Vitale kernen

Een vitale kern is van levensbelang voor de kleine dorpen eromheen én de landelijke omgeving.
Een vitaal kerndorp met voldoende voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen is belangrijk voor de
leefbaarheid en het minimaliseren van krimp. Akkrum is zo’n vitaal kerndorp voor een zeer wijde
omgeving. Maar ook een recreatiedorp met een grote jachthaven. Het dorp leefbaar en aantrekkelijk
houden voor de toekomst, voor zowel inwoners en ondernemers als recreanten is daarom ‘een must’!
Wanneer dan vanuit ‘de mienskip’ – zeg maar ‘van onderop’ – daartoe het initiatief wordt genomen wil de
gemeente dit waar mogelijk omarmen en zich hiervoor inzetten. De opknapplannen voor het verouderde
centrum waren dan ook aanleiding om hier samen met Plaatselijk Belang de schouders onder te zetten.
Voorzitter Aize Wijnstra van Plaatselijk Belang Akkrum Nes vertelt over het hoe en waarom.
“Het begon allemaal in 2016 tijdens een bijeenkomst
waar werd geopperd om de Tsjerkebleek, de groenstrook voor de kerk, op te knappen. Van groenstrook
was namelijk geen sprake meer: De Tsjerkebleek is
in de loop der jaren verworden tot ‘een bleek voor
blik’. Kortom parkeerplaats! De wens leeft sterk om
er weer een groen hart van te maken, een groene
verblijfplaats met onder meer bankjes. Voor de auto’s
moet een andere parkeergelegenheid worden gerealiseerd. Aanpak van de groenstrook is sowieso nodig

omdat de kastanjebomen ziek zijn en moeten worden
vervangen. Van het een kwam het ander, want
waarom niet gelijk ook de omgeving meenemen in de
opknapbeurt. Dus organiseerden wij als Plaatselijk
Belang een brainstormavond voor de inwoners rond
de Tsjerkebleek, de ondernemers en het kerkbestuur.
Het enthousiasme mondde uit in een werkgroep die
enthousiast aan de slag ging. De gemeente draagt
financieel bij in de voorbereiding van de plannen.
Het plan Tsjerkebleek is klaar, maar we willen graag
het hele centrum opknappen, een initiatief van
Plaatselijk Belang én de ondernemers. De mooie
slinger die dwars door het dorp loopt en waaraan tal
van ondernemers zijn gevestigd aantrekkelijk maken
met hedendaagse bestrating, zonder obstakels als
trottoirs. Op die manier is het centrum toegankelijk
voor iedereen, ook voor de bewoners van het grote
centrum voor ouderen. Zo kunnen we ons zeer
actieve dorp met een rijk verenigingsleven en een
ondernemersclub met meer dan 130 leden leefbaar
houden voor de toekomst.”

