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BOLSWARD
De woorden ‘samen’ en
‘mienskip’ vallen meerdere
malen en dat is ook precies
de bedoeling van het Plat-
form: verbinden en facilite-
ren tussen bewoners van
Bolsward en relevante partij-
en. 
De prestentatie van Patyna en
Elkien sluit daar naadloos op
aan. ‘Mei elkoar’ staat onder
elke sheet die voorbij komt in
de Doopsgezinde Kerk, die

voor de gelegenheid is omge-
toverd tot presentatiezaal. 
Locatiemanager van Patyna
Ans Haagsma en projectma-
nager Machiel Talsma vertel-
len hun plannen voor het
voormalig Rabobankkantoor
-deze wordt verbouwd tot
appartementen voor oude-
ren- maar zoeken daarbij ook
nadrukkelijk de imput van de
aanwezigen. ,,Wat speelt er?
Waar is behoefte aan?”, zijn
vragen die ze de Bolswarders

stellen. 
Het plan zoals deze er nu ligt:
de oude Rabobank wordt
gesloopt en maakt plaats voor
24 nieuwe appartementen en
het oude Menniste Skil, even-
eens gehuurd door Partyna,
wordt verbouwd. Tussen
beide panden komt een ver-
bindingsplan. 
De kosterswoning naast de
Doopsgezinde kerk kan die-
nen als gemeenschappelijke
ruimte. Hiervoor laten Patyna

en Elkien zich inspireren
door ideeën van de Bolswar-
ders.
Beide partijen hopen voor de
zomer met een definitief plan
te komen, zodat in 2018
begonnen kan worden met de
bouw van de nieuwe apparte-
menten. De bewoners van It
Menniste Skil zouden, als de
nieuwbouw klaar is, tijdelijk
daar kunnen wonen zodat in
2019 met de verbouw van dat
pand begonnen kan worden. 

Sietse La Roi (links) vertelt over de verbouwplannen van het stadhuis. Rechts architect Silvester Adema. Foto: Henk Tigchelaar.

24 appartementen in oude Rabo
Platform Bolsward organiseerde donderdag een inloopavond. Belangrijkste agendapunten: de
verbouwplannen van het stadhuis en de nieuwe bestemming van de oude Rabobank, 

BOLSWARD
Stipepunt Bolsward organi-
seert op maandag 13 maart
weer een themabijeenkomst
voor mantelzorgers in Bols-
ward en omgeving. 

Deze bijeenkomst heeft het
thema ‘Zorgverlies’. Animo,
een organisatie die zich richt
op seniorenbegeleiding, geeft
een presentatie. Zij richten

zich voornamelijk op het
welzijn van kwetsbare thuis-
wonende zieken en hun
mantelzorgers.
De informatieve middag
wordt gehouden in Grandcafé
‘It Heechhout’ en duurt van
14.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden kan tot 10 maart via
bolsward@stipepunt.nl of via
telefoonnr. 06 46157152.

Informatiemiddag
Stipepunt Bolsward 
13 maart in ‘Heechhout’

Sinds enkele jaren heeft
Bolsward weer een openbaar
urinoir. Namelijk bij de
Blauwpoortsbrug, aan de
westkant van de stad. 
Het woord urinoir is echter
wel teveel eer voor het geval-
letje wat daar is neergezet om
de mannen te kunnen gerie-
ven. Het is een zogenaamd
plaskruis. Vier mannen kun-
nen daar tegelijkertijd hun
urine lozen. Tenminste,
zolang zij zich niet teveel
generen om daar en plein
public te gaan staan plassen.
En zolang zij de viezigheid
die zij daar aantreffen voor
lief nemen.

Een plaskruis is een betrekke-
lijk goede uitvinding voor
gebruik bij festivals, waar
door de grote toeloop van
mensen, een toiletwagen niet
kan voldoen aan de behoefte
van mannen om even snel
ergens te kunnen gaan plas-
sen. Maar als permanent
alternatief voor een ordente-
lijk urinoir is deze absoluut
ongeschikt. Vooral als deze

niet wordt schoongemaakt.
Een plaskruis is in feite ont-
worpen om gemakkelijk te
kunnen worden schoonge-
maakt. Dat is, na gebruik,
ook zeker nodig. En bij per-
manente plaatsing moet de
afvoer natuurlijk ook op een
degelijke wijze op het riool
worden aangesloten. Er is nu
sprake van veel smerigheid
en stank rond dit plasgevalle-
tje vlakbij één van de vele
Bolswarder eetgelegenheden.

Enige jaren geleden bezocht
ik eens één van de beide
(half)ondergrondse sanitair-
gebouwen, die onze stad rijk
is. Dat betreffende bunker-
achtige gebouw zag er toen
juist wél opmerkelijk proper
en luxueus uit. Maar die
sanitair-gebouwen zijn
slechts toegankelijk voor de
bootjesmensen die Bolsward
aandoen. En niet voor de
andere toeristen, of voor de
eigen inwoners van onze
stad. 

Jelle Ybema.

COLUMN
Plassen en plaskruizen

,,Het stadhuis van Bolsward is
de bouwkundige Nachtwacht
van Friesland.” Architect
Silvester Adema van Adema
Architecten in Dokkum her-
haalt een eerder gehoorde
metafoor, maar steekt zijn
enthousiasme voor het mo-
numentale pand niet onder
stoelen of banken. En: ,,Bols-
ward ligt verrekte centraal.”
,,Als je hier je best doet, kan
dit een landelijke trekpleister
worden.” En met ‘dit’ doelt
hij op de grootse plannen die
er zijn voor het rijksmonu-
ment en naastgelegen pan-

den. 
Zoals eerder vermeld in deze
krant komen de drie Bolswar-
der musea -samengevoegd tot
Museum Bolsward- in het
stadhuis en verhuist ook de
bibliotheek hier naartoe. De
grootste ingreep wordt de
bouw van een grote ,,beton-
nen box” om het gemeentear-
chief in te bewaren. Alle
archieven van de voormalige
gemeenten als Bolsward,
Nijefurd, Sneek, Wymbriste-
radiel en Wûnseradiel (en na
de fusie ook die van Littense-
radiel) worden hier opgesla-

gen. 
Het nieuws van de plannen is
niet nieuw. De presentatie
van Adema wel. In het 3D-
ontwerp ‘loopt’ hij door de
verschillende nieuwe ruimtes
en geeft hij de bezoekers een
virtuele rondleiding. 
Zo valt de zien dat de biblio-
theek over twee verdiepingen
aan de zijde van de Jongema-
straat komt, evenals de nieu-
we entree tot het pand. 
Op de begane grond is ruimte
voor horecagelegenheden,
maar ook voor een auditori-
um dat plaats biedt aan zo’n
honderd bezoekers. 
Tussen het stadhuis en het
gemeentearchief komt een
hofje en rondom het archief
moet een soort overloop
komen die eventueel als
expositieruimte te gebruiken
is. De grote ramen zorgen dat
deze ook van buiten te zien
is. Alle ruimtes staan met
elkaar in verbinding.
Voor het ontwerp heeft het

architectenbureau zich laten
inspireren door oude foto’s.
De historische trapgevels
komen in de nieuwe tekenin-
gen terug. 
,,Dit is een enorme kans voor
de stad”, benadrukt Adema.
,,Maar ik kan u beloven: het
wordt niet wat u nu ziet”,
zegt hij lachend, doelend op
de definitieve uitwerking van
de tekeningen. ,,Dat hoort bij
het proces.”
Sietse La Roi van de gemeente
Súdwest-Fryslân geeft de
tijdsplanning aan: ,,2018
halen we niet”, klinkt het
stellig. ,,In 2017 willen we
een definitief plan hebben,
zodat we begin 2018 een
aannemer kunnen zoeken. In
het stadhuis gaan we dan niet
verbouwen vanwege activitei-
ten aldaar rondom Culturele
Hoofdstad. We kunnen wel
beginnen met de nieuwbouw
op het plein. In 2019 is het
stadhuis aan de beurt en een
jaar later volgt de opening.”

‘Dit is een enorme kans’
De plannen voor de verbouwing en herinrichting van het stadhuis in Bolsward werden door architect
Silvester Adema nog eens grondig toegelicht. 


