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JAARVERSLAG BESTUUR DORPSGEMEENSCHAP 
OOSTERLITTENS 2018 - 2019 
 
 
Hierbij willen we als bestuur graag verslag doen van onze activiteiten over  het 
afgelopen jaar. Wij hadden de verwachting dat met de benoeming van Renate Veenings 
en Jeroen van der Wal, de door ons zo nodig geachte verjonging van het bestuur, was 
ingezet. Beiden hebben echter om privéredenen vlak na de zomer bedankt voor hun 
lidmaatschap van het bestuur.  
 
Dit jaar hebben we geen doarpspetear gehouden. Dat had twee oorzaken: er liepen nog 
genoeg projecten en we wilden de nodige tijd besteden aan de invulling van het 
bestuur. Achteraf heeft dit laatste ons meer tijd gekost dan we hadden verwacht en 
konden we deze tijd niet aan andere zaken in het dorp besteden.  
 
Een groot deel van de onderwerpen hebt u ook eerder kunnen lezen in de Hysp. Het 
geeft in elk geval wat ons betreft een goed beeld van onze inzet in het afgelopen jaar. 

 
 
BûtenGewoan berikbar 
Met het project Bûtengewoan Berikbar heeft de provincie geïnventariseerd welke 
mogelijke oplossingen er in de toekomst zijn voor het openbaar vervoer. De provincie 
“wil graag de mienskip betrekken”, maar krijgt de indruk dat de meinskip “zich nog niet 
bewust is dat de kans groot is dat er in de toekomst iets gaat veranderen” aan het 
plattelands-ov.  
De provincie is voor de inventarisatie opgedeeld in drie gebieden. Wij vallen binnen 
Midden-Fryslân. In Noordwest wil de provincie een experiment uitvoeren. In de 
zuidoosthoek gaat de provincie met geen enkel experiment verder. In Midden-Fryslân 
gaat de provincie de resterende 50.000 euro van het budget besteden aan een nader 
gesprek met de inwoners. Het vervolg moet er vooral uit bestaan om ‘te werken aan 
bewustzijn bij de mienskip dat er zaken gaan veranderen’. Concrete ov-experimenten 
gaan er niet plaatsvinden. 
 
Opheffingsnorm scholen  
Vorig jaar hebben we ons met de dorpen van Nij Baarderadiel ingezet bij de gemeente, 
om voor twee opheffingsnormen (één voor het landelijk gebied en één voor het stedelijk 
gebied) te kiezen. De gemeente heeft hiertoe besloten en dit aan de minister 
voorgelegd. Deze heeft dit besluit overgenomen. Dit betekent een opheffingsnorm voor 
het landelijk gebied van 45 en voor het stedelijk gebied van 153 leerlingen. De 
onderwijskoepels kunnen hier op hun eigen manier invulling aan geven.  
 
Wij als dorpsbelang hopen dat de scholen in de dorpen hun krachten gaan bundelen en 
zo het onderwijs in de dorpen zo veel mogelijk proberen te behouden. 
 
Energiezuinige woningen (pilotproject duurzame woningen) 
Grieneko is door de gemeente Leeuwarden uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot 
Duurzaamheid. Of te wel hoe kun je de bestaande woningen zo energiezuinig mogelijk 
maken. De ontwikkelingen hierin gaan snel ook zijn er de nodige 
financieringsmogelijkheden gehouden. Op 9 mei jl. is een informatiebijeenkomst voor 



     Jaarverslag Dorpsgemeenschap Oosterlittens 2018-2019vDEF.docx 

 

 2 

alle inwoners van Easterlittens. De belangstelling voor deze avond was groot. Na deze 
avond zijn er enquêtes uitgedeeld en zijn er 122 ingevulde weer teruggekomen. In de 
Hysp van oktober 2019 staan de vervolgstappen.  
 
Vergunningen evenementen 
Als gezamenlijke dorpen van Nij Baarderadiel hebben we een overleg gehad met de 
gemeente Leeuwarden. Dit heeft over en weer tot de nodige duidelijkheid geleid. Bij de 
gemeente waren ze ingenomen met het feit dat ze van ons de nodige terugkoppeling 
kregen. Ook gaven ze toe dat het vorig jaar in verband met de vergunningen in het 
kader van Culturele Hoofdstad en naar de dorpen toe altijd niet even goed was 
verlopen. De kaats-, voetbalvereniging en de Merkecommissie hebben een verslag van 
deze bijeenkomst gekregen. Voor anderen die belangstelling voor het verslag hebben 
even een mailtje aan doarplittens@live.nl 
 
Harmonisatie oud papier 
Het college heeft in 2018 besloten om de vergoeding van oud papier vast te stellen op 
€ 35 per ton.  
Overleg met Nij Baarderadiel heeft dit standpunt niet veranderd,  wel is daaruit 
gekomen dat we in elk geval geen 3e container krijgen. 
 
Ons argument  was dat de inkomsten daarmee voor de verenigingen achteruitging. De 
wethouder wist ons in een gesprek fijntjes te vertellen dat het totale budget voor 
Easterlittens met € 5000,= was toegenomen. In de paragraaf dorpsbudget en budget 
dorpshuis komen we daarop terug.  
 
Verder hebben we in het gesprek met de wethouder aangegeven dat we in het vervolg 
als dorpsbelang eerder bij dit soort voorstellen betrokken willen worden. Dat is ons 
toegezegd en verder hebben we een voorstel gedaan voor het houden van een 
dorpentop. Een bijeenkomst van alle dorpsbelangen in de gemeente Leeuwarden om te 
inventariseren wat de toekomstige uitdagingen voor de dorpen in de komende jaren zijn 
en wat de dorpen daarin van de gemeente verwachten. Zijn reactie daarop was positief. 
 
SWIM! Littens 

 
 
We hebben aan de gemeente voorgesteld om een bedrag van ongeveer € 600 (voor te 
veel geheven bruggeld) ter beschikking te stellen voor deze activiteit. De gemeente 
heeft inmiddels aan dit verzoek gehoor gegeven. Van de initiatiefnemers hebben we 
begrepen dat in verband met de voorbereidingstijd deze manifestatie naar 2020 
verschoven wordt. De gemeente heeft tot die tijd het bedrag voor deze manifestatie 
gereserveerd. 
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Electrische Auto in Easterlittens 
Grieneko heeft 2 elektrische deelauto’s (Nissan Leaf) gerealiseerd in Baard en 
Easterlittens. 
De vergunning voor het plaatsen van de laadpaal is een paar weken geleden 
rondgekomen  en ligt nu bij Liander. Op het moment dat we aan dit jaarverslag werken 
wordt de laadpaal aangelegd. De elektrische auto zal dan naar verwachting snel volgen. 
 
De meest actuele informatie over deze deelauto is te vinden op www.grieneko.frl: 
 
Flaemske banken 
Recentelijk is met vertegenwoordigers van de buurt en de gemeente een gesprek 
gevoerd over het door de gemeente opgestelde schetsplan. Het wachten is nu op het 
definitieve plan waarin wij hopen dat de bijdrage van de buurt daarin op een goede 
manier verwerkt wordt 
 
Baerderdyk 
Er is nog geen concreet plan beschikbaar. De gemeente geeft aan dat de inventarisatie 
van alle wensen van de nieuwe dorpen meer tijd vraagt dan was voorzien. De 
verwachting is dat een totaaloverzicht na oktober van dit jaar met de dorpen besproken 
kan worden. 
 
Woningmarktonderzoek gemeente Leeuwarden  
Twee leden van het bestuur hebben een aantal vergaderingen bijgewoond over dit 
onderwerp en hebben een gesprek gehad met Elkien. Omdat wij de aanwezigheid van 
huurwoningen essentieel vinden voor de leefbaarheid van het dorp willen we in dit 
jaarverslag de inwoners informeren. De resultaten van het gesprek met Elkien leveren 
een aantal piketpaaltjes op voor de toekomst 

Het woningmarktonderzoek heeft tot doel om het huidige functioneren van de 
woningmarkt vast te leggen en op basis daarvan prognoses en trends over het 
toekomstig functioneren van de woningmarkt te duiden (periode 2018-2012/2030). Als 
dit onderzoek door de raad is vastgesteld (verwachting eind 2019)  volgt er een 
beleidsnota over het sociale huursegment  (eventueel nog gevolgd door andere 
beleidsnota’s). Duidelijk is wel dat de woningmarkt constant in beweging is. 

Bij het woningmarktonderzoek is de gemeente Leeuwarden verdeeld in een aantal 
geografische eenheden: stad Leeuwarden, Grou, Stiens, dorpen Zuid en dorpen Noord. 
Wij behoren tot de dorpen Zuid. Een aantal punten uit dit onderzoek: 
- Koopwoningen worden over het algemeen betrokken door gezinnen of 

samenwonenden. 
- Huurwoningen worden vaker betrokken door 1-/ 2-persoonshuishoudens. 
- De vraag naar grondgebonden koopwoningen blijft op korte termijn bestaan en lijkt 

voor de perioden voor alle dorpen van 2025 tot 2030 wel iets af te nemen. 
- De vraag naar huurwoningen neemt in de dorpen af en daardoor ontstaat er een 

overschot aan huurwoningen. 
- Verschillende aanpak voor dorpen en stad is noodzakelijk. 
- Inspelen op de steeds veranderende vraag is een must. 
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Het gesprek met Elkien levert het volgende op: 
- Door de wijziging in de woningwet (verlagen van de inkomensgrens) is de 

doelgroep van de woningbouwcorporaties kleiner geworden. 
- De vrijgekomen woningen worden verhuurd op basis van de toewijzingsregels en 

dat heeft o.a. te maken met de duur van de inschrijving. 
- In het algemeen merkt Elkien dat de huizen steeds meer verhuurd worden aan 1-2 

persoonshuishoudens en dan vooral jongeren/starters en ouderen. 
- Zoals het woningmarktonderzoek aangeeft ervaart Elkien ook dat de vraag naar 

huurwoningen in de dorpen afneemt.  
- Door een aantal omstandigheden komt het in de dorpen vaker voor dat daar 

mensen in huurwoningen komen die in de eerste plaats een dak boven hun hoofd 
moeten hebben, dan mensen die een binding hebben met het dorp. 

- De koop van huurwoningen is op dit moment een mogelijkheid voor starters. Wel 
adviseert Elkien dat belangstellenden voor de koop van een huurwoning, zich zo 
spoedig mogelijk inschrijven bij Elkien.  

- Elkien heeft in Easterlittens op dit moment 25 huurwoningen. Voor de verkoop 
staan negen tot tien woningen op de nominatie. (B.B.strjitte zeven tot acht 
woningen en op It Hynstewaed twee woningen). Op basis van het verloop over de 
afgelopen periode zal deze verkoop mogelijk in 10 - 20 jaar plaats vinden. 

- Het beleid van Elkien is erop gericht om de woningen minimaal naar energielabel B 
te brengen op het moment dat dit in de planning zit.  

 
 

Woningbouw B.B-strjitte en Huijlckensteinstrjitte 
Voor deze locatie is door Bouwbedrijf VanderSloot een alles omvattende bouwaanvraag 
ingediend voor de realisatie van in totaal vier woningen, twee 2/1 kapper(s). De 
vergunning is inmiddels verleend en op dit moment wordt gewerkt aan de contracten 
met de kopers. De verwachting is dat begin 2020 met de bouw kan worden begonnen.  
Er is op dit moment nog één woning beschikbaar.  
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Speeltuin 
 

 
 
Na een grondige renovatie is de speeltuin weer beschikbaar om in te spelen. De 
gemeente heeft op grond van de veiligheidsvoorschriften de speeltuin grondig 
aangepast. De kosten hiervoor waren ook voor de gemeente. Voor het onderhoud 
zullen we in de komende tijd wel een financiële bijdrage aan de gemeente moeten 
leveren. 
 
De toekomst van dorpsbelang 
In de afgelopen twee jaar hebben we meerdere inwoners persoonlijk gevraagd om zich 
als bestuurslid in te zetten voor het dorp. Daarop hebben we tot dusver onvoldoende 
response gekregen. Zoals in het begin al genoemd hebben twee leden van het bestuur 
inmiddels als lid bedankt. De situatie is nu als volgt: Anke Söhne is twee keer drie jaar 
bestuurslid geweest. Dat geldt ook voor Wim Hiemstra en Jan Willem Keuning. De 
laatste twee hebben er nog een jaar aan de zes toegevoegd.  
 
Inmiddels hebben we twee bijeenkomsten met Doarpswurk over dit onderwerp gehad. 
Eén van de vragen die daarbij aan de orde kwam was: “wat verwachten de inwoners 
van het bestuur?” We hebben daar wel antwoorden op gegeven, maar dat was dan 
meer op het gevoel dan dat we het zeker weten.  
 
In de september hebben we onder de inwoners een enquête gehouden over de 
toekomst. Inmiddels hebben we de enquête opgehaald. Van ongeveer 40% hebben we 
een ingevuld formulier ontvangen. Veel mensen hebben oplossingen aangedragen 
daarvoor al vanaf deze plaats hartelijk dank. Als antwoord op de vraag of de vereniging 
opgeheven moet worden zegt 76% van de reacties ‘niet mee eens’, 4% is het er mee 
eens en 18% heeft geen mening of heeft de keuze niet aangegeven. 
 
Van de verschillende taken van het bestuur die in de enquête genoemd staan is de 
score voor alle vijf ‘mee eens’. In de enquête worden de volgende onderwerpen 
genoemd, die voor de toekomst van ons dorp belangrijk zijn: 
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- Vertegenwoordiging van ons dorp naar de gemeente en andere organisaties. 
- Informatie over de verschillende ontwikkelingen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld 

de voorstellen van de gemeente over subsidies, openbaar vervoer, verkeer en de 
uitvoering van de WMO. 

- Ondersteuning van plannen en acties vanuit ons dorp. 
- Verdeling van het dorpsbudget. 
- Behartiging van de gezamenlijke belangen van de inwoners van Easterlittens. 

Hoe nu verder? 
De discussie en eventuele besluitvorming over hoe we verder willen en met welke 
organisatievorm wordt besproken en eventueel ook al besloten op de komende 
jaarvergadering van 1 november.  
 
Daarvoor hebben we als bestuur met een aantal inwoners op 9 oktober jl. om tafel 
gezeten om (een) oplossing(en) te bedenken om die te bespreken op de komende 
jaarvergadering. Wij hopen op een grote opkomst op de komende jaarvergadering. 
 
Budget dorpsbelang en budget dorpshuis (Jister) 
In het overzicht hieronder is een specificatie gegeven van die budgetten. Ter toelichting 
het volgende. Het budget in 2018 was gebaseerd op de subsidies zoals die in 
de voormalige gemeente Littenseradiel uitgekeerd werden aan de afzonderlijke 
verenigingen in Easterlittens. Een totaalbedrag van € 8.300,=. In 2019 was de subsidie 
voor Easterlittens van de gemeente Leeuwarden gesplitst in twee delen, een deel voor 
dorpsbelang van € 7.300,= en een bedrag van € 6.000,= voor het dorpshuis (in dit geval 
de Jister). Totaal een bedrag van € 13.300,=.  Een plus van € 5000,= 
 In de laatste kolom staat het verschil tussen 2018 en 2019. Voor 2019 liggen de 
uitgekeerde bedragen allemaal hoger. Behalve cultuur want die commissie was 
inmiddels opgeheven. 
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Op de jaarvergadering in 2018 hebben we een stevige discussie gehad, waarbij we als 
bestuur (en ook de verenigingen) er van uit gingen dat de drie sportverenigingen er op 
achteruit zouden gaan. Hieruit blijkt dat dit niet het geval is. Op die jaarvergadering 
hebben we ook de budgetverdeling van 2020 vastgesteld, daar willen we als bestuur nu 
niet op terugkomen. Wel is er met de voorzitter van de Jister afgesproken dat we voor 
de verdeling over de jaren 2021 e.v. één en ander zullen afstemmen. 
 
De verdeling van het dorpsbudget is op de jaarvergadering november 2018 vastgesteld. 
Op grond daarvan is er voor 2019 nog een bedrag beschikbaar van € 825,=. Aanvragen 
voor een bijdrage uit dit budget konden tot 1 september 2019 worden aangevraagd. 
Een aantal aanwonenden van It Plein hebben een aanvraag ingediend voor het 
vernieuwen van de plantenbakken, dit om de snelheid van het verkeer af te remmen. 
Inmiddels is een bedrag van € 800,= toegekend en zijn de plantenbakken vernieuwd 
 
 
Openbare verlichting 
De werkgroep Openbare verlichting, bestaande uit Gonny Hendriks, Sjouke de Groot, 
Marten Oorsprong en Anke Söhne hebben een bijeenkomst gehad met een ambtenaar  
van de gemeente. Dit naar aanleiding van bezwaren die waren geuit tijdens het jaarlijks 
‘doarpspetear’ over te veel verlichting in het dorp, op bepaalde plaatsen waar het niet 
nodig is. Ook de staat van de lantaarn- palen, het gebrek aan eenheid en omschakeling 
op ledverlichting kwamen aan de orde. Hiermee zijn we vorig jaar naar de gemeente 
gegaan en we hebben een wandeling door het dorp gemaakt met een deskundige op 
het gebied van verlichting. Inmiddels is er een concept-verlichtingsplan in de werkgroep 
besproken. Het is de bedoeling om een informatie(inloop)-bijeenkomst over dit plan in 
ons dorp te houden.  
 
Vereniging Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden 
Mede door de ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal Domein zijn er plannen om 
in de gemeente Leeuwarden een Vereniging V-O-L op te richten. (V-O-L staat dan voor 
Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden). Wij houden ons op dit moment, gelet op de 
beschikbare tijd, niet actief bezig met de ontwikkeling hiervan. We blijven de 
ontwikkeling wel volgen. Wij geven in dat verband meer prioriteit aan de samenwerking 
met de tien dorpen binnen Nij Baarderadiel. 
 
Glasvezel buitengebied 
Kabel Noord gaat in de gemeente Leeuwarden een glasvezelnetwerk aanleggen. Op 
deze website https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/leeuwarden kun je je nog 
aanmelden. Begin 2020 beginnen de graafwerkzaamheden. 

Project Monumentenomschrijving en dorpscanon 
De gemeente heeft ons voor een pilot gevraagd om informatie te leveren over 
toeristische informatie van ons dorp. Onze dorpsgidsen Tine Folkerts en Meindert van 
der Kooi hebben na overleg met de gemeente daar de nodige informatie voor 
aangeleverd. Met name over de voormalige zuivelfabriek, de directeurswoning en de 
kaaspakhuizen, de St. Margretha-kerk, de Alde Swarte en het café en It Plein.  
Ook hebben Tine en Meindert recent burgemeester Buma rondgeleid. Zoals op de 
bijgevoegde foto te zien is waren daar meer inwoners van ons dorp aanwezig. Het was 
een ontspannen kennismaking. Voor zover wij hebben begrepen was de rondleiding bij 
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de burgemeester in de smaak gevallen. Alle dorpen in Nij Baarderadiel werden op een 
dag aangedaan. Dat betekende weinig tijd. Het gevolg was dat een bezoek aan de 
Jister en de Multi Sport Arena niet gehaald werd. 

 
Foto Jaap Terpstra 

In verband met de beschikbare tijd en menskracht  hebben wij ook nog geen energie 
gestoken in de dorpscanon. (www.dorpscanon.nl) 

 

Nij Baarderadiel 

Nog even in het kort de reden waarom wij als bestuur dit een belangrijk punt vinden. In de 
eerste plaats de onderwerpen die in het bestuur aan bod komen worden steeds 
ingewikkelder. Om een paar voorbeelden te noemen, Sociaal Domein, Openbaar Vervoer 
en Woningbouw. De kennis  hiervoor is niet overal beschikbaar en je hoeft niet op 
verschillende plekken het wiel uit te vinden. De tweede reden is het feit dat je samen sterk 
staat. Dat werd ook door burgemeester Crone bij de aanbieding van het vilt-kunstwerk van 
Nij Baarderadiel genoemd. In de afgelopen periode hebben we in dit verband de nodige 
resultaten bereikt. 

- De Bijenflinterlinten 
Het dagblad Trouw heeft de Duurzame 100 van Trouw een ranglijst van groenste 
denkers en doeners in Nederland. Dit jaar is het Bijenvlinderlint op de 70ste plaats 
beland. Een mooie opsteker na al dat werk met de schoolkindere, ca. 27 km. 
ingezaaid en uren overleg met gemeente en loonwerkers. 

- Het viltkunstwerk dat nu in de hal van het gemeentehuis hangt. Het beeld de 
tiendorpen uit die vanuit Littenseradiel bij de gemeente Leeuwaarden zijn gekomen. 
Samengesteld in samenwerking met de schooljeugd van de dorpen.  
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- Door ons gezamenlijk optreden heeft de provincie een negatief (dus voor ons positief ) 

besluit genomen om geen onderzoek te doen naar het aanleggen van een stroomweg 
van Sneek naar Leeuwarden. 

- Samen hebben we ons sterk gemaakt voor een opheffingsnorm voor scholen voor het 
stedelijk gebied en het platteland. 

- Voor de verkiezingen in 2017 hebben we een door vele mensen  bezocht 
Listlûkersdebat georganiseerd. 

- Het besluit om de oud papierprijs vast te stellen op een lagere vergoeding dan in het 
verleden de opbrengsten waren, stond vast. Anders had dat de gemeente voor de 
hele gemeente ongeveer € 200.000,= gekost. Dat hadden we dan waarschijnlijk 
teruggezien in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Wel hebben we hierdoor bereikt 
dat er geen derde container bij de woningen . 

- Overleg met de gemeente heeft tot een meer op maat toegesneden toepassing van 
het evenementenbeleid, geleid. 

- In algemene zin heeft ons dit de mogelijkheid gegeven om op veel terreinen de 
gemeentelijke organisatie duidelijk te maken dat het leven in de stad anders is dan op 
het platteland en dat het daarom ook een toegesneden aandacht verdiend.  


