
Auke Bruinsma koopt pand Resi in Wommels en presenteert plan voor wonen- en werken

‘As ik in gebou sjoch, dan ha ik dêr altiten wol ideeën by’
Wommels – Waar tot voor een paar 
jaar terug Resi Wooncentrum bed-
den en meubels verkocht zal het 
straks bruisen van bedrijvigheid. 
Auke Bruinsma van Bruinsma 
Bouw Verhuur en Participaties 
uit Leons is de nieuwe eigenaar 
van het complex aan de IIsbaan 
in Wommels. Bruinsma gaat het 
pand verbouwen tot bedrijfsunits 
en woningen. Met de slogan ‘wo-
nen en werken aan het water in 
Wommels’ gaat hij de markt op. 

Door Hinne Bokma

In 2012 kwam Resi in � nanciële 
problemen en was gedwongen zijn 
deuren te sluiten. Sindsdien biedt 
het gebouw van 8500 vierkante 
meter een troosteloze aanblik. 
In gedachten was Bruinsma al 
geruime tijd bezig met de aankoop 
van het gebouw. Vijf maanden 
geleden hakte hij de knoop door 
en startte de onderhandelingen. 
,,Soms is it better om efkes te 
wachtsjen.” Op vrijdag 10 april 
kwam de koop rond en de vol-
gende dag presenteerde hij zijn 
plannen tijdens de woonmarkt in 
het gemeentehuis in Wommels.
Bruinsma heeft ervaring met het 
aankopen en verbouwen van 
bedrijfspanden en woningcom-
plexen. Zo kocht hij jaren geleden 
het KMA-complex aan de Wal-
perterwei, en maakte hij van de 
of� ciersgebouwen van de lucht-
macht aan de Troelstraweg in 

Leeuwarden aantrekkelijke stu-
dentenwoningen. ,,As ik in gebou 
sjoch, dan ha ik dêr altiten wol 
ideeën by.” 
Zo gaat  het dus nu ook met de 
voormalige meubelzaak aan de IIs-
baan. Het gebouw is volgens hem 
geschikt voor het onderbrengen 
van bedrijven. Voor de uitwer-
king van het plan benaderde hij 

architect Rein Hofstra uit Grou.,,Ik 
fyn it in útdaging om der wat moais 
fan te meitsjen”, aldus Bruinsma.
In het Resi-complex is ruimte voor 
twaalf tot veertien bedrijfsunits met 
woningen. De bedrijfsunits varië-
ren in grootte tussen 300 en 1680 
vierkante meter. Alle woningen 
zijn minimaal honderd vierkante 
meter en worden in de eerste 

verdieping of op het terras gesitu-
eerd.. De prijzen liggen tussen twee 

ton en 550.000 euro. ,,Foar dat 
bedrach kinne je wurkje en wenje.” 
Sommige woningen hebben een 
dakterras, anderen hebben een 
tuin aan het water. Enkele wonin-
gen hebben zowel een tuin als een 
dakterras. ,,Wenje en wurkje mei in 
prachtich útsicht.” Om alle wonin-
gen en bedrijven goed toegankelijk 
te krijgen moeten op enkele plaat-
sen de muren worden verwijderd. 
Langs de vaart komt een wegge-
tje, dat alleen door de bewoners 
gebruikt mag worden.
Bruinsma vertelt dat de eerste 
geïnteresseerden zich al hebben 
gemeld. Hij biedt de units niet 
alleen te koop aan, maar ze kun-
nen ook gehuurd worden. ,,Alles 
kin, ik bin sa � eksibel as wat. Eerst 
hiere mei rjocht op keap is ek 
mooglik”, zo zegt hij. 
De komende maanden zijn nodig 
om de plannen verder uit te 
werken en de benodigde vergun-
ningen binnen te slepen. Bruinsma 
verwacht geen grote problemen. 
De gemeente reageerde positief en 
heeft alle medewerking toegezegd. 
,,Ik hoopje dat we yn novimber los 
kinne en as alles meisit wenje de 
earsten hjir oer in jier.”

De minsken prate 
it leafste mei 
immen dy’t 
harkje kin  
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Op ’e Skille is in útjefte 
fan Utjouwerij Bokma

Truus Huijbregts
werkt met wol
‘Stoffi  ge imago is door opkomst 
nieuwe technieken en manieren 
van werken verdwenen’
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Borghaerts stuit op
boerderij uit 1595
‘Dit is werkelijk uniek. De 
kans dat we nog een oudere 
boerderij vinden is klein’
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Venema bereidt zich
voor op seizoen
‘Jo komme in soad minsken 
tsjin en jo komme op plakken 
dêr jo noch nea west hawwe.’
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Let op: lage btw nog tot 1 juli

skilder nedich
www.skilder.nl
schilder nodig

Workshops en cursussen vilten
in kleine groepen onder 

professionele begeleiding
w w w. f i l t v i l t w e r k . n l 

Tongerwei 4, Baard

 Al 20 jaar uw 
haar onze zorg 

Start zwemseizoen De Klomp

Voor zwembad De Klomp in Wommels ging het zomerseizoen afgelopen 
zaterdag van start. Door de inzet van tientallen vrijwilligers is De Klomp 
gereed gemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. Alleen de peuters moeten 
nog even geduld hebben. Het peuterbad wordt vernieuwd. Volgens voorzit-
ter Lukas Of� nga kan dit bad in de derde week van mei in gebruik worden 
genomen. De feestelijke opening staat voor 20 mei op het programma. De 
eerste zwemdag trok 667 bezoekers.

Auke Bruinsma met de maquette van het toekomstige bedrijfsgebouw.

20% korting op de 
gehele zomercollectie 2015

Geopend aan de Omrin 22 te Winsum Fr
Tel. 0613054466

Aanbieding is geldig 
op 25 april 2015 

10% VoorjaarsVoordeel op de 
gehele collectie

Bij besteding vanaf 25 euro maakt u kans 
op een Modecheque t.w.v. 50 euro

Aanbieding is geldig op 
23, 24 en 25 april 2015 

 

20% korting op de 
eerste knipbeurt

bij Nely’s Ridende Skjirre
Tel. 0629332542 
www.nelykuik.nl

25 april 2015
van 10.00 tot 17.00 uur

Vandaag hebben de Winsumer kledingwinkels  
 
 

Schoenen én de parfums van Coop Tolsma.

www.tietiemolenaarfotografie.nl

Knip de bon uit en neem mee naar de winkel om gebruik te maken van de kortingen
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Openstelling winkels op
zondag wordt eenvoudiger
Wommels – Het wordt voor win-
keliers in Littenseradiel eenvou-
diger om op zon- en feestdagen 
hun winkel te openen. Moet een 
winkelier nu nog goed kunnen 
motiveren waarom hij op zon- en 
feestdagen open wil zijn, burge-
meester en wethouders willen die 
motiveringsplicht schrappen. Dat 
betekent dat er soepel met aan-
vragen zal worden omgegaan.

Eerder gaf de gemeenteraad al aan dat 
de winkeliers meer mogelijkheden

moeten krijgen om open te zijn op 
zon- en feestdagen. Bij openstel-
ling op zondag moet wel rekening 
worden gehouden met anderen, 
bijvoorbeeld kerkgangers.
Voor een algemene en algehele 
openstelling, waarbij de onderne-
mers vrij zijn om zelf te kiezen op 
welke zon- en feestdagen zij hun 
winkels willen openen, voelt de 
raad niets. Dat is wel het geval in de 
gemeenten Franekeradeel en Súd-
west-Fryslân. Daar mag elke winkel 
elke zon- en feestdag open zijn. 


