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JAARVERSLAG BESTUUR DORPSGEMEENSCHAP OOSTERLITTENS 2016 - 2017 

 

Ook dit jaar willen we zoals gebruikelijk verslag doen van onze activiteiten als 

bestuur. Wij hebben op de jaarvergadering met de aanwezigen een lijstje 

opgesteld van punten die we als bestuur zouden oppakken. In willekeurig 

volgorde waren dat: 

- Woningbouw BB-strjitte; 

- Straatverlichting; 

- Onderhoud en vernieuwen speeltuin; 

- ‘Rotte Kiezen” en verwaarloosde tuinen en 

- Een bijeenkomst over energiebesparing thuis en brandveiligheid. 

 

Wij hebben ons voorgenomen om daar in elk geval drie onderwerpen van op te 

pakken. Het betreft dit jaar de eerste drie genoemde punten. Wij komen daar in 

dit jaarverslag in elk geval op terug. Daarnaast waren er nog een aantal andere 

onderwerpen die onze aandacht hebben opgeëist. Ook hebben we waar mogelijk 

in de Hysp, als daar aanleiding toe was, u op de hoogte gehouden van de stand 

van zaken. Mogelijk zijn er daarom delen van de tekst die u bekend voorkomen. 

 

 

Dorpsgemeenschap Oosterlittens 

 

Dit is de officiële naam van ons dorpsbelang. Nu we volgend jaar overgaan naar 

de gemeente Leeuwarden leek het ons als bestuur om de eigenheid van ons dorp 

te benadrukken om de naam officieel te wijzigen in “Doarpsmienskip 

Easterlittens”. Dit punt is ook op de jaarvergadering aan de orde geweest. Een 

meerderheid van de aanwezigen steunde dit voorstel, echter er werd wel 

opgemerkt dat de kosten er van niet te hoog mochten worden. Bij nadere 

informatie bleek dat de kosten voor het wijzigen van de statuten, ongeveer € 300 

bedragen.  Verder moet een statutenwijziging aan een aantal voorwaarden, wat 

betreft het aantal leden dat ervoor moet zijn, voldoen. Dit zal volgens ons 

inhouden dat er twee ledenvergaderingen moeten worden gehouden, waar in elk 
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geval dit punt op de agenda staat. Gelet op de kosten en de formele 

statutenwijziging hebben we besloten om de naam formeel te laten wat die is. In 

het informele circuit hanteren we als bestuur de naam Doarpsmienskip 

Easterlittens. 

 

Rotonde N384/ Baarderdyk 

 

Van Veilig Verkeer Nederland hadden wij in het begin van dit jaar het door ons 

gevraagde advies over de rotonde binnen en kort samengevat is de conclusie: De 

Provincie Friesland heeft met deze kleine rotonde en de ongebruikelijke locatie 

van de fietsoversteken een weloverwogen keuze gemaakt die mijns inziens 

aanvaardbaar is. Na dit advies hebben we hierover via de mail nog contact gehad 

met de provincie. Een paar punten uit de reactie van de provincie treft u 

hieronder aan: Naar onze mening is door VVN op een objectieve en degelijke 

wijze onderzocht wat de klachten waren van uw dorpsbelang en in hoeverre deze 

situatie de algemene toets der veiligheid kan doorstaan. Onze conclusie is dat het 

inderdaad geen 10 betreft, maar dat het met een 7 ook voldoende geborgd is. U 

doet op ons een beroep om de evaluatie al in 2017 uit te voeren. Dat is echter 

niet aan de orde. Naar onze mening ontbreekt daarvoor de urgentie. De 

rapportage van VVN onderstreept dit, maar het is ook weinig zinvol. Gewenning 

en ervaringen, maar ook verkeers-(ongevallen) gegevens laten na 3 jaar pas een 

duidelijk beeld zien. Dus deze evaluatie zal in 2019 plaats vinden, zoals eerder 

aangegeven. Voor onbekenden is de situatie onduidelijk Dat is een mening die wij 

niet zullen bestrijden, maar de vraag in hoeverre deze vermeende onduidelijkheid 

leidt tot onacceptabele en gevaarlijke situaties. Dit wordt door VVN en ons als 

ontkennend beantwoord, en is ook niet op te maken uit de vele uren video 

observatie die wij hebben uitgevoerd op deze locatie.  

 

 

Nij Baarderadiel  
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De dorpen die per 1 januari a.s. naar de gemeente Leeuwarden overgaan hebben 

zich onder deze naam verenigd. Een aantal zaken die daar aan de orde zijn of zijn 

geweest willen we niet onvermeld laten. Motto’s Nij Baarderadiel: “Vele handen 

maken licht werk” en “Twee weten meer dan één”. 

 

Leeuwarden krijgt veel moois cadeau  

Kunstenaar Truus Huijbregts, viltkunstenaar in Baard is met financiële steun van 

de dorpsbelangen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, Hilaard, Húns - Leons, 

Jellum - Bears, Jorwerd, Mantgum, en Weidum een kunstviltproject gestart met de 

leerlingen van de basisscholen uit deze 10 dorpen. De inwoners van de 10 dorpen 

zien de voordelen én de nadelen van de herindeling per 1 januari 2018. Ze hopen 

van harte dat ‘het grote Leeuwarden’ inziet dat het feitelijk een groot cadeau in 

de schoot geworpen krijgt: al dat groen, al die mooie dorpjes. Daar mag een 

grote stad zuinig op zijn. Dit ‘geschenk’ is een aanwinst voor de stad. Leeuwarden 

krijgt heel 

veel moois cadeau. Om deze gedachte te onderstrepen bieden de inwoners van 

de 10 dorpen Leeuwarden nóg een cadeau aan.    

 

•  Een cadeau dat symbool staat voor de 10 dorpen.    

•  Een cadeau dat de wens uitdrukt van deze 10 dorpen, voor wat betreft het 

behoud van ‘hun eigenheid’.  

•  Een cadeau dat Leeuwarden wijst op de landschappelijke waarden van de 

toegevoegde gebieden. 

•  Een cadeau dat een mooie toekomst voor de nieuwgevormde eenheid 

symboliseert.  
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Dat cadeau wordt een kunstwerk waaraan sinds mei 2017 wordt gewerkt.   Het 

kunstwerk zal bestaan uit 10 puzzelstukken, elk in de vorm van een dorp. Deze 

puzzelstukken visualiseren de eenheid tussen de plattelandsdorpen. 

De 10 kunstwerken gaan samen één groot kunstwerk vormen) worden gemaakt 

door basisschoolleerlingen uit de 10 dorpen onder leiding van viltkunstenaar 

Truus Huijbregts uit Baard.  

Immers: kinderen hebben de toekomst. Zij ondervinden straks de gevolgen van 

de herindeling: leven zij nog   In een (groene) omgeving vergelijkbaar met die 

van nu.  Door kinderen bij het tot stand komen van het kunstwerk te betrekken, 

maak je ze ook bewuster van hun unieke woonomgeving.   

 

Weg Leeuwarden-Sneek.  

Naar aanleiding van een “proefballonnetje” van de burgemeester van SWF 

hebben we als Nij Baarderadiel een brandbrief naar de provincie en een 

protestbrief naar de gemeente SWF gestuurd: Er is geen enkele reden voor een 

extra weg!  Dat heeft effect gehad. Een motie in de provincie om onderzoek te 

doen naar de weg is verworpen. En: Nij Baarderadiel was in het nieuws (LC en 

Omrop Fryslân) en staat op de kaart! Het definitieve besluit van de Provinciale 

Staten: dat de huidige problemen m.b.t. de verkeersveiligheid geen nieuw tracé langs 

het spoor rechtvaardigt. Hieruit blijkt maar weer: Samen sta je sterk! 

 

Werkgroep Dorpsscholen.  
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Er is een werkgroep onder Nij Baarderadiel actief om met schoolbesturen te 

overleggen. Het idee is te zoeken naar gemeenschappelijk belang van behoud 

van scholen in dorpen. 

 

Het bijenflinterlint project 

De afgevaardigden van de tien dorpen van Nij Baarderadiel hebben uitgezocht 

waar we ons, als burgerparticipatie-initiatiefgroep, mee bezig kunnen houden. 

De conclusie is dat we ons op een beperkt aantal zaken richten, die als doel 

hebben de authenticiteit en de leefbaarheid van ieder dorp te behouden en te 

bevorderen. Eén van de eerste werkgroepen is de BFL, ontstaan uit het idee om 

aandacht te besteden aan de biodiversiteit rondom onze 10 dorpen. Een 

bijenflinterlint bestaat uit bloemenperkjes en –bermen waar bijen en vlinders 

kunnen overleven. Het inzaaien van bermen met schoolkinderen is het begin van 

mogelijk iets groters, dat zal de toekomst uitwijzen. Het enthousiasme van de 

scholen was hartverwarmend, de medewerking van de boeren, om de bermen 

zaai-klaar te maken, geweldig. De grote aandacht die onze werkzaamheden in de 

media hebben gekregen was stimulerend. 

 

Op het moment dat wij de laatste hand aan het verslag leggen werd bekend dat: 

het burgerinitiatief Bijenflinterlint Nij Baarderadiel een bijdrage van € 2.500,- krijgt 

uit het Foarinoar Fûn 

 

De feiten: Er is 10,3 strekkende km. berm ingezaaid in de afgelopen maanden, 

door ca. 230 kinderen van 7 lagere scholen. Deze kinderen werden begeleid door 

in totaal 30 vrijwilligers en 25 docenten en stagiaires 

 

We hebben zelf € 3000. -- opgehaald door acties met zakjes zaad waarmee men 

1 of meerdere meters kon adopteren. Wij zijn ook te volgen op Facebook. 

Volgend jaar gaan we verder met zaaien, contacten leggen en ook zeker met 

beleid maken. Ons is al vele kilometers toegezegd die we in gaan zaaien 

 

We hebben er zin in en we zoeken mensen die mee willen doen. 
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We willen meer bloemen en meer insecten, we willen een kleurrijker Friesland. 

 

 

 

 

Listlûkersdebat. 

Dorpsnut Weidum heeft initiatief genomen om alle lijsttrekkers naar Nij 

Baarderadiel te halen en met hen in gesprek te gaan over de thema’s die leven in 

de dorpen (14 november 2017): wonen, scholen, landbouw en landschap. 

 

Dorpenfonds.  

De dorpen krijgen vanaf 2019 een budget van de gemeente Leeuwarden voor 

activiteiten. Veel is nog onduidelijk over de eisen en criteria van besteding en 

welke verenigingen wel/niet in de problemen komen. Dorp Mantgum heeft 

hiervoor al een inventarisatie gedaan en overlegd met dorp Reduzum over hun 

ervaringen bij de herindeling. De dorpen gaan elkaars situatie vergelijken en zo 

mogelijk met 1 standpunt naar de eigen dorpen en naar de nieuwe gemeente 

Leeuwarden te komen.  
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Tot zover de informatie over Nij Baarderadiel. 

 

 

De generatiewoning, voor elk wat wils! 

 

Om de leefbaarheid in het dorp te behouden is de instroom van nieuwe inwoners 

volgens ons van groot belang. Ook vinden we het belangrijk dat huidige inwoners 

de keuze uit verschillende woningen hebben. Of als dat mogelijk is zelf zo veel 

mogelijk de indeling van hun huis te bepalen. Met ander woorden, afhankelijk van 

de wensen, een woning voor iedereen; voor de starter tot en met de oudere die een 

slaapkamer op de begane grond wenst. 

 

Inmiddels is een werkgroep met o.a. drie inwoners van het dorp Aad van der Burg, 

Rintsje en Hessel Kuiken, de initiatiefnemer bouwbedrijf Sloots in Winsum, Elkien en 

twee leden van het bestuur van dorpsbelang aan de slag gegaan. Wij willen, als er 

voldoende animo aanwezig is, de zogenaamde” generatiewoning” realiseren. Met 

ander woorden, afhankelijk van de wensen, een woning voor iedereen; voor de 

starter tot en met de oudere die een slaapkamer op de begane grond wenst. 

 

De plannen, op de locatie van de gesloopte woningen aan de B.B.strjitte, zijn nu zo 

ver gevorderd dat de werkgroep de plannen op de jaarvergadering presenteert. We 

hopen dat er de nodige belangstelling en interesse voor de koop van een dergelijke 

woning in de “gemeente Leeuwarden” bestaat. 
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Project GO (voormalig gravelveld bij de Jister) 

 

 

 

Een werkgroep waarin alle sportverenigingen vertegenwoordigd zijn en ook de 

besturen van de Jister en dorpsbelang hebben zich onder leiding van Paulus 

Zijlstra ingezet voor het realiseren van een multifunctioneel sportveld. Het 

organiseren van de financiële middelen heeft de nodige tijd en inspanning 

gekost, gelukkig met uiteindelijk een geweldig resultaat.   

 

Met een toezegging van een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns van € 35.000,=  

van dit jaar kon eindelijk groen licht worden gegeven voor de realisatie van het 

multifunctionele sportveld. De projectgroep heeft vervolgens de bedrijven Tennis 

Totaal en Kompan BV de opdracht gegeven het project voor en met ons te 

realiseren. Tennis Totaal is verantwoordelijk voor de vloer en de kaatsmuur en 

Kompan BV is verantwoordelijk voor de opbouw van de sportkooi en de 

duikelrekken. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door de projectgroep 
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leden en door bovengenoemde bedrijven en er is dan ook al een prachtig 

resultaat zichtbaar op het voormalige gravelveld. Nu rest nog de bouw van de 

kaatsmuur wat eind november/begin december gepland staat. Ook wordt er 

gewerkt aan de afwerking van het terrein rondom het nieuwe speelveld. De 

bestrating voor de kleedkamers van de Jister wordt doorgetrokken tot aan het 

nieuwe speelveld en er is/wordt een hekwerk geplaatst tussen het speelveld en de 

kleedkamers. Ook de struikenwal langs het speelveld wordt gefatsoeneerd, zodat 

er straks een geweldig totaalplaatje ontstaat.  

Op dit moment kan er al gebruik worden gemaakt van het nieuwe speelveld, 

maar zodra alle werkzaamheden volledig afgerond zijn volgt er natuurlijk nog een 

officieel openingsfeestje. Projectgroep GO zal u t.z.t. hierover informeren. Wij 

vinden dit een prachtig resultaat. Ook in dit jaarverslag willen wij de werkgroep 

danken voor hun inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Hulde! 

 

Doarpspetear 

Ook dit jaar hebben we weer een doarpspetear gehouden. Dit heeft de nodige 

resultaten opgeleverd. Wij willen deze op de jaarvergadering presenteren en 

verwerken in de wurklist voor het komende jaar. 

 

Tot slot 

 

Wij werken als bestuur met een zogenaamde wurklist. Op basis van de lopende 

zaken en de punten aangedragen in de jaarvergadering stellen we voor het 

volgende jaar een planning op waarbij we in elk geval een beperkt aantal punten 

aanpakken. 

Op de laatste bladzijde vindt u de bijlage en de daarbij behorende stand van 

zaken. 

We hopen deze wurklist op de komende jaarvergadering met een aantal 

belangrijke punten aan te vullen. 
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