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De werkgroep voor It Waed. 

Dit gebouw gaat straks plat 

om ruimte te maken voor een 

nieuw te bouwen MFA. 

V.l.n.r. Henk Smits, Jelle Jan 

Wissmann, Ab Brouwer en 

Jan Bruinsma. Achter hen is 

een kraan al bezig het groen 

tussen It Waed en de school 

op te ruimen. FOTO JAN 

SPOELSTRA  

 
In Sexbierum worden de inwoners morgen ingelicht 
over de bouw van een nieuwe multifunctionele 
accommodatie. Zowel de gemeente Waadhoeke als het 
dorp zelf steekt er de nek voor uit. 
 

Het is serieus geld, beseft voorzitter Jelle Jan Wissmann van Dorpsbelang 

Sexbierum-Pietersbierum zich terdege. De twee dorpen willen na jaren voorbereiding 

de oude gymzaal en het oude dorpshuis It Waed in één keer vervangen door een 

nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) waar ook de kerkelijke PKN-gemeente 

in deel neemt. Kostenplaatje: bijna 2,2 miljoen euro. 

 

Van twee partijen wordt daarbij een forse bijdrage gevraagd. De voormalige 

gemeente Franekeradeel, die in Waadhoeke is opgegaan, stelde al 1 miljoen euro 

beschikbaar, donderdag beslist de raad van Waadhoeke of daar nog 511.000 euro 

bij komt. Sexbierum en Pietersbierum beloven zo’n 700.000 euro bij te dragen. Dat 

geld moet uit subsidies en zelfwerkzaamheid komen. Zodra de gemeenteraad ‘ja’ 

zegt, gaan de dorpen daarmee aan de slag, verzekert Ab Brouwer van de werkgroep 

MFA. 

 

Brouwer is sinds 2012 betrokken bij de plannenmakerij. Die werd ingegeven door 

een totaal verouderd gymlokaal, waar diverse toestellen afgekeurd zijn. Het pand 

aan het Fliet uit 1954 is het oudste gymlokaal van de gemeente Waadhoeke. 



Sexbierum wil een gymvoorziening zeker behouden. Anders moeten de kinderen 

voor de gymlessen naar Franeker. Nu de christelijke basisschool De Skeakel 

verbouwd wordt vanwege de sluiting van de andere school De Barraboech is het 

logisch daarbij aan te sluiten. 

 

Zo kwam het eveneens verouderde dorpshuis It Waed, gebouwd in 1975, in beeld. 

Het ligt naast de school die verbouwd wordt en zou een mooie plek zijn voor de 

nieuwe gymzaal. Zo ontstond het plan om It Waed te slopen en er een nieuwe MFA 

te bouwen, waarin de gymzaal wordt geïntegreerd. In de tekeningen krijgt de 

gymzaal een verdiepte vloer en steekt een stuk boven de MFA uit. 

 

Waadhoeke heeft belang bij privatisering van de gymzaal, zodat de gemeente af kan 

van de exploitatie. Maar door de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe MFA belandt 

de algemene reserve van Waadhoeke onder de 15 miljoen euro, een bedrag dat 

eerder als ondergrens is bestempeld. Er komt dan ook nog een memo aan de raad 

hoe dit op te lossen. 

 
 

Rianne van der Walt 

gooit de bal bij ‘allesbal’ 

naar één van haar 

klasgenotes in het 

gebouw dat nu nog als 

gymzaal wordt gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvankelijk liepen de plannen voor nieuwe dorpshuizen in Ried en Sexbierum gelijk 

op. Inmiddels is het vernieuwde gebouw in Ried sinds maart 2018 open. In 

Sexbierum stokte de voorbereiding omdat de gemeente bredere medewerking eiste 

en andere gebouwenproblemen voorzag. De kerkelijke PKN-gemeente was zo’n 

partij die mee zou moeten doen. 

 

Jan Bruinsma en Henk Smits van de PKN leggen uit dat de plaatselijke kerk daar 

even de tijd voor nodig had. De fusie tussen hervormden en gereformeerden was net 

achter de rug. Het besef was er wel dat er iets met de gebouwen moest gebeuren, 

maar dit kwam in een stroomversnelling door de MFA-plannen. 



Uiteindelijk heeft de PKN besloten de voormalig gereformeerde kerk met zalen De 

Terskflier af te stoten en mee te doen in de MFA. De hoop in Sexbierum is dat één 

aannemer een totaaldeal wil maken: bouw van de MFA en het invullen van de 

locaties Terskflier en oude gymzaal. 

 

Met elkaar wil het dorp zo een nieuwe start maken, tegelijkertijd met de nieuwe start 

van het grootste bedrijf, kwekerij Hartman, dat na een faillissement inmiddels is 

overgenomen. Huidige huurders als de drumfanfare, de toneelvereniging, 

handwerksters en biljarters gaan mee naar de nieuwbouw en voor de colorguards 

komen er nieuwe mogelijkheden. ,,Zij trainen drie keer per week en moesten 

uitwijken naar Harlingen, Tzummarum of Menaam’’, vertelt Wissmann. De hoop is dat 

het volleybal terug kan keren in het dorp. 

 

Nieuwe uitdagingen voor Dorpsbelang dienen zich alweer aan. De dorpssupermarkt 

bouwt momenteel aan een nieuw onderkomen op het vrijgekomen terrein van speel- 

en doepark Aeolus. Dat betekent dat er een bestemming moet komen voor het pand 

dat de supermarkt straks achterlaat in het centrum van het dorp. 
 


