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JAARVERSLAG DORPSGEMEENSCHAP EASTERLITTENS 
 2013- 2014 

 
Het bestuur van de “Dorpsgemeenschap Easterlittens” heeft in het afgelopen 
verslagjaar tien keer vergaderd. Daarnaast zijn er diverse externe overleggen 
geweest met o.a. gemeente, provincie, besturen van omliggende dorpen en Elkien. 
Bestuursleden hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond zoals de herindeling, 
netwerk duurzame dorpen en de Streekagenda Noordwest Friesland. 
 
In de jaarvergadering is vastgesteld dat de communicatie zoals die door het bestuur in dat 
jaar is ingezet, voortgezet moet worden.  
De onderwerpen die op Facebook “Doarp Easterlittens” en Twitter Easterlittens, aan de 
orde zijn geweest waren onder andere: 

- Burendag in 2014 
- Lezing van Jan Douwe van der Ploeg over de verhouding stad en platteland 
- Froonackerdyk 
- De koopwoningen aan de BB-strjitte 
- De besluitenlijst van het college van Burgemeester en wethouders 
- Buurtsportwerk in de gemeente 
- De veranderingen in de zorg 
- De jaarvergadering 2014 
- Glasvezel  
- Textielinzameling 
- Welstandsnota  
- Agenda bestuursvergaderingen 
- Nieuwsbrief Jister 
- Bereikbaarheid politie 
- Verkeersmaatregelen 
- Informatieavond zonne-energie 

 
Een aantal van deze onderwerpen zal ook in dit jaarverslag aan de orde komen. 
 
 
Huurwoningen BB-strjitte en Huylckensteinstrjitte 
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen zien, zijn de huurwoningen aan de BB-strjitte en 
Huylckensteinstrjitte gesloopt. Met Elkien is afgesproken dat ze het afwerken en verder 
onderhouden. Het terrein blijft beschikbaar voor woningbouw. VDM heeft de mogelijkheid 
om daar indien er voldoende belangstelling voor bestaat zg. Timmwoningen te realiseren. 
Op de jaarvergadering zal de meest actuele informatie, indien beschikbaar, worden 
gegeven. 
 
 
 



 JAARVERSLAG DORPSGEMEENSCHAP EASTERLITTENS 2013VDEF.doc 

   
 

 2 

Duurzaamheid 
Vorige jaarvergadering was er  belangstelling voor een informatieavond over een energie 
coöperatie. Er zijn door bestuursleden drie bijeenkomsten van Netwerk Duurzame Dorpen 
bijgewoond. De goedkeuring van de overheid voor de noordelijke koepelorganisatie, waar 
ook Us Kooperaasje onderdeel van is, liet lang op zich wachten. Inmiddels is deze 
vergunning verstrekt en kunnen energie coöperaties lid worden van Us Kooperaasje. Op de 
website http://uskooperaasje.nl/ is veel informatie te vinden.  
 
Froonackerdyk (N384) 
In de jaarvergadering van vorig jaar is aan het bestuur gevraagd om met de provincie in 
overleg te gaan met de provincie of de rotonde niet dezelfde uitvoering zou kunnen krijgen 
als die bij Winsum-Noord. Dit is met de provincie besproken en zij hebben de volgende 
reactie gegeven. Voor de duidelijkheid geven we die reactie hieronder integraal weer: 

Naast de positieve aspecten is door jullie als aandachtspunt de extra fietsoversteken op de lokale 
wegen en de extra meters fietsafstand aangegeven. De vergelijking is gemaakt met de enkele jaren 
geleden aangelegde rotonde Winsum – noord die voorzien is van dubbele fiets oversteken (parallelle 
structuur). 
  
Jullie opmerkingen zijn besproken. Besloten is om de diagonale doorsteek (zoals tot nu toe in het 
ontwerp opgenomen) te handhaven. Er komt niet een rotonde vergelijkbaar met Winsum noord. 
  
Het is een afweging geweest waarbij diverse aspecten een rol spelen. 
Het projectdoel: verbeteren van de veiligheid met het behoud van een vlotte verkeersdoorstroming 
op de N384 heeft hierbij centraal heeft gestaan. 
  
Voordelen ten opzichte van parallelle structuur 
Er zijn twee conflict locaties in plaats van vier van fietsers/voetganger met het doorgaande verkeer 
(Ca. 8000 verkeersbewegingen gemotoriseerd verkeer per etmaal) 
Fietsers/voetgangers steken over op die plekken waar er het beste zicht is van automobilist naar 
fietser/voetganger en vice versa. 
Fietsers/voetgangers steken over op die plekken waar het doorgaande verkeer de laagste snelheid 
heeft, kans op aanrijding neemt hierdoor af en de impact bij een aanrijding is het kleinst. 
Automobilisten kunnen na die fiets/voetgangersoversteek weer snelheid maken, dit komt de 
doorstroming op de N384 ten goede. 
Compacte rotonde is mogelijk, minder fietspaden, voordeliger in realisatie, beheer en onderhoud. 
  
Nadelen ten opzichte van parallelle structuur 
Fietsers / voetgangers leggen bij oversteek meer meters af: 30 meter extra t.o.v. huidige situatie van 
dorp naar dorp) 
Fietsers / voetgangers moeten altijd één van de lokale wegen oversteken (Enkele honderden 
verkeersbewegingen (gemotoriseerd) per etmaal, meestal lokaal en met de situatie bekend verkeer) 
  
Belangrijke reden waarom dit ontwerp anders is dan Winsum noord is het andere verkeersaanbod 
van verkeer op de lokale wegen. Dit is bij Winsum Noord hoger waardoor de oversteken op de lokale 
wegen in potentie meer kans op ongevallen geven. 

 

Inmiddels is er in september een inloopavond over de uitvoering geweest, zoals ook 
aangekondigd is op de FB-pagina Doarplittens. Daaruit is naar voren gekomen dat de 
aanleg van de rotonde in het voorjaar van volgend jaar zal plaatsvinden. Fietsverkeer 
tussen Baard en Easterlittens blijft tijdens de uitvoering mogelijk, in het ergste geval even 
afstappen. Autoverkeer tussen Baard en Easterlittens is tijdens de uitvoering niet mogelijk. 

http://uskooperaasje.nl/
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Tijdens de reconstructie bestaat de kans dat er extra verkeer door het dorp komt, dit in 
verband met de omleidingsroutes. Mocht daardoor verkeershinder ontstaan of gevaarlijke 
situaties willen jullie dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven via een email aan 
j.w.keuning@me.com? 
 
Parkeren Easterlittens 
Op de jaarvergadering in 2013 is besloten dat het bestuur zich in zal zetten voor extra 
parkeercapaciteit bij de voetbalvelden. Na een overleg met de gemeente waarbij aanwezig 
waren Aad van den Burg en Meindert Heeg heeft het college besloten om hiervoor extra 
middelen voor de verharding langs de weg, tegenover de bestaande parkeerplaatsen, 
beschikbaar te stellen. In overleg met het bestuur van de Jister is afgesproken dat zij in de 
eerst helft van 2014 de aanleg van de verharding met vrijwilligers zullen oppakken. 
 
Walbeschoeiing 
Mede naar aanleiding van de dorpsschouw die eind 2013 met de gemeente is gehouden, is 
de walbeschoeiing vernieuwd. Het voetpad is daarbij verlegd en breder gemaakt. Dit om te 
voorkomen dat het voetpad steeds verzakt en dat voetgangers over de landvasten van de 
boten struikelen. De bomen die er stonden wilden op de huidige plek niet wortelen, bij een 
storm waren er ook al twee omgewaaid. Daarom is besloten om  nieuwe bomen te planten 
tussen het voetpad en de weg. 
 
Archief Dorpsgemeenschap Easterlittens 
Op de vorige jaarvergadering hebben Trijntje Heeg en Tine Folkerts zich aangemeld om het 
archief van dorpsbelang op te schonen. In een plezierige sfeer en  met een heel actieve 
houding is deze klus geklaard. In dit jaarverslag een woord van dank voor Trijntje en Tine. 
 
Herindeling 
Inmiddels zijn met de besturen van de dorpsbelangen die in 2018 bij de gemeente 
Leeuwarden gaan horen een tweetal overleggen gehouden. Aan de besturen is een 
uitgangsnotitie voorgelegd, waar bij de volgende uitgangspunten gelden: 

De maatschappelijke diversiteit en samenhang en het unieke landschappelijke 

karakter van de dorpen Baard, Easterlittens, Hilaard, Húns-Leons, Jellum-Bears, 

Jorwert, Mantgum en Weidum, moet worden behouden en versterkt, 

teneinde: 

 de leefbaarheid in de dorpen na de gemeentelijke herindeling te 
garanderen en te vergroten; 

 invloed te kunnen uitoefenen op het dorpen- en landschapsbeleid van 
Leeuwarden, en 

 een waardevolle aanvulling te leveren op de stadsregio. 
 

De dorpen willen op basis van hun individuele kwaliteiten samensmeden tot een 

maatschappelijke en landschappelijke eenheid die de onderlinge samenhang versterkt 

en die gezamenlijk optreden mogelijk maakt. 
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Hierbij blijft het mogelijk dat op termijn zich hierbij ook meerdere dorpen van de gemeente 
Leeuwarden zich aansluiten. Wij willen een poging ondernemen om met ondersteuning 
van de gemeente en eventueel met subsidie van de provincie voor deze dorpen een vorm 
van burgerparticipatie op te zetten, die dan ook aansluit op het thema van de Culturele 
hoofdstad 2018: Mienskip. Wij willen dat dan mogelijk doen in samenwerking met 
bijvoorbeeld de Noordelijke Hogeschool en eventueel andere voorbeeldprojecten in het 
land. 
 
Tot slot 
Ook in het afgelopen jaar heeft het aan promotie van het dorp niet ontbroken. 
Inmiddels hebben we twee kampioenen in ons dorp: 
Geke Venema, Europees kampioen Triathlon 
Thea Dijkstra,  Fries en Nederlands kampioen dressuur. 
In de komende jaarvergadering willen wij  hen, indien zij aanwezig kunnen zijn, in het 
zonnetje zetten. 
 
Veel mensen kwamen op een zonnige voorjaarsdag naar ons dorp om de “Living statues” 
te zien. Daarnaast werd op de camping  “It Kruswetter” een nieuw paviljoen geopend en 
ziet de gevel van de “Herbergh Het Wapen van Friesland” er weer als nieuw uit. 
 
De grote financiële particuliere bijdrage voor de uitbreiding van de Jister toont maar weer 
aan dat veel inwoners betrokken zijn bij ons dorp. Wij gaan er van uit dat dit ook voor 
dorpsbelang geldt. 
 

 


