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Verslag ledenvergadering Dorpsgemeenschap Oosterlittens 

 29 november 2014 

 

 

Jan Willem Keuning heet alle aanwezigen welkom. 

 

Iedere 20ste bezoeker krijgt van dorpsbelang het boek “Littenser merke” 

aangeboden. Vanavond zijn er 34 leden aanwezig, waarvan Alie Stropsma de 

20ste! Het bestuur is blij met deze opkomst. 

 

Afwezig van het bestuur is Wim Hiemstra. Leden die zich hebben afgemeld: 

Meindert Heeg, Gonnie Hendriks en Kees Schouten. 

 

Het onderwerp is dit jaar: De veranderingen in de zorg. Wethouder Marja van 

Reijndorp vertelt over deze veranderingen die vanaf 1 januari 2015 zullen ingaan. 

De gemeente heeft hierbij als uitgangspunt dat de mensen de zorg krijgen die 

ze nodig hebben en deze dichter bij de mensen te brengen. Er wordt gewerkt 

met gebiedsteams gericht op zorg, werk en jeugd. Het gebiedsteam van de 

gemeente Littenseradiel is gevestigd in de brede school in Wommels. 

Iedereen op wie het van toepassing is krijgt persoonlijk bericht. 

Voor vragen kan men bellen met het informatienummer: 140515. 

Om de gebiedsteams te informeren is er aan de dorpsbelangen gevraagd een 

contactpersoon aan te wijzen. Deze woont in het dorp en is het aanspreekpunt. 

Sommige dorpsbelangen kiezen er voor om deze taak bij dorpsbelang te 

houden.  

 

Jan Willem licht het punt contactpersoon toe. 

Er wordt aan de aanwezigen voorgelegd om dorpsbelang als contactpersoon 

voor het gebiedsteam op te geven. De aanwezigen stemmen hiermee in. 
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Stelling1“Wij leven als inwoners van Easterlittens met elkaar mee”. Hier is 

iedereen het mee eens. 

Stelling 2. “Niemand valt tussen wal en schip”. Dit is te absoluut geformuleerd, 

we kunnen het niet 100% uitsluiten 

 

Als er na 1 januari vragen of zaken zijn waar je tegen aan loopt kun je dat 

doorgeven aan het dorpsbelang. Het bestuur bespreekt het dan met het 

gebiedsteam. 

 

Pauze 

 

Overledenen van 2014 worden genoemd;  

* Harmen de Boer; 69 jaar 

* Paulus Brouwer; 86 jaar 

 

Thea Dijkstra en Geke Venema worden gehuldigd en krijgen een bloemstuk 

aangeboden gemaakt door Ynskje van der Wal. 

 

Verslag van de vorige ledenvergadering; 

- O.a. coöperatie duurzaamheid, dit is er dit jaar nog niet van gekomen. Indien 

belangstelling graag melden bij dorpsbelang. 

- Er is gevraagd om een melding via mail bij nieuws van dorpsbelang. Dit is 

uitgezocht, maar blijkt een te kostbare zaak. 

- M. Oost vraagt of het ook mogelijk is om op de beginpagina de datum van de 

laatste wijziging op te nemen.  

 

Jaarverslag 2014; 

Rol dorpsbelang 

Wijziging taken/ binnenkomende zaken dorpsbelang komt aan de orde. 

Ervaringen in de afgelopen jaar is dat er meer en meer beleidsmatige punten 
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aan de orde komen. In de toekomst komen er steeds meer zaken op de langere 

termijn aan de orde. Bv. veranderingen in de zorg en de herindeling, Waarbij wij 

als bestuur ook vaker een beroep zullen doen op dorpsgenoten. P. Zijlstra geeft 

aan dat er wel iemand van dorpsbelang zitting moet nemen in een betreffende 

werkgroep. Jan Willem geeft aan dat dit uiteraard zo zal zijn. Er zijn geen vragen 

verder.  

 

Van het bestuur;  

Buurtmeter: 

Onlangs is besloten in het college dat de pilot hiervan in Easterlittens zal 

plaatsvinden. Veel positieve ervaringen hierover zijn te vinden op google. 

De buurtmeter is bedoeld om te zien wat er leeft in het dorp. Door middel van 

een enquête bij ongeveer 10 inwoners (een representatief deel) wordt het 

gesprek over de verschillende onderwerpen (zes in totaal) gevoerd. Het bestuur 

heeft vorig jaar goede ervaringen opgedaan met een test. 

 

Froonackerdyk: 

Dorpsbelang heeft aan de provincie gevraagd om een extra omleiding aan te 

geven zodat het verkeer niet allemaal door het dorp hoeft tijdens de 

werkzaamheden aan de weg. 

Er wordt ook aandacht besteed aan de afslagen Wammert, Hynstewaad en 

Langwerd. Chris van Beek vraagt om bij de provincie aan te dringen op 

verlichting bij de T_splitsingen. Actie 

Chris Van Beek gaat een feestelijke opening organiseren.  

 

 

Koopwoningen Balthasar Beckerstrjitte en Huylckensteinstraat: 

Uit het project Timm-woningen is uiteindelijk niets voortgekomen. 

De ervaringen met de aannemer VDM waren niet onverdeeld positief. Ervaringen 

in Nijland gaven ook aan dat starters niet de juiste doelgroep is. Een 
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projectleider van Dijkstra Draaisma uit Nijland is bereid als er 2-4 serieuze 

belangstellenden zijn voor bijvoorbeeld een gezinswoning (twee–onder–een–kap) 

een gesprek aan te gaan en er is dan veel mogelijk. Elkien stelt de grond tegen 

een goede prijs beschikbaar. Vraag van uit de zaal: welke prijs. Actie. 

 

Nij Baarderdiel:  

Is ontstaan vanuit een initiatief van dorpsbelang Easterlittens. Het betreft een 

samenwerking met de andere 10 dorpsbelangen. Ter voorbereiding van de 

overgang naar de gemeente Leeuwarden in 2018, om samen meer onderwerpen 

aan te kunnen en om mogelijk samen te werken naar Culturele Hoofdstad 2018. 

 

Lytse Doarpen Rintocht: 

Deze zal op 18 april 2015 vanuit Easterlittens straten. Het is dit jaar een 10 jarig 

jubileum. Er worden zo'n 1000 deelnemers verwacht. De voorbereiding zijn al in 

volle gang. Tegen die tijd zullen er vrijwilligers worden gevraagd mee te helpen. 

Ook is het mogelijk voor ondernemers iets te organiseren op het plein. 

 

Kern met pit/ Burendag 2015/ NL Doet: 

Dit zijn initiatieven waarvoor subsidie mogelijk is. Als er dorpsbewoners zijn die 

goede ideeën hebben horen we dat graag. Aanmeldingen kunnen aan Anke 

worden doorgegeven. 

 

Gravelveld: 

Pieter Steinvoort vraagt of er mensen zijn die een bestemming weten voor het 

voormalige gravelveld. Graag melden bij het bestuur van de Jister als er ideeën 

zijn. 

 

Jubileum dorpsbelang 2015; 70 jaar.  

Voorstel is dit te vieren bij het jubileum van 75 jaar. Akkoord. 
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Financiën; 

De financiële jaarverslagen worden doorgenomen en toegelicht. Jan van der Wal 

neemt het woord namens de kascommissie. Advies: misschien een ander bank te 

nemen of een gesprek aan te gaan in verband met de hoge kosten (eventueel in 

combinatie met de andere dorpen). Actie 

Kascommissie volgend jaar; Klaas Wynia (niet aanwezig, wel benoemd), reserve 

Oep  

 

Bijzonderheden commissies; 

- Merke; positief resultaat. 

- Speeltuin; nieuwe spullen zijn aangeschaft. 

- Hysp; Joke Santema is uit de redactiecommissie, Mariska Rodenhuis is in het 

bestuur gekomen. 

- Sinterklaas; alles is prima verlopen. 

- Culturele commissie; Lijn 12 was het laatste concert. De commissie wordt 

opgeheven omdat er geen voldoende opvolgers te vinden zijn. De kerk blijft wel 

beschikbaar voor concerten via Annelies Haagsma. 

 

Bestuursverkiezing; 

Unaniem stemmen de aanwezigen in met een tweede termijn als bestuurslid 

door Geesje Bonhof en de benoeming van Karin Ebbinge tot nieuw bestuurslid. 

Welkom! 

Gea Bouma neemt afscheid van het bestuur na 6 jaar. De voorzitter bedankt 

haar voor haar inzet en krijgt daarvoor een presentje en een bos bloemen. 

 

Rondvraag; 

Meindert van der Kooi; de fietspaden worden steeds smaller. Neemt 

dorpsbelang mee in het volgend ambtelijk overleg Actie. Vervolgens vertelt 

Meindert nog een verhaal over hoe hij bezig is geweest met het buurtschap 

Langwert, wat nu een straat van Winsum wordt genoemd en geen buurtschap 
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meer is. 

Jan Stropsma; Parkeerplaatsen realiseren als er geen woningbouw plaats vindt 

op leeg stuk grond. Blijft een optie, voorlopig handhaven in deze staat voor 

woningbouw. Geen honden uitlaatterrein! 

Floris Bijlsma; Speeltuin eventueel verplaatsen naar leeg stuk grond. Zie vorig 

punt 

Klaas Wynia; Locatie parkeerplaatsen voetbalvelden, tegenover de huidige 

parkeerplaatsen in de berm van de weg 

Sam Roskam; Graag hek terugplaatsen Flaemske Banken ivm gevaar voor de 

kinderen. Actie 

 

Jan Willem sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en 

inbreng. 

 


