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Boksum in 2030. Hoe ziet ons dorp er dan uit? Denk je mee? 
 
Hoe ziet Boksum er in 2030 uit? Als een stil en vergrijsd dorp dat vastgebouwd is aan 
Leeuwarden? Of nog steeds als een aantrekkelijk en actief dorp midden in de groene 

greiden? Als Dorpsbelang willen we dit jaar een 
nieuwe dorpsvisie maken. Niet in de vorm van een dik 
boekwerk. Maar eerder in de vorm van een strip met 
beelden van Boksum over 10 jaar. Met een regiegroep 
uit het dorp en hulp van een professioneel bedrijf 
willen we dat organiseren. Vanuit het bestuur van 
Dorpsbelangen doen René Tilma en Jan Wiebe Visser 
mee. Wie doet verder mee? Geef je op!  
 
Eerst meer weten? Informeer dan bij René (06-
12189534) of Jan Wiebe (06-11330048). Meteen 
aanmelden? 
Doe dat via dorpsbelangenboksum@gmail.com.  

 
 

Hoe staat het met snel internet? 
 
In het buitengebied rond Boksum komt er glasvezel. Zowel van Kabelnoord als van 

Glasvezel buitenaf. Binnen de bebouwde kom 
van Boksum komt er nog geen glasvezel. 
Daarvoor is 35% deelname in de kleine kernen 
van Noard- en Súdwest Fryslân nodig. En dat 
percentage is nog niet bereikt. Begin december 
waren in Boksum nog 31 aanmeldingen nodig.  
De aanmeldtermijn is daarom door DFMopGlas 
verlengd tot de zomer.  
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Ook Ziggo is bezig met het verder verhogen van de internetsnelheden. In Utrecht en 
omgeving worden al downloadsnelheden tot 1 gigabit per seconde aangeboden. De 
komende 2 jaar zal dit landelijk uitgerold worden in het huidige verzorgingsgebied van 
Ziggo. 
 

Ben je lid van de uitvaartvereniging en heb je kinderen? Meld ze aan! 
 
Kinderen van leden zijn gratis lid, zolang ze jonger dan 18 
jaar zijn. Maar dan moet je ze wel aanmelden bij de 
uitvaartvereniging. Heb je dat nog niet gedaan? Stuur dan 
een mail naar dorpsbelangenboksum@gmail.com met de 
naam en geboortedatum van je kind(eren). 
 
 

 

Elektriciteitskasten 
 
Sinds een aantal jaren is Boksum in het 
bezit van 3 prachtig beschilderde 
elektriciteitskasten rondom de 
Hegedyk/Nylansdyk. Voor de oudere 
Boksumers onder ons bekende stukjes 
geschiedenis.  
Maar de vele fietsers in de zomer zullen 
waarschijnlijk geen idee hebben welke 
foto’s zijn afgebeeld.  
Daarom worden er in het voorjaar bordjes op de kasten geplaatst met een korte 
beschrijving in het Frysk en in het Nederlands. 
 

Kerstbomen 
 
Sinterklaas had nog niet zo heel lang z’n hielen gelicht, of ons dorp werd weer 
opgesierd met 2 prachtige kerstbomen. Al jarenlang traditie in ons dorp. Vanaf deze 
plek wederom onze hartelijke dank voor de "optuigploeg" (deze keer zonder 
Beerenburg) en onze stroomleveranciers Margriet Kalma en de familie 
Kornelis/Plaeumann, die als nieuwe bewoners het stokje hebben overgenomen van 
Sjoukje Feenstra. 
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Schoolterrein 
 

 
 
In constructieve en prettige afstemming met de gemeente worden stappen gemaakt 
waarbij net voor de kerst vanuit de gemeente Waadhoeke een eerste ruwe schets 
ontvangen is voor mogelijke bebouwing op het schoolterrein. Dit moet door de 
gemeente nog afgestemd worden met Wonen Noordwest Friesland en ook de 
werkgroep uit ons dorp komt hierover begin januari bij elkaar. Daarna zal gezamenlijk 
met WNWF en de werkgroep afgestemd worden over de schetsen en wanneer de 
plannen voldoende concreet zijn (incl. financieel plaatje) om een inloopmiddag voor 
het dorp te organiseren.  
We verwachten dat dat in het eerste kwartaal van dit jaar kan plaatsvinden.   
 

Nijlânsdyk 
 
Els ferfangt esk. 
Hast alle esken dy't oan de Nijlânsdyk rjochting spoar stiene, hiene de essentaksykte. 
Dêrom hat de gemeente Waadhoeke se ferline jier omhelle. Yn de hjerst hat de 
gemeente der nije beamkes delsetten. Dit binne elzen, se binne geskikt foar de wat 
smelle berm.  
 

Jantje Beton 
 
Yn maart is der wer de jierlykse kollekte foar de projekten fan Jantje Beton. De helte 
fan de opbringst is foar 'jeugdgerelateerde activiteiten' (yn ús doarp is dy helte ferline 
jier nei It Lytse Hoekje gien), de oare helte foar projekten fan de organisaasje sels. Sy 
stimulearje it (bûten) boartsjen fan bern.  
Miskien hat ien in idee hwer "ús" helte dit jier oan te besteden? Lit mar witte: 
dorpsbelangenboksum@gmail.com 
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Speeltuin 
 
In het Speelruimte- en uitvoeringsplan van de gemeente Waadhoeke is bepaald dat de 
speeltuin van Boksum opgenomen is voor herinrichting/groot onderhoud in de periode 
2020-2023.  
 

 
 
De speeltuin is hiermee één van in totaal 29 locaties die op korte termijn aangepakt 
zullen worden. Dit zal gaan in samenspraak met de bewoners van het dorp. 
 

Krystbeammen ynsammele 

 
Moandei 6 jannewaris hat de jeugd fan It Lytse Hoekje alle krystbeammen dy't 
klearleine lâns de dyk ophelle. Omdat der in soad help wie, wie it samar klear. De 
beammen binne op it plein by it doarpshûs dellein en de oare deis troch gemeente 
Waadhoeke ophelle. De bern ha hjir €60,- mei fertsjinne en wolle hjirfoar in 
tafeltennistafel oanskaffe. 
 

Digitaal melde fan saken oangeande de iepenbiere rûmte 
 
De gemeente Waadhoeke har foar meldingen oangeande underhâld yn de iepenbiere 
rûmte in digitaal meldsysteem. Ynwenners kinne hjir gebrûk fan meitsje. Meldingen 
soene sa daliks bij de goeie persoan/tsjinst terjochte komme. 
Elk kin dus gebrûk meitsje fan dit adres: 
 
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Waadhoeke/Melding_openbare_ruimte/new 
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