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JAARVERSLAG BESTUUR DORPSGEMEENSCHAP
OOSTERLITTENS 2017 - 2018
Ook dit jaar willen we zoals gebruikelijk verslag doen van onze activiteiten als
bestuur. Wij hebben op de jaarvergadering in 2017 met de aanwezigen een lijstje
opgesteld van punten die we als bestuur zouden oppakken. Naast de punten die al
op de wurklist stonden:
- Woningbouwplan Sloots
- Straatverlichting
- Onderhoud speeltuin
Waren dat in willekeurige volgorde:
- Project Baarderdyk,
- Vrijwilligers pool
- Verlichting van de kerk.
Daarnaast waren er nog een aantal andere onderwerpen die onze aandacht hebben
opgeëist. We hebben waar mogelijk, als daar aanleiding toe was, u in de Hysp, op
de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dit naast de informatie die we op de
besloten Facebook-pagina delen. Wel is het onze inzet om de informatie die we op
FB zetten ook in de Hysp op te nemen. Het verschil is dan alleen de actualiteit.
Mogelijk zijn er daarom delen van de tekst die u bekend voorkomen. De volgorde
die we hier aanhouden is van extern naar intern. Of te wel eerst de onderwerpen die
van buitenaf op ons afkomen en vervolgens de zaken die we als dorp aanpakken.
Herindeling
In het afgelopen jaar zijn we per 1 januari 2018 overgegaan van de gemeente
Littenseradiel naar de gemeente Leeuwarden. Misschien dat dat voor velen niet zo
merkbaar is geweest maar toch……..
Voor met name de mensen die zich dit jaar bezig hebben gehouden met het
organiseren van evenementen had dit wel grote gevolgen, onder andere een groter
tijdsbeslag als vrijwilliger. Verdere veranderingen, waar we in de afgelopen periode
aandacht aan hebben besteed, zijn:
Gebiedsgericht werken
Uitgangspunt hierbij is dat elk dorp zijn eigen identiteit heeft.
Middels de volgende link https://www.leeuwarden.nl/nl/file/2553/download kunt u
het ‘Handboek gebiedsgericht werken’ downloaden. Dit handboek geeft informatie
over het gebiedsgericht werken in de gemeente Leeuwarden. Het geeft aan hoe de
gemeente Leeuwarden omgaat met:
- belangenbehartiging;
- het thema leefbaarheid (schoon, heel en veilig)
- het thema activiteiten (en initiatieven): wat komt kijken bij het organiseren van
activiteiten of het uitwerken van een idee.
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Wijkwethouder en dorpenmananger
Aan ons dorp is een wijkwethouder toegewezen, namelijk mevrouw Hilde
Tjeerdema. Het is de bedoeling dat ze op de jaarvergaderingen aanwezig is.
De dorpenmanager voor Easterlittens is Jitse de Vries. Jitse is in onze vergadering
van februari aanwezig geweest om een aantal zaken te bespreken. Wat o.a. werd
afgesproken was een rondje door het dorp. Op donderdag 17 mei 2018 hebben we
als dorpsbelang een afvaardiging van de gemeente Leeuwarden ontvangen. De
bedoeling van deze ontmoeting was om kennis te maken en om de punten waarvoor
in het dorp specifieke aandacht nodig is, te bespreken. De volgende onderwerpen
zijn aan de orde geweest:
Groenstrook Fleamske Banken – Franekerfaart
Herinrichting Baerderdyk
Groot onderhoud bomen
Beheer en onderhoud openbaar groen bij de voetbalvelden
GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan)
Vooral de Multi Sport Arene maakte veel indruk: “waar een klein dorp groot in kan
zijn”.
Het was een constructief overleg en de contacten met de gemeente zijn wat ons
betreft goed te noemen.
Dorpsbudget
Vanaf 2019 krijgt dorpsbelang een budget voor de diverse activiteiten in het dorp.
Hieronder een schermfoto van de bedoeling van het budget uit de “Regeling
subsidiering wijkpanels en dorpsbelangen”. Deze regeling is een bijlage uit het
“Handboek gebiedsgericht werken’

Verder is nog van belang om hier te vermelden dat wij als bestuur verplicht zijn om
jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle bewoners in de wijk/het dorp over de
besteding/reservering van de subsidie. De wijze waarop verantwoording plaats vindt
wordt door het dorpsbelang zelf bepaald. Bij de verantwoording moet er ruimte zijn
voor dialoog met de bewoners.
De gemeente Leeuwarden stelt wel voorwaarden aan het verlenen van de subsidie.
Het totale bedrag is op basis van de begroting 2018 €7.300 en is gerelateerd aan de
volgende bedragen:
Gymnastiekvereniging 1500
Kaatsvereniging
400
Voetbalvereniging
4700
Speeltuin
500
Dorpsbelang
200
Totaal
7300
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De verwachting is dat er in 2019 op dit totale bedrag bezuinigd gaat worden.
Op 4 april van dit jaar hebben we met de desbetreffende verenigingen om de tafel
gezeten en hebben we met hen besproken hoe we als bestuur met dit budget om
willen gaan. Het voorgestelde besluit, dat we op de aanstaande jaarvergadering aan
de aanwezigen voor willen leggen, hebben we aan hen voorgelegd. De enige
vereniging die heeft aangegeven dat ze de vermindering van de jaarlijkse bijdrage
(jaarlijks vast te stellen) te hoog vond was de gymnastiekvereniging. Zij hebben net
als de andere verenigingen de mogelijkheid om op de jaarvergadering hun inbreng
te hebben.
Afvalbakken
De gemeente heeft inmiddels een hondenpoepbak bij het dorp geplaatst. Deze
wordt door Omrin op gezette tijden geleegd. De gewone afvalbakken worden niet
door Omrin geleegd. We doen een beroep op de omwonenden van deze
afvalbakken om deze regelmatig te legen.
Opheffingsnorm scholen
Samen met de andere dorpen van Nij Baarderadiel hebben we ons ingezet voor een
opheffingsnorm voor het landelijk gebied. Het college van de gemeente heeft
hierover een besluit genomen; 150 leerlingen voor de stad en 41 voor het platteland.
Daarna is er een informatieavond geweest waarop er namens Nij Baarderadiel is
ingesproken. Het besluit van het college wordt nu aan de minister voorgelegd.
Ook is het bestuur aanwezig geweest op een informatieavond van de Einewjuk. Op
die avond is wel gebleken dat ook als het aantal leerlingen beneden de 41 komt, de
scholen koepels middels allerlei berekeningen, de mogelijkheid hebben om een
school open te houden. Ook werd op die avond duidelijk dat voor sommige ouders
er een duidelijke ondergrens aan het aantal leerlingen is, om hun kinderen nog naar
een school te sturen. Wel is een basisschool in het dorp mede een reden om er te
gaan wonen. Als bestuur vinden we het daarom belangrijk dat de kleine
dorpsscholen intensiever gaan samenwerken.
4 mei -herdenking
Tot en met vorig jaar was de 4-mei-herdenking van de gemeente Littenseradiel in
Skillaerd.
Dit jaar werd deze herdenking op deze locatie georganiseerd door dorpsbelang van
Mantgum. Zij hebben nu de vraag aan ons gesteld of wij vinden dat deze herdenking
ook de komende jaren op deze plaats gehouden moet worden. Omdat dorpsbelang
Mantgum graag op korte termijn een antwoord wilde hebben, hebben we een poll
op Facebook gehouden. Elf mensen hebben aangegeven dat ze in de komende
jaren een herdenking in Skillaerd willen. Wij hebben dit aan dorpsbelang Mantgum
doorgegeven.
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Dorpsprogramma
De gemeente Leeuwarden kent een z.g. dorpsprogramma. Zie bijvoorbeeld dat van
Goutum: https://www.leeuwarden.nl/nl/file/21206/download. Vanaf begin 2019 komt
dit programma ook voor ons dorp, bij iedereen in de brievenbus. Ook is daarin
plaats voor de plannen van dorpsbelang. De plannen moeten dan wel aangeleverd
zijn voor 1 december in het jaar daarvoor, voor 2019 dus voor 1 december 2018.
Graag willen we als bestuur gebruik maken van die mogelijkheid. Sinds de laatste
jaren stellen we op basis van de prioriteiten in de jaarvergadering de speerpunten
voor het volgende jaar vast. In dat geval is een jaarvergadering op de laatste vrijdag
in november aan de late kant. Het boekjaar van de vereniging loopt volgens de
statuten van 1 oktober tot en met dertig september.

Om als bestuur nog enige tijd te hebben om, voor 1 december, onze bijdrage voor
het dorpsprogramma aan te leveren hebben we besloten om de jaarvergadering in
het vervolg op de eerste vrijdag in november te houden, dat geeft ons als bestuur de
mogelijkheid om het programma voor ons dorp tijdig aan te leveren.
Speeltuin
In juli heeft de gemeente Leeuwarden de speeltuin gekeurd. Zij hanteren strengere
normen waaraan de speeltuin moet voldoen dan de voormalige gemeente
Littenseradiel.
Bij de eerste ronde bleek meteen al dat de “zandbak” niet aan de eisen voldoet. De
zandbak wordt opgeruimd, geëgaliseerd en ingezaaid worden. Kortgeleden is de
aannemer geweest en nu blijkt dat er voor de valdemping van het hoge klimrek
enorme kosten gemaakt moeten worden.
De gemeente Leeuwarden heeft nu het volgende voorstel gedaan: een lager en
kleiner klimrek met een glijbaan plaatsen, een carrousel en een nieuw veerelement,
in de vorm van een poes, neer te zetten. Om ruimte te hebben voor het frezen,
profileren en weer inzaaien van het terrein, stelt de aannemer voor, om tijdelijk het
houten huisje te verplaatsen.
Bij de gemeente staat veiligheid voorop en hiervoor is dus budget beschikbaar.
Inmiddels hebben we bericht van de gemeente gekregen dat zij voor deze
veranderingen geld beschikbaar hebben en dat de kosten dus helemaal voor
rekening van de gemeente komen. We zijn inmiddels akkoord gegaan met het
voorstel van de gemeente. Alles is erop gericht om de renovatie voor de winter rond
te hebben.
Van gebiedsteam naar dorpenteam
In de gemeente Leeuwarden levert het dorpenteam dezelfde diensten als het
gebiedsteam in de voormalige gemeente Littenseradiel. De beschikkingen worden
niet door het dopenteam afgegeven dat doet de gemeente Leeuwarden. Het
dorpenteam is gevestigd aan de Oedsmawei 18in 9001 ZJ Grou, bereikbaar tel:
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0566625151 of 14058, www.dorpenteam.nl en info@dorpenteam.nl. Eerste
contactpersoon is Anja Buis en meitinker is Ria Hobert.
Doarpspetear
Ook dit jaar hebben de mensen die we gevraagd hebben voor het doarpspetear
enthousiast ja gezegd en aan het gesprek, dat inmiddels heeft plaats gevonden,
deelgenomen. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a.:
- onbekendheid met het werk van dorpsbelang,
- het (niet)-onderhoud van het groen,
- de snelheid van het verkeer op verschillende plaatsen,
- de (on)bekendheid met het dorpenteam,
- het trage internet,
- de slechte mobiele ontvangst in het centrum van het dorp,
- het parkeren in het weekend op It Plein,
- de overlast van marters en tot slot en niet in de laatste plaats
- de opheffingsnorm voor de scholen en de gevolgen daarvan.
Zo waar weer een rijke oogst aan punten om mee aan de slag te gaan. Voor hen die
hebben meegedaan aan dit gesprek, ook vanaf deze plaats DANK.
In verband met de onbekendheid met het dorpenteam, hebben we het team
gevraagd om op de komende jaarvergadering ons over de werkwijze en wat dit voor
ons inwoners betekent, te informeren.
Busroutes
Vorig jaar heeft Arriva ons benaderd over een pilot voor het zg. strekken van de
busroutes. Dit zou betekenen dat de bussen niet meer door de dorpen rijden en
daardoor wel frequenter kunnen rijden. Tot dusver hebben we daar niets meer over
gehoord. Wel hebben we in de dagbladen kunnen lezen dat in Noord-West Fryslan
daar een proef mee wordt gedaan. Deze pilot wordt uitgevoerd omdat in 2022 het
OV weer opnieuw moet worden aanbesteed.
Recentelijk stond in het Friesch Dagblad: “Eén ding mag duidelijk zijn: de tijd dat
grote bussen van dorp naar dorp rijden op vaste momenten van de dag, ongeacht
hoeveel passagiers erin zitten, lijkt voorbij. Het is weinig duurzaam te noemen, want
vaak zijn bussen leeg. En het voorziet blijkbaar niet in een behoefte, want anders
zouden die bussen wel voller zitten”
Inmiddels heeft de provincie een project ‘Bûtengewoan berikber’ gestart. Op de
website van de provincie is o.a. het volgende te lezen:
“Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen
woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het
bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We
horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Wilt u
graag meedenken over hoe we het vervoer op het platteland kunnen verbeteren?”
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Je kunt je bij de provincie opgeven, via de website van de provincie. Mocht je je
opgeven dan willen we dat als dorpsbelang graag van je weten, mogelijk dat we je
daarbij de nodige ondersteuning kunnen geven.

Vrijwilligerspool
In de vorige jaarvergadering is als een belangrijk punt de vrijwilligerspool genoemd.
Graag wilden we als bestuur weten of er in andere dorpen ook ervaring mee is
opgedaan. Wij hebben tot dusver ook via het internet geen informatie kunnen vinden
over een dergelijke vrijwilligerspool. Verder zijn we nog steeds naar iemand op zoek
die de organisatie van zo’n pool op zich wil nemen. Of te wel de vrijwilligerspool is
nog niet operationeel.
Baerderdyk
Naar aanleiding van het doarpspetear van 2017 en het besluit van de
jaarvergadering in dat jaar heeft de groencommissie met een aantal inwoners de
knelpunten van de Baerderdyk geïnventariseerd. De knelpunten zijn bij de gemeente
Leeuwarden onder de aandacht gebracht. We zetten vanuit Dorpsbelang ons in om
de problemen structureel en duurzaam op te lossen.
De knelpunten zoals die door de aanwonenden ondervonden worden zijn:
- Trillingen in de huizen door het zware verkeer.
- De snelheid van met name het zware vrachtverkeer.
- Het onderhoud en de breedte van de trottoirs
- De hoogte van de weg en de breedte van de weg bij de mts. Bos.
- De verkeersdrempel de ligging en het onderhoud ervan.
- De boombeplanting die veel overlast bij de trottoirs veroorzaakt.
Het geheel is niet een uitnodigende entree voor ons dorp.
Flaemske banken
De groencommissie heeft inmiddels ook overleg gehad met de aanwonenden.
Daaruit zijn een aantal verbeterpunten gekomen:
•
•

Graskeienpad rondom de trailerhelling.
Lage kleurrijke beplanting i.p.v. grasveld. Bewoners willen dat dit er representatief
uitziet.
• Aanplant van een beperkt aantal bomen waaronder je onderdoor kunt kijken zodat
uitzicht gewaarborgd blijft.
• De functie van de ‘kleine terp’ bij de kringloopcontainers is volstrekt onduidelijk en
wordt door de bewoners niet als een verrijking van hun woonomgeving gezien.
De vertegenwoordiger van de gemeente sluit dit intern kort en gaat er mee aan de slag.
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Woningbouw
Op 12 juli jl. is er een informatieavond gehouden over de bouw van vijf
generatiewoningen op de locatie aan de Huylckensteinstrjitte en de B.B.strjitte.
Op de jaarvergadering in november 2015 heeft een grote meerderheid van de
aanwezigen gekozen voor woningbouw op deze locatie. Dat is nogmaals bevestigd
op de jaarvergadering van 2016 en toen is ook een werkgroep ingesteld. De plannen
zijn op de jaarvergadering van 2017 gepresenteerd.
Het plan bestaat uit twee blokken van twee en drie woningen (vijf
generatiewoningen), deze kunnen afzonderlijk gebouwd worden. De woningen zijn
gasloos. Ze worden gemaakt van duurzame materialen, per woning 12 verzonken
zonnepanelen. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Elkien een aan de kosten
van de woning gerelateerde grondprijs vraagt.

De meest recente informatie is, dat er zes gegadigden zijn. Dit allemaal via, via en door de
informatieavond. We hopen als bestuur dat dit plan ook gerealiseerd gaat worden.
Bestuursleden
De stand van zaken rondom het aftreden van bestuursleden is inmiddels als volgt:
Geesje Bonhof had vorig jaar (2017) haar statutaire twee keer drie jaar er op zitten.
Omdat we geen nieuw bestuurslid konden vinden is op de jaarvergadering in 2017
haar termijn met 1 jaar verlengd.
Voor Wim Hiemstra en Jan Willem Keuning geldt inmiddels ook dat op de komende
jaarvergadering hun twee termijnen erop zitten.
Wij zijn in het tweede kwartaal van 2017 begonnen met het benaderen van mensen
om invulling te geven aan de drie vacatures. Wij hebben, ruim 20 leden hiervoor
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benaderd. Tot dusver hebben we één persoon bereid gevonden om lid te worden
van het bestuur. Hoe we hiermee verder gaan zal op de komende jaarvergadering
blijken.

Bijlage wurklist nog vast te stellen
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