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Mayke Zandstra heeft besloten per 01-01-2022 te stoppen als procesbegeleider van ons 
experiment. Haar werkzaamheden rond haar project ‘de Enne Jans Heerd’’ in combinatie 
met de intensieve en complexe situatie waarin ons experiment zich bevindt maakt dat zij 
niet haar volle aandacht aan ons experiment kan geven. Uiteraard respecteren wij haar 
besluit en hebben bijzonder veel waardering voor haar inzet. Wij gaan in overleg met Mayke 
kijken op welke wijze wij afscheid van haar kunnen nemen. Het bestuur van de 
dorpscoöperatie is nu in overleg met mogelijke opvolgers. De taken zullen voornamelijk 
liggen binnen de ‘zachte sector’ vooral inhoudend: assistentie bestuur; coördinatie; 
regisseuse; communicatie met het dorp etc. én de uitwerking van de dorpsvisie. In de paar 
maanden die nu nog resten zal Willem Smink de meest urgente zaken behartigen, zoals 
bijvoorbeeld het bodemonderzoek van het trapveldje. De opdracht daartoe is inmiddels 
afgegeven. 

Klankbordgroep:
Het bestuur van de dorpscoöperatie werkt aan een ‘reglement’ voor de klankbordgroep. 
Belangrijk is dat een functioneel en effectief contact tussen het bestuur van de coöperatie en
de klankbordgroep goed geregeld is én dat alle organisaties binnen ons dorp hun inbreng 
kunnen hebben. 

De volgende fase Experiment Krewerd:
Na maanden overleg gaat het Experiment Krewerd de volgende fase in. De begrotingen van
de tweede groep woningen is zodanig goedgekeurd dat de voorbereidingskosten ter
beschikking worden gesteld. Maandag 22 november wordt in de directie van de NCG het
besluit officieel genomen, waarna direct de subsidieaanvragen voor de voorbereidingskosten
(honoraria, flora en fauna en de legeskosten) door de architecten, namens de bewoners, de
deur uit kunnen. Voorbereidingskosten zijn kosten van waaruit het honorarium voor de
diverse deskundigen wordt betaald, om samen met de bewoner het voorlopig ontwerp uit te
werken tot een definitief plan en de aanbesteding daarvan.
De begrotingen voor de eerste groep woningen waren al goedgekeurd. Speciaal voor 
Krewerd is een contract opgesteld, waarmee de bewoner nu een opdracht kan
geven aan de architect om de technische uitwerking te starten. Jullie architect zal jullie
hierover informeren.
De begroting voor de versterking/vernieuwing van Kredo is ondertussen ook goedgekeurd.

De bouwdirectie: Jan Grijpma.
Niet de NCG, maar Krewerd gaat zelf de uitvoering van de versterkingen organiseren. Het
geld dat de NCG normaal hiervoor besteed wordt overgedragen aan de dorp coöperatie.
Jan Grijpma gaat dit als ‘bouwdirecteur’ voor Krewerd doen. Hij begeleidt de architecten,
waar nodig, maakt veiligheidsplannen op dorpsniveau, organiseert de tijdelijke
her-huisvesting, de begrotingen, de bouwvolgorde en de aanbestedingen naar de 
aannemers.

Een nieuwe penningmeester:
Er gaat in ons experiment veel geld om. Wij zijn dus naarstig op zoek naar een goede 
administrateur c/q administratiekantoor die deze klus ons uit handen kan nemen. Dit 



betekent tegelijk dat ons bestuur moet worden aangevuld met een nieuwe vakkundige 
penningmeester die vanuit het bestuur contact heeft met de administrateur.

Tijdens de coöperatiebestuursvergadering vergadering heeft Tom Roggema gezegd dat hij 
stopt als bestuurslid. Ook meldde hij dat hij stopt als voorzitter van dorpsbelangen. Het 
bestuur betreurt dit zeer te meer omdat hij de initiator van het experiment is. Anderzijds 
hebben wij er begrip voor. Een dergelijk proces te initiëren is iets anders dan het gehele 
proces te kunnen en blijven volgen. In overleg met hem gaan wij kijken hoe wij afscheid van 
hem in deze positie kunnen nemen.

Tot slot: er zijn nog 8 adressen die geen enquête hebben ingeleverd. Het zou fijn zijn 
wanneer dit alsnog gaat gebeuren. Het vergemakkelijkt het verloop. 

 (F.P.)


