke had gezien.
Tunnels misschien? Licht?
,,Ines, er is trompetgeschal
noch engelengezang.’’
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