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Een nieuw gezicht onder de zon van Dongeradeel...

Ik ben Thyra van der Veer en werk sinds mei dit jaar voor 
jongerenwerk Zero van de stichting Welzijn Dongeradeel. 
Werken met jongeren is mij niet vreemd. Zo ben ik ooit 
begonnen als jeugdhulpverleenster in Drenthe en richtte ik mij 
na mijn werk in de verslavingszorg op kinderen uit 
achterstandswijken.

In Dongeradeel is het de bedoeling dat ik contact houd met 
de jongeren in de dorpen en in de jeugdhonken. Ik breng nu 
de vragen en behoeften van de betrokken jongeren in kaart 
en wil graag meer verbinding maken tussen de verschillende 
honken, zodat er gebruik kan worden 
gemaakt van elkaars ervaringen. Zo kunnen er misschien 
cursussen of work-shops samen worden gevolgd. Daarnaast 
zet ik me in om de jongeren in Ternaard te helpen om het 
jeugdhonk daar op een positieve manier op poten te zetten, 
daarbij krijg ik hulp van veel jongeren uit Ternaard. Ook 
ondersteun ik het Jeugd Parlement van Dongeradeel, omdat 
het belangrijk is dat jongeren een duidelijke stem hebben en 
krijgen in deze gemeente.

Ik ben een echte Friezin, maar kom niet uit Dongeradeel. 
De afgelopen maand heb ik de gemeente steeds beter leren 
kennen. Het was leuk om kennis te maken met jongeren en 
te praten met mensen die zich net als ik graag inzetten voor 
de jeugd. Ik ben al in meerdere jeugdhonken in de gemeente 
gastvrij ontvangen, de een nog mooier dan de andere!

Thyra van der Veer

Voor ideeen, vragen of klachten ben ik 
het makkelijkst bereikbaar op mijn mobiel: 
06-28624847 of op mijn mailadres: 
tvanderveer@het-bolwerk.eu



Raard

Raard
In april waren de voorbereidingen, 
prijsonderhandelingen en besprekin-
gen met de aannemer afgerond en kon 
er worden gestart met de bouw. Nu, 
drie maanden later, is het casco van 
het honk klaar en wordt er volop ge-
werkt aan het installatiewerk en de 
afbouw. 

Nes
Begin mei is gestart met het verwijderen van asbest in de CV-ruimte en daarna is een deel van het bestaande gebouw ge-sloopt door vrijwilligers. Ver-volgens is Bouwbedrijf Holwerda gestart met de bouw. Op de foto’s is te zien dat het bouwwerk al vorm krijgt. De planning van de aannemer is om met de bouwvak het casco klaar te hebben.

Hoe staat het ervoor?

Feestelijke opening jeugdonderkomen
Morra Lioessens -  Op 28 april was de feestelijke opening van 
het nieuwe onderkomen voor de jeugd en de kaatsvereniging 
van Morra Lioessens. Een schitterend gebouw, gerealiseerd in 
ongeveer een half jaar. Van fundering tot en met afwerking, 
inclusief een fantastische inrichting en aankleding. Stichting 
jeugd- en sportfaciliteiten Morra-Lioessens en alle andere 
betrokkenen, gefeliciteerd!

Nes



Paesens-Moddergat

Van een illegaal naar legaal… 
Er zijn nog twee illegale jeugdhonken. Dat zijn het 
Hijspaleis in Nes en de Witte Arend in Moddergat. In 
december 2005 bepaalde de gemeenteraad van Don-
geradeel dat er na 2010 geen illegale jeugdonderko-
mens meer in de gemeente mogen zijn. De gemeente 
wil namelijk graag jeugdhonken die veilig zijn en aan 
de regels voldoen.

Maatregelen van de gemeente
De gebruikers van het Hijspaleis en de Witte Arend 
hebben van de gemeente een brief gekregen. Daarin 
staat dat ze vanaf 25 juni 2012 het jeugdhonk niet 
meer mogen gebruiken en dat ze het honk moeten 
opruimen. Ook in Brantgum moest het illegale honk 
worden opgeruimd en dat hebben de jongeren binnen 
de gestelde termijn gedaan.

Bezwaarschrift
De gebruikers van het Hijspaleis en de Witte Arend 
hebben gebruik gemaakt van hun recht om bezwaar te 
maken tegen de brief van de gemeente. Burgemeester 
en wethouders beslissen na de zomervakantie op de 
bezwaren. Tot die beslissing mogen de illegale jeugd-
honken blijven staan.

Niawier 
Binnen het bouwplan was nog een tekort 
van rond de € 25.000,-. Daarom is nog eens 
goed gekeken naar mogelijke bezuinigin-
gen. Een aanpassing van het ontwerp en 
de uitvoering kan een voordeel opleveren 
van circa €1 2.000,-. Welstandscommissie Hûs 
en Hiem  is akkoord met de wijzigingen en 
de aannemer kan nu opnieuw een kostenbe-
rekening maken. De verwachting is dat er 
dan eindelijk gestart kan worden met de 
bouw van het jeugdhonk met kantine voor 
de kaatsvereniging.

Paesens-ModdergatDe voorbereidingen zijn in volle 
gang en het ontwerp van het gebouw 
is klaar.  Welstandscommissie Hûs en 
Hiem is positief over het ingedien-
de schetsontwerp. De gemeente is nu 
druk bezig met de verdere uitwerking 
van het plan en met de voorbereiding 
voor de aanvraag van de omgevings-
vergunning.

Het gebouw kan niet helemaal binnen 
de ruimte staan die het bestemmings-
plan aangeeft, daardoor duurt de pro-
cedure voor de vergunning ongeveer 
2 tot 3 maanden langer. Een andere 
oplossing is er niet, omdat het kaats-
veld niet kleiner mag worden qua 
speelveld. Daarnaast moet het groen 
rondom het kaatsveld wat worden 
aangepast en moet een gedeelte sloot 
worden gedempt. De voorbereidingen 
gaan in goed overleg met de aangren-
zende buurman die daar zijn bedrijf 
runt. Het stichtingsbestuur is druk 
bezig met de organisatorische voorbe-
reidingen en schrijft een projectplan 
om zo de nodige subsidiefondsen aan 
te kunnen schrijven.


