
Vervolg dorpsbudget 

 

Op donderdagavond 14 oktober hebben we zoals u weet een bijeenkomst georganiseerd over de 

toekenning van het resterende bedrag uit het dorpsbudget voor Houwerzijl in het theemuseum. 

Iedereen uit Houwerzijl was voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Er waren 17 personen aanwezig en 

er was een schriftelijke bijdrage van iemand die niet aanwezig kon zijn maar wel zijn mening wilde 

uiten. 

In het kort hebben we nog even de stand van zaken van de andere projecten uit het dorpsbudget op 

een rij gezet. 

 Het AED apparaat is aangeschaft 

 Het boek over Houwerzijl is in de maak. Er werd een oproep gedaan om Dick Ronner  van 

teksten en van foto’s  te voorzien. 

 De bomen gaan dit voorjaar worden geplant 

 Het kunstwerk wacht nog op een omgevingsvergunning. 

De avond stond verder in het teken van de klokkenstoel. Hans Fidom had een mooie historische 

presentatie over de ontwikkelingen van Houwerzijl en de aanwezigheid van een toren met 

klokkenstoel op oude prenten. Op basis van deze beschouwingen werden ook een aantal ontwerpen 

getoond en een ruwe schatting gemaakt wat de kosten zouden kunnen zijn. De plek voor de 

klokkenstoel zou de parkeerplaats van de begraafplaats kunnen worden. Geschatte kosten €25.000. 

Zoals in de uitnodiging was aangekondigd hebben wij als werkgroep aan de aanwezigen gevraagd of 

zij het volgende voorstel wilden steunen. 

Wij bestemmen het restbedrag van ongeveer €18.000 uit het dorpsbudget voor de gedeeltelijke 

financiering van de klokkenstoel en niet aan andere projecten (die ook nog niet bij de werkgroep 

waren ingediend). En we geven de werkgroep Klokkenstoel (bestaande uit Hans Fidom, Attie Bos en 

Aad van den Bemt) de opdracht het plan verder uit te werken. Er zullen nog een paar bijeenkomsten 

komen over het precieze ontwerp en de plek, waarover iedereen kan meedenken. 

16 van de 17 aanwezigen stemden in met dit voorstel. Er was 1  tegenstem en er was nog een 

tweede tegenstem (schriftelijk). Het voorstel is aangenomen. 
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