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JAARVERSLAG BESTUUR DORPSGEMEENSCHAP OOSTERLITTENS 2014 - 2015 
 
VERANDERINGEN IN DE ZORG 
 
Per 1 januari 2015 is er in de zorg veel veranderd. Op de jaarvergadering van dorpsbelang in 
2014 is dit punt uitgebreid aan de orde geweest. Inmiddels hebt u ook de Mei-inoar-kranten 
gekregen. Op de jaarvergadering is afgesproken dat dorpsbelang de rol van contactpersoon 
op zich zal nemen. In het afgelopen jaar zijn een aantal bestuursleden ook naar de 
bijeenkomsten over dit onderwerp geweest. 
 
Hebt u een vraag over zorg, financiën, werk of opvoeden dan kunt u bellen met 14 0515 
(zonder kengetal). Hebt u vragen of opmerkingen over de werkwijze van het gebiedsteam 
zelf, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van dorpsbelang. 
 
 
MULTI FUNCTIONEEL CENTERUM DE JISTER 
 
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en de bijdrage van velen zowel in natura als met geld is 
de Jister uitgebreid. Een uitbreiding die er zijn mag. Ook weer met behulp van veel 
vrijwilligers is daarna de uitbreiding van de parkeerplaatsen uitgevoerd. Een en ander is tot 
stand gekomen in nauw en goed overleg met de gemeente, waarbij de gemeente de kosten 
van de materialen voor haar rekening heeft genomen. We hopen dat hiermee de 
parkeeroverlast voor de bewoners van het Hynstewaad en de Mar tot het verleden behoort.  
 
Tot slot is er inmiddels op initiatief van het bestuur van de Jister een werkgroep gestart met 
het maken van een plan voor de herinrichting van het gravelveld bij de Jister. Hierbij wordt 
o.a.  gedacht aan een multifunctionele inrichting van het terrein, waarbij er mogelijkheden 
komen voor de kaatsclub, Longa, de schaatsclub en de voetbalvereniging. 
 
 
NIJ BAARDERADIEL 
 
Wij hebben als bestuur het initiatief genomen om met de besturen van de dorpsbelangen 
van de dorpen die in 2018 naar de gemeente Leeuwarden het gesprek aan te gaan. Waarom 
zult u zeggen. In de eerste plaats omdat wij van mening zijn dat we gezamenlijk wat te 
bieden hebben aan de gemeente Leeuwarden, dat willen we in de komend periode tot 1-1-
2018 verkennen. Een tweede reden is dat in 2018 Leeuwarden culturele hoofdstad is, wij 
zien mogelijkheden om daar ook een bijdrage aan te leveren en tot slot samen kennis delen 
en ervaringen uitwisselen. Er komen de laatste tijd steeds meer zaken op ons af die voor een 
beperkte groep mensen als een bestuur niet meer te behappen is. Met elkaar kun je meer 
aan en hoef je niet op alle onderwerpen je te verdiepen. 
 
De doelen die we daarbij als dorpen gesteld hebben zijn: 

- Als dorpen gezamenlijk de krachten bundelen en een volwaardige gesprekspartner 
voor de gemeente Leeuwarden zijn. 

- Kennis en ervaring delen. 
Welke onderwerpen zijn daarbij van belang: 
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- Het behouden en versterken van de landschappelijke waarden 

- De aantrekkelijkheid van het gebied voor de bewoners en de bezoekers behouden en 
uitbreiden. (Recreatie, promotie en verbinding door routes). 

- Het behouden en verbeteren van de mogelijkheden voor het wonen in Nij 
Baarderadiel. 

- Het stimuleren van duurzame kleinschalige bedrijvigheid. 

- Zorgdragen voor gezamenlijke voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en 
cultuur. 

 
Een van de 2 tot 3 speerpuntprojecten van “Nij Baarderadiel” zijn de bijenvlinterlinten. Alle 
10 dorpen van Nij Baarderadiel zijn vertegenwoordigd in de projectgroep die zich hiermee 
bezig houdt.  
De gesprekken met de gemeente Litterseradiel hebben ertoe geleid dat er in oktober 3 
pilotplekken gerealiseerd worden. In Weidum, Huns en Baard komen bij iedere ingang van 
de dorpen, ook bij de fietspaden, kleine linten, we noemen ze toefjes. De toefjes bloemrijke 
bermen worden 10-12 meter lang aan beide zijden van het pad en/of de weg. Hiervoor gaat 
de gemeente de grond zaaiklaar maken en inzaaien.  
De drie dorpsbelangen hebben schriftelijk ingestemd met hun medewerking. Bewoners van 
de dorpen worden gevraagd de verzorging van de toefjes op zich te nemen. Dat betekent 
een kleine tijdsinvestering. Bij voorbeeld: in Huns nemen de hondenuitlaters die zorg op zich, 
in Baard is al een bloemengroep actief: een keer per jaar is er bij de Kat een 
plantenruilochtend en de bloembakken worden bij de ingangen van het dorp onderhouden. 
 
Het doel van de bijenvlinterlintgroep is dat we bouwen aan biodiversiteit, dat de 10 dorpen 
in 2018 en lang daarna een fleurig entree hebben waar hopelijk, naast de vele soorten bijen 
en vlinders, ook veel mensen van kunnen genieten. Als het resultaat van de “pilot-toefjes” 
goed is en de verzorging overzichtelijk, dan kunnen de zeven andere dorpen eenzelfde 
entree krijgen. 
 
 
BUURTMETER 
 
Begin van dit jaar is in samenwerking met de gemeente en Partoer een zg. buurtmeter 
uitgevoerd met een tiental enthousiaste inwoners van ons dorp. Voor ons als bestuur heeft 
dit veel informatie opgeleverd. Een uitgebreid verslag van die avond is te vinden in de Hysp 
van april 2015. Deze willen wij hier niet herhalen toch willen we een aantal punten noemen, 
waarop actie is ondernomen. 

- We hebben o.a. op Facebook een peiling gehouden of de bushalte op It Plein 
gehandhaafd moet blijven. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten dat deze 
halte gehandhaafd blijft. Ook kwam naar voren dat er op It Hynstewaed ook door 
bussen te snel wordt gereden. Hierover hebben we contact gehad met Arriva en is er 
in samenwerking met Veilig Verkeer  inmiddels een snelheidsmeting gehouden. 

- Verder is er afgesproken dat we met de aanwonenden van It Plein om tafel gaan 
zitten om te inventariseren of er probleem zijn en of die om een oplossing vragen. 
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ENERGIECOOPERATIE GRIENEKO 
Energiecoöperatie ea. voor de regio Baard, Easterlittens, Húns en Leons e.o. 
 
In Baard is de energie coöperatie Grieneko opgericht. Gelet op de werkzaamheden die dit 
met zich meebrengt en dus de benodigde menskracht vraagt,  hebben we als bestuur van 
dorpsbelang besloten om de inwoners van ons dorp te adviseren om zich eventueel bij deze 
coöperatie aan te sluiten en geen aparte coöperatie voor Easterlittens op te richten. 
 
Via de website Grieneko.frl kun je lid worden van Grieneko; 
als lid van Grieneko kun je vervolgens klant worden van het energiebedrijf Noordelijk Lokaal 
Duurzaam (NLD). NLD levert duurzame en lokaal opgewekte energie. 
 
Hieronder lees je alles over de eerste 2 speerpunten die de coöperatie collectief oppakt.  
Energiebesparing is de belangrijkste stap in de richting van duurzaam 
omgaan met energiebronnen. Deze stap vergt tijd. Om snel resultaat te boeken heeft 
Grieneko gekozen voor de eerste twee speerpunten op weg naar Energie neutrale 
Gemeenschappen: 
•  zonnepanelen en 
•  woninganalyse. 
Het bestuur van dorpsbelang heeft in Easterlittens inmiddels onder alle inwoner een 
enquête gehouden. In totaal hebben we 53 % van de uitgedeelde enquêtes ingevuld terug 
gekregen. Op basis hiervan hebben we een redelijk beeld of er nog verdere acties nodig zijn. 
De resultaten van de enquête komen op de jaarvergadering van 2015 in elk geval aan de 
orde. 
 
 
FROONACKERDYK 
 
Het groot onderhoud aan de Froonackerdyk is inmiddels helemaal afgerond en de rotonde is 
aangelegd.  De veiligheid van deze oversteek voor met name voetgangers en fietsers is 
hiermee aanzienlijk verbeterd. Het heeft de nodige overlast veroorzaakt en in het begin van 
de afsluiting van de Baarderdyk moesten er de nodige aanpassingen gedaan worden. Ook 
vanaf deze plaats dank aan iedereen die eraan meegeholpen heeft om één en ander in 
goede banen te leiden. Toch blijft het voor iedereen goed uitkijken! 
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KRUISPUNT WINSUM 
 
De werkzaamheden aan het kruispunt in Winsum zijn inmiddels gestart. Het werk wordt 
uitgevoerd in de periode van juni 2015 t/m juli 2016. In juni 2016 is er een weekendafsluiting 
en in juli 2016 twee weekendafsluitingen. Dit zijn de belangrijkste punten die voor ons van 
belang zijn. Verder is er natuurlijk gedurende die periode het nodige werkverkeer. Met de 
aannemer is afgesproken dat als er huis-aan-huis informatie verstrekt wordt over 
stremmingen, dit ook in Easterlittens zal gebeuren. De nieuwe carpoolplaats zal 
waarschijnlijk in week 50 van dit jaar.  
 
 

GRAF 
 
Op het kerkhof bij de kerk langs de 
Huijlckensteinstrjitte staat een graf met als tekst: 
  

Bedenk o sterveling die dit leest 
 Hoe kort haar leven is geweest 

Haar doodsuur was zo jong bepaald 
en ’t stof is haar in ’t graf gedaald. 

 
Het is het graf van Akke Lammerts-Minnema, dis  23 
jaar en 9 maanden oud is geworden. Een aantal 
inwoners van dit dorp vinden dat deze steen bewaard 
moet blijven. Nu heeft de huidige rechthebbende de 
grafrechten per 1-1-2014 opgezegd. Ook wij vinden als 
bestuur dat in dit geval, ook gelet op de beperkte 
jaarlijkse kosten, deze steen als cultureel erfgoed 
bewaard moet blijven. Dit betekent dat wij als 
dorpsbelang nu beschikken over de grafrechten van 
dit graf. 
 

 
 
LOCATIE VOORMALIGE HUURWONINGEN 
 
Met Elkien en de gemeente hebben we afgesproken dat we dit terrein voorlopig graag 
beschikbaar houden voor woningbouw. Om die reden hebben we ook aan Elkien gevraagd 
om dit terrein met een bloemenmengsel, als pluktuin, in te zaaien. Dit is tot onze spijt en 
ook die van Elkien mislukt, terwijl ditzelfde mengsel in andere dorpen wel goed heeft 
gewerkt. Ook hebben we signalen uit het dorp binnen gekregen dat er ideeën zijn om het 
terrein anders in te richten. Wij willen dat dan ook op de komende jaarvergadering 
inventariseren.  
 
 
 



 

 5 

 
 
SNELHEIDSMETING IT HYNSTEWAED 
 
Bij het bestuur van dorpsbelang waren klachten binnen gekomen over de snelheid van de 
bussen op het Hynstewaed. Toen die klachten binnen kwamen hebben we direct contact 
opgenomen met Arriva. Daarmee is afgesproken dat we in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) een snelheidsmeting gaan houden. Deze heeft wat lang op zich laten 
wachten. Dit had alles te maken met de verkeerssituatie in en om Easterlittens. Inmiddels is 
de snelheidsmeting, zo onopvallend mogelijk, op 4 november jl. in de middag van 15.00 tot 
18.00 u gehouden. 
 
De meting was zo onopvallend en verdacht dat Tony en Tine de auto van waaruit gemeten 
werd, goed in de gaten hebben gehouden en het kenteken genoteerd hebben, onder het 
motto: “Die pet past ons allemaal”. 
 
VVN meldt over de bussen: Er is uitgekomen dat de bussen niet te hard rijden. Het gevoel 
wat de buurt heeft is zeer waarschijnlijk subjectief. Doordat de bussen erg zwaar zijn en veel 
lawaai maken lijkt het al gauw of deze te hard rijden. 
 
In de verkeerskunde wordt meestal gerekend met de gemiddelde snelheid, die door 85% van 
de voertuigen niet wordt overschreden, we noemen dit V85 km/u. Hierover zegt VVN: Te 
zien is dat de V85 op het Hynstewaed op 37km/u ligt. Dit is weliswaar meer dan de 
toegestane30km/u, maar niet veel te hoog. 
 
 
COMMUNICATIE VAN DORPSBELANG 
 
Zoals afgesproken op de jaarvergadering van 2014 hebben we als bestuur de communicatie 
via de verschillende media, de Hysp, website en Facebook voortgezet. Wij zijn ons er van 
bewust dat we met de moderne communicatiemiddelen niet iedereen kunnen bereiken. 
Belangrijke informatie die op Facebook verschijnt publiceren wij ook in de Hysp. Als het 
noodzakelijk is blijven we ook schriftelijk huis aan huis informatie delen, zoals bv. met de 
enquête over energie. Wel hebben we gemerkt dat bij bijvoorbeeld de stelling over de 
bushalte, dit veel reacties opleverde en we hiermee een goed besluit konden nemen. 

 
 
TOT SLOT 

 
Ook in het afgelopen jaar zijn er weer door veel inwoners uit ons dorp activiteiten 
georganiseerd. Dat houdt ons dorp levendig en vitaal. We noemen de Krystkuier, de Lytse 
Doarpen Rintocht, de Merke, het Fries Kampioenschap Jeu de Pelote, de intocht van 
Sinterklaas, Sint Maarten en het onderhoud van de speeltuin. Vanaf deze plaats dank voor 
iedereen die zich ingezet heeft voor de leefbaarheid van Easterlittens. 


