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Een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in Easterlittens
  Voorwoord 
  Dit plan om te komen tot een multifunctionele sportaccommodatie is ontwikkeld door Die naam staat voor Gravelveld Ontwikkelen; het doel is om het gravelveld ontmoetingsplaats centraal in het dorp.  Dat veldje ligt pal naast het onlangs verbouwde en uitgebreide dienst als voetbaltrainingsveld, maar sinds de aanleg van het nieuwe hoofdveld is het overbodig en het ligt er nu al jaren verwaarloosd bij.   We hebben met veel plezier en inspiratie gewerkt aan dit plandorpsleven. Het idee wordt door de bewoners van Easterlittens en omstreken breed gedragen wordt.in het dorp zijn vertegenwoordigd in de projectgroep, en ook de bewoners van de aan het gravelveld grenzende straat It Hynstewaed zijn vertegenwoordigd in de projectgroep en staan achter het plan. De plannen zijn in november 2015 toegelicht en met instemming ontvangen op de jaa      Veel leesplezier, namens de projectgroepleden: 
 

                                

Een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in Easterlittens

Dit plan om te komen tot een multifunctionele sportaccommodatie is ontwikkeld door projectgroep GO! Die naam staat voor Gravelveld Ontwikkelen; het doel is om het gravelveld om te toveren tot een nieuwe sportieve 

pal naast het onlangs verbouwde en uitgebreide Multifunctionele Centrum De Jister.dienst als voetbaltrainingsveld, maar sinds de aanleg van het nieuwe hoofdveld is het overbodig en het ligt er nu al 

We hebben met veel plezier en inspiratie gewerkt aan dit plan omdat het een fantastische impudoor de bewoners van Easterlittens en omstreken breed gedragen wordt.enwoordigd in de projectgroep, en ook de bewoners van de aan het gravelveld grenzende straat It Hynstewaed zijn vertegenwoordigd in de projectgroep en staan achter het plan.  De plannen zijn in november 2015 toegelicht en met instemming ontvangen op de jaarlijkse dorpsvergadering. 

Veel leesplezier, namens de projectgroepleden: 

                               

Een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in Easterlittens 

projectgroep GO!  om te toveren tot een nieuwe sportieve 

De Jister. Vroeger was het in dienst als voetbaltrainingsveld, maar sinds de aanleg van het nieuwe hoofdveld is het overbodig en het ligt er nu al 

een fantastische impuls kan zijn voor ons door de bewoners van Easterlittens en omstreken breed gedragen wordt. Alle verenigingen enwoordigd in de projectgroep, en ook de bewoners van de aan het gravelveld grenzende straat 
rlijkse dorpsvergadering.  
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1 Inleiding: Easterlittens, een levendige 
 
 Graag gezien en veelbezocht Het dorp Easterlittens ligt midden in de GreidhoekeLeeuwarden, Sneek en Bolsward.  De doorgaande wegen Leeuwarden-Bolsward en DearsumHet is een door Friezen en toeristen graag bezochtaltijd druk bezet en dat geldt ook voor Camping en Passantenhaven It Krúswetter. Die naam dankt de camping aan de Franeker- en Bolswardervaart. Die elkaar precies in Easterlittens kruisen. voert door het dorp en de bruggen in de omgeving zijn in het kader van het Friese Merenproject verhoogd. Voor de drukke pleziervaart wordt de brug in de zomer op vaste tijden bediend, en daarbuiten op afroep. Ook de knooppuntenroute voor fietsers.    Sociale samenhang Easterlittens (Oosterlittens) is een van de 29 dorpen van Littenseradiel, een plattelandsgemeente met ongeveer 11.000 inwoners. In het dorp zelf wonen ongeveer 450 mensen.Zij vormen samen een actieve gemeenschap met een grote sociale samenhang die graag samen de handen uit de mouwen steekt om iets nieuws tot stand te brengen. Een paar jaar geleden heeft een groep inwoners middels een in Friesland unieke constructie (Collectief Particvoltooiing gebracht, wat ruimte heeft gemaakt voor de komst van nieuwe gezinnen naar het dorp. Ook MFC De Jister is in 1990/1991 grotendeels op eigen krachten gebouwd en later uitgebreid en  Altijd wat te doen Easterlittens is een sportief dorp en er is een bloeiend verenigingsleven met een in een aantal gevallen regionale uitstraling. Er komen behalve dorpsbewoners ook veel sporters (vooral veel jeugdvan de gemeente naar Easterlittens om van MFC De Jister en de velden gebruik te maken. 

                                

1 Inleiding: Easterlittens, een levendige mienskip 

Het dorp Easterlittens ligt midden in de Greidhoeke in Friesland, een weilandengebied tussen de vier steden Franeker, 
Bolsward en Dearsum-Franeker liggen op een steenworp afstand van het dorp. Het is een door Friezen en toeristen graag bezocht dorp. Het eetcafé Herbergh Het Wapen van Friesland op It Plein is altijd druk bezet en dat geldt ook voor Camping en Passantenhaven It Krúswetter. Die naam dankt de camping aan de en Bolswardervaart. Die elkaar precies in Easterlittens kruisen. Het recreatieve vaartraject Middelseeroute voert door het dorp en de bruggen in de omgeving zijn in het kader van het Friese Merenproject verhoogd. Voor de drukke pleziervaart wordt de brug in de zomer op vaste tijden bediend, en daarbuiten op afroep. Ook 

Easterlittens (Oosterlittens) is een van de 29 dorpen van Littenseradiel, een plattelandsgemeente met ongeveer 11.000 inwoners. In het dorp zelf wonen ongeveer 450 mensen. samen een actieve gemeenschap met een grote sociale samenhang die graag samen de handen uit de mouwen steekt om iets nieuws tot stand te brengen. Een paar jaar geleden heeft een groep inwoners middels een in Friesland unieke constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zelf een nieuwbouwplan ontwikkeld en tot voltooiing gebracht, wat ruimte heeft gemaakt voor de komst van nieuwe gezinnen naar het dorp. Ook MFC De Jister is in 1990/1991 grotendeels op eigen krachten gebouwd en later uitgebreid en opgeknapt (zie daarvoor hoofdstuk 2). 

Easterlittens is een sportief dorp en er is een bloeiend verenigingsleven met een in een aantal gevallen regionale uitstraling. Er komen behalve dorpsbewoners ook veel sporters (vooral veel jeugdvoetbalteams) uit de andere dorpen van de gemeente naar Easterlittens om van MFC De Jister en de velden gebruik te maken. 
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Franeker liggen op een steenworp afstand van het dorp.  dorp. Het eetcafé Herbergh Het Wapen van Friesland op It Plein is altijd druk bezet en dat geldt ook voor Camping en Passantenhaven It Krúswetter. Die naam dankt de camping aan de Het recreatieve vaartraject Middelseeroute voert door het dorp en de bruggen in de omgeving zijn in het kader van het Friese Merenproject verhoogd. Voor de drukke pleziervaart wordt de brug in de zomer op vaste tijden bediend, en daarbuiten op afroep. Ook ligt het dorp aan 

Easterlittens (Oosterlittens) is een van de 29 dorpen van Littenseradiel, een plattelandsgemeente met ongeveer 11.000 
samen een actieve gemeenschap met een grote sociale samenhang die graag samen de handen uit de mouwen steekt om iets nieuws tot stand te brengen. Een paar jaar geleden heeft een groep inwoners middels een in ulier Opdrachtgeverschap) zelf een nieuwbouwplan ontwikkeld en tot voltooiing gebracht, wat ruimte heeft gemaakt voor de komst van nieuwe gezinnen naar het dorp. Ook MFC De Jister is opgeknapt (zie daarvoor hoofdstuk 2).  

Easterlittens is een sportief dorp en er is een bloeiend verenigingsleven met een in een aantal gevallen regionale voetbalteams) uit de andere dorpen  
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Daarnaast worden er vele extra activiteiten georganiseerd die mensen uit het hele land trekken, zoals de Barre Krystkuier (een lange nachtwandeling rond kerst) en het Fries Kampioenschap Living Statues. Dan zijn er activiteiten voor de hele regio, zoals  het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, het Fries Kampioenschap Jeu de Pelote op het dorpsplein, de Spulwike (een vakantieweek voor alleontvangt vier dagen lang ongeveer 250 kinderen uit de groepen 5 en 6, begeleid door zo’n 50 jonge vrijwilligers).Al deze hoogtepunten komen ieder jaar terug. Als er ijs ligt, wordt hier  En dan zijn er nog talloze andere activiteiten, zoals de tochten van fietsclub De Zadelkwellers, een groep die aan conditietraining doet (BBB), dorpsband Bûthús, begrafenisvereniging De Laatste Eer, een feestcommisjaarlijkse drie dagen durende merke, een oudejaarsfeest en een nieuwjaarsreceptie, jeugdhonk De Zachte Berm, een Sint Maartencommissie, de monumentale kerk St Margryt waar ook voor niet(concerten, een kinderkerstmusical, knutselmiddag enzovoorts).                  

 

 
                                

Daarnaast worden er vele extra activiteiten georganiseerd die mensen uit het hele land trekken, zoals de Barre nachtwandeling rond kerst) en het Fries Kampioenschap Living Statues. Dan zijn er activiteiten voor de hele regio, zoals  het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, het Fries Kampioenschap Jeu de Pelote op het dorpsplein, de Spulwike (een vakantieweek voor alle basisschoolkinderen in Littenseradiel in drie dorpen; Easterlittens ontvangt vier dagen lang ongeveer 250 kinderen uit de groepen 5 en 6, begeleid door zo’n 50 jonge vrijwilligers).Al deze hoogtepunten komen ieder jaar terug. Als er ijs ligt, wordt hier het schoolschaatstoernooi gehouden.
En dan zijn er nog talloze andere activiteiten, zoals de tochten van fietsclub De Zadelkwellers, een groep die aan conditietraining doet (BBB), dorpsband Bûthús, begrafenisvereniging De Laatste Eer, een feestcommisjaarlijkse drie dagen durende merke, een oudejaarsfeest en een nieuwjaarsreceptie, jeugdhonk De Zachte Berm, een Sint Maartencommissie, de monumentale kerk St Margryt waar ook voor niet-leden activiteiten plaats vinden stmusical, knutselmiddag enzovoorts). 

 

 

                               

Daarnaast worden er vele extra activiteiten georganiseerd die mensen uit het hele land trekken, zoals de Barre nachtwandeling rond kerst) en het Fries Kampioenschap Living Statues. Dan zijn er activiteiten voor de hele regio, zoals  het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, het Fries Kampioenschap Jeu de Pelote op het basisschoolkinderen in Littenseradiel in drie dorpen; Easterlittens ontvangt vier dagen lang ongeveer 250 kinderen uit de groepen 5 en 6, begeleid door zo’n 50 jonge vrijwilligers). het schoolschaatstoernooi gehouden. 
En dan zijn er nog talloze andere activiteiten, zoals de tochten van fietsclub De Zadelkwellers, een groep die aan conditietraining doet (BBB), dorpsband Bûthús, begrafenisvereniging De Laatste Eer, een feestcommissie voor de jaarlijkse drie dagen durende merke, een oudejaarsfeest en een nieuwjaarsreceptie, jeugdhonk De Zachte Berm, een leden activiteiten plaats vinden 
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2 De situatie nu: MFC De Jister en het gravelveld 
 De bouw van De Jister  De Jister is een multifunctioneel centrum met sportzaal, vergaderruimte, zes kleedboxen en op de eerste verdieping een grote kantine. Gebouw en grond zijn eigendom van de Stichting ‘Beheer Multifunctioneel Centrum De Jister’, die is opgericht op 3 juli 1989. Die heeft er met hulp van subsidies, fondsen, acties en vooral veel zelfwerkzaamheid voor kunnen zorgen dat er binnen twee jaar een gebouw stond waar het dorp vijfentwintig jaar lang intensief gebruik van heeft gemaakt. Het gebouw heeft een belangrijke regionalegebruikt maar ook door veel sporters uit de wijde omgeving, die bijvoorbeeld lid zijn van de voetbalvereniging.  Vernieuwing en uitbreiding  Toen De Jister uit zijn voegen begon te knappen, is er eenelkaar kreeg dat het gebouw in 2014/2015 prachtig is vernieuwd en vergroot. Vele tientallen inwoners uit het dorp hebben eigenhandig meegewerkt aan de bouw. Er is via fondsen, subsidies en allerlei actveiling waarbij Littensers eigen producten en vooral activiteiten en festiviteiten tegen opbod aan de man brachten, maar liefst 550.000 euro bijeengebracht. Slechts 50.000 euro daarvan bedroeg een lening. Meer mogelijkheden tot gebruik  Sinds de (ver)nieuwbouw kunnen er binnen en buiten veel meer sporters tegelijk op één moment bezig zijn dankzij de extra kleedruimtes en de volledige renovatie van de bestaande kleedruimtes. Een enorme verrijking is de nieuwe kantine op de bijgeboDoor die prachtige ruimte zijn er veel meer en ook andersoortige activiteiten en ontvangsten mogelijk, zoals verhuur voor bedrijfspresentaties, bestuursvergaderingen van organisaties van buiten het bruiloften, cursussen, workshops, filmavonden. 

                                

2 De situatie nu: MFC De Jister en het gravelveld 

is een multifunctioneel centrum met sportzaal, vergaderruimte, zes kleedboxen en op de eerste verdieping een grote kantine. Gebouw en grond zijn eigendom van de Stichting ‘Beheer Multifunctioneel Centrum De Jister’, die is eft er met hulp van subsidies, fondsen, acties en vooral veel zelfwerkzaamheid voor kunnen zorgen dat er binnen twee jaar een gebouw stond waar het dorp vijfentwintig jaar lang intensief gebruik van heeft gemaakt. Het gebouw heeft een belangrijke regionale functie, want het wordt niet alleen door het dorp zelf gebruikt maar ook door veel sporters uit de wijde omgeving, die bijvoorbeeld lid zijn van de voetbalvereniging.

Toen De Jister uit zijn voegen begon te knappen, is er een projectgroep geformeerd die binnen een paar jaar voor elkaar kreeg dat het gebouw in 2014/2015 prachtig is vernieuwd en vergroot. Vele tientallen inwoners uit het dorp hebben eigenhandig meegewerkt aan de bouw. Er is via fondsen, subsidies en allerlei acties, waaronder een feestelijke veiling waarbij Littensers eigen producten en vooral activiteiten en festiviteiten tegen opbod aan de man brachten, bijeengebracht. Slechts 50.000 euro daarvan bedroeg een lening. 

Sinds de (ver)nieuwbouw kunnen er binnen en buiten veel meer sporters tegelijk op één moment bezig zijn dankzij de extra kleedruimtes en de volledige renovatie van de bestaande kleedruimtes.  Een enorme verrijking is de nieuwe kantine op de bijgebouwde eerste verdieping, met uitzicht over de sportvelden. Door die prachtige ruimte zijn er veel meer en ook andersoortige activiteiten en ontvangsten mogelijk, zoals verhuur voor bedrijfspresentaties, bestuursvergaderingen van organisaties van buiten het dorp, recepties, begrafenissen, bruiloften, cursussen, workshops, filmavonden.  
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is een multifunctioneel centrum met sportzaal, vergaderruimte, zes kleedboxen en op de eerste verdieping een grote kantine. Gebouw en grond zijn eigendom van de Stichting ‘Beheer Multifunctioneel Centrum De Jister’, die is eft er met hulp van subsidies, fondsen, acties en vooral veel zelfwerkzaamheid voor kunnen zorgen dat er binnen twee jaar een gebouw stond waar het dorp vijfentwintig jaar lang intensief gebruik van functie, want het wordt niet alleen door het dorp zelf gebruikt maar ook door veel sporters uit de wijde omgeving, die bijvoorbeeld lid zijn van de voetbalvereniging. 

projectgroep geformeerd die binnen een paar jaar voor elkaar kreeg dat het gebouw in 2014/2015 prachtig is vernieuwd en vergroot. Vele tientallen inwoners uit het dorp ies, waaronder een feestelijke veiling waarbij Littensers eigen producten en vooral activiteiten en festiviteiten tegen opbod aan de man brachten,  

Sinds de (ver)nieuwbouw kunnen er binnen en buiten veel meer sporters tegelijk op één moment bezig zijn dankzij de 
uwde eerste verdieping, met uitzicht over de sportvelden. Door die prachtige ruimte zijn er veel meer en ook andersoortige activiteiten en ontvangsten mogelijk, zoals verhuur dorp, recepties, begrafenissen, 
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De oude kantine is nu in gebruik als extra vergadermogelijk zijn zonder dat ze elkaar in de weg  Kortom, hoge kwaliteit die veel nieuwe kansen biedt. De vernieuwbouw van De Jister heeft de leefbaarheid en sociale samenhang van het dorp opnieuw een flinke impuls gegeven.                  Door vele handen gedragen  Het beheer van De Jister wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Twee keer per week wordt de zaal, de kleedruimten en de kantine schoongemaakt, waarbij ongeveer 75 vrijwilligers (per toerbeurt) betrokken zijn. In de weekenden wordt de kantine (zaterdag en zondag) beheerd, mensen hebben allen een instructieavond over sociale hygiëne gevolgd en een cursus over verantwoord alcoholgebruik. De gemeente heeft grote waardering voor deze wijdvertakte zelfredzaamheid en drukt datvoor het jaarlijkse onderhoud. 

                                

De oude kantine is nu in gebruik als extra vergader- en ontmoetingsruimte, zodat er verschillende activiteiten tegelijk zonder dat ze elkaar in de weg zitten. 
rtom, hoge kwaliteit die veel nieuwe kansen biedt. De vernieuwbouw van De Jister heeft de leefbaarheid en sociale samenhang van het dorp opnieuw een flinke impuls gegeven.  

wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Twee keer per week wordt de zaal, de kleedruimten en de kantine schoongemaakt, waarbij ongeveer 75 vrijwilligers (per toerbeurt) betrokken zijn. In de weekenden wordt de kantine (zaterdag en zondag) beheerd, waarbij ca. 35 vrijwilligers ingeroosterd zijn. Deze mensen hebben allen een instructieavond over sociale hygiëne gevolgd en een cursus over verantwoord alcoholgebruik. De gemeente heeft grote waardering voor deze wijdvertakte zelfredzaamheid en drukt dat uit in een vaste bijdrage 

 

                               

en ontmoetingsruimte, zodat er verschillende activiteiten tegelijk 

rtom, hoge kwaliteit die veel nieuwe kansen biedt. De vernieuwbouw van De Jister heeft de leefbaarheid en sociale 
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Nieuwe ontwikkelingen  Maar een dorp is nooit af. Momenteel zijn er twee plekken in Easterlittenseerste is een veldje dat is ontstaan na de sloop van zes verouderde huurwoningen. Er zijn door Doarpsbelang ideeën ingezameld voor het leeggekomen stuk, midden in het dorp. In november vorig jaar zijn tijdens de jaarideeën gewogen en werd een voorkeur uitgesproken voor tijdelijke woningen voor asielzoekers. De haalbaarheid daarvan wordt momenteel onderzocht.  De tweede plek vormt de aanzet tot dit projectplan: dat is het gravelveld tussen de sportaccoomringende voetbalvelden. Dit stukje grond vormt een knelpunt. Het terrein meet ongeveer 20 bij 50 meter. Het was  vroeger in gebruik als trainingsveld voor de voetballers, maar wordt sinds 2002 niet meer gebruikt noch onderhouden. Het oogt vies en slordig en onherbergzaam; bij regen is het een modderige plassenbende.   Een vervelend praktisch gevolg is dat sporters die van de velden komen ongewild maar onvermijdelijk de vuiligheid mee naar binnen lopen als ze gaan douchen en omkleden. Dat beschadigt de nieuwe epoxy gietvloeren en het bemoeilijkt (en ontmoedigt) de schoonmaakploegen bij hun werk. Dat is jammer.   Nu het gebouw klaar is, hebben we de handen vrij om de puntjes op de i te zetten en wat moois te maken van het aangrenzende terrein.     

                                

Maar een dorp is nooit af. Momenteel zijn er twee plekken in Easterlittens waarvoor plannen worden ontwikkeld. De eerste is een veldje dat is ontstaan na de sloop van zes verouderde huurwoningen. Er zijn door Doarpsbelang ideeën ingezameld voor het leeggekomen stuk, midden in het dorp. In november vorig jaar zijn tijdens de jaarideeën gewogen en werd een voorkeur uitgesproken voor tijdelijke woningen voor asielzoekers. De haalbaarheid 

De tweede plek vormt de aanzet tot dit projectplan:  dat is het gravelveld tussen de sportaccommodatie en de  Dit stukje grond vormt een  knelpunt. Het terrein meet ongeveer 20 bij 50 meter. Het  was  vroeger in gebruik als trainingsveld voor de voetballers,  maar wordt sinds 2002 niet meer gebruikt noch onderhouden.  oogt vies en slordig en onherbergzaam; bij regen is het een  

Een vervelend praktisch gevolg is dat sporters die van  de velden komen ongewild maar onvermijdelijk de  vuiligheid mee naar binnen lopen als ze gaan douchen  n. Dat beschadigt de nieuwe epoxy gietvloeren  en het bemoeilijkt (en ontmoedigt) de schoonmaakploegen  

Nu het gebouw klaar is, hebben we de handen vrij om de puntjes op de i te zetten en wat moois te maken van het 
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3 Het plan: een nieuwe multifunctionele accommodatie
   Trots en vertrouwen  Het succesvolle vernieuwingsproject van De Jister, met enorme inzet van een grote groep dorpsbewoners, heeft heel veel teweeggebracht voor het dorp.  Behalve een vernieuwd en vergroot gebouw dat representatief is voor gasten en waar iedereen weer de ruimte heeft om te sporten en elkaar te ontmoeten, is er ook een immateriële betekenis:Het samenwerken, de enorme inzet van velen, het hoge bedrag dat is vergaard en hhet dorp heel trots is op de gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid, en wat dat allemaal teweeg kan brengen. ‘Samen staan we sterk’ – het is een cliché maar als je daarvoor onder je ogen zo’n duidelijk bewijs ziet groedat cliché opeens een warme werkelijkheid. Net als ‘vele handen maken licht werk’.  Het begin  Er is door dat hele proces een groot vertrouwen gegroeid dat we als dorp eigenlijk alles wel kunnen wat nodig is om ook in de toekomst een vitale gemeenschap te blijven. We hebben de rotsvaste overtuiging dat we zonder meer de klus kunnen klaren die nodig is om De Jister echt helemaal af te maken als regionale sportaccommodatie: het omtoveren van het desolate veldje pal naast het vernieuwde gebouw tot een robuuste openluchtvoorziening voor allerlei vormen van sport en ontmoeting.       

                                

3 Het plan: een nieuwe multifunctionele accommodatie

Het succesvolle vernieuwingsproject van De Jister, met enorme inzet van een grote groep dorpsbewoners, heeft heel 
vernieuwd en vergroot gebouw dat representatief is voor gasten en waar iedereen weer de ruimte heeft om te sporten en elkaar te ontmoeten, is er ook een immateriële betekenis: Het samenwerken, de enorme inzet van velen, het hoge bedrag dat is vergaard en het prachtige resultaat maakt dat het dorp heel trots is op de gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid, en wat dat allemaal teweeg kan brengen. het is een cliché maar als je daarvoor onder je ogen zo’n duidelijk bewijs ziet groedat cliché opeens een warme werkelijkheid. Net als ‘vele handen maken licht werk’. 

Er is door dat hele proces een groot vertrouwen gegroeid dat we als dorp eigenlijk alles wel kunnen wat nodig is om eenschap te blijven.  We hebben de rotsvaste overtuiging dat we zonder meer de klus kunnen klaren die nodig is om De Jister echt helemaal af te maken als regionale sportaccommodatie: het omtoveren van het desolate veldje pal naast het vernieuwde gebouw een robuuste openluchtvoorziening voor allerlei vormen van sport en ontmoeting. 

                               

3 Het plan: een nieuwe multifunctionele accommodatie 

Het succesvolle vernieuwingsproject van De Jister, met enorme inzet van een grote groep dorpsbewoners, heeft heel 
vernieuwd en vergroot gebouw dat representatief is voor gasten en waar iedereen weer de ruimte heeft 

et prachtige resultaat maakt dat het dorp heel trots is op de gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid, en wat dat allemaal teweeg kan brengen. het is een cliché maar als je daarvoor onder je ogen zo’n duidelijk bewijs ziet groeien, wordt 

Er is door dat hele proces een groot vertrouwen gegroeid dat we als dorp eigenlijk alles wel kunnen wat nodig is om 
We hebben de rotsvaste overtuiging dat we zonder meer de klus kunnen klaren die nodig is om De Jister echt helemaal af te maken als regionale sportaccommodatie: het omtoveren van het desolate veldje pal naast het vernieuwde gebouw 
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Draagvlak  Om daar een begin mee te maken hebben vertegenwoordigers van De Jistersportverenigingen de hoofden bij elkaar gestoken om de mogelijkheden te onderzoeken. Het idee is dat we, door direct een grote ploeg bij elkaar te zetten, snel weten wat voor behoeftes er zijn en welke wensen er leven. Op die creëren we ook een zo breed mogelijk draagvlak.  Doarpsbelang is niet alleen lid van de projectgroep maar ook drager van het plan en contactpersoon met overheid en subsidieverstrekkers. De projectgroep valt voor de duur van de planontwikkeling, voode paraplu van Doarpsbelang.   Alle verenigingen in het dorp zijn in de projectgroep vertegenwoordigd, zodat we steeds direct gevoed werden door de leden, en de gezette stappen ook snel konden terugkoppelen. Dat zijn:
o Voetbal Vereniging Oosterlittens (330 leden, van wie driekwart van buiten het dorp)
o kaatsvereniging Onder Ons 
o Gymnastiekverenging Longa (110 leden op gymnastiek, aerobic, badminton,     MBVO en volleybal)
o IJsclub Eendracht (100 leden)
o MFC De Jister 
o CBS De Earnewjuk (plm 50 kinderen)
o Doarpsbelang.  Ook heeft iemand van de omwonenden  Daarnaast heeft de projectgroep een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk lid  Door zo breed in te zetten krijgen we een accommodatie waaop onwenselijk gebruik of overlast tot het minimum beperkt.    

                                

Om daar een begin mee te maken hebben vertegenwoordigers van De Jister, de school, de verschillende sportverenigingen de hoofden bij elkaar gestoken om de mogelijkheden te onderzoeken. Het idee is dat we, door direct een grote ploeg bij elkaar te zetten, snel weten wat voor behoeftes er zijn en welke wensen er leven. Op die creëren we ook een zo breed mogelijk draagvlak.  
is niet alleen lid van de projectgroep maar ook drager van het plan en contactpersoon met overheid en subsidieverstrekkers. De projectgroep valt voor de duur van de planontwikkeling, voorbereiding en realisatie dus onder 

in het dorp zijn in de projectgroep vertegenwoordigd, zodat we steeds direct gevoed werden door de leden, en de gezette stappen ook snel konden terugkoppelen. Dat zijn: tbal Vereniging Oosterlittens (330 leden, van wie driekwart van buiten het dorp)
Gymnastiekverenging Longa (110 leden op gymnastiek, aerobic, badminton,     MBVO en volleybal)IJsclub Eendracht (100 leden) 

newjuk (plm 50 kinderen) 

omwonenden plaatsgenomen aan tafel.  
Daarnaast heeft de projectgroep een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk lid in de gelederen
Door zo breed in te zetten krijgen we een accommodatie waar maximaal gebruik van wordt gemaakt en die het risico op onwenselijk gebruik of overlast tot het minimum beperkt.  
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, de school, de verschillende sportverenigingen de hoofden bij elkaar gestoken om de mogelijkheden te onderzoeken. Het idee is dat we, door direct een grote ploeg bij elkaar te zetten, snel weten wat voor behoeftes er zijn en welke wensen er leven. Op die manier 

is niet alleen lid van de projectgroep maar ook drager van het plan en contactpersoon met overheid en rbereiding en realisatie dus onder 

in het dorp zijn in de projectgroep vertegenwoordigd, zodat we steeds direct gevoed werden door 
tbal Vereniging Oosterlittens (330 leden, van wie driekwart van buiten het dorp) 

Gymnastiekverenging Longa (110 leden op gymnastiek, aerobic, badminton,     MBVO en volleybal) 

in de gelederen. 
r maximaal gebruik van wordt gemaakt en die het risico 
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Werkwijze  De projectgroep heeft achtereenvolgens: 1. de eigen wensen en ideeën geïnventariseerd en een doel geformuleerd;2. ervaring en expertise gezocht van derden;3. het idee gedeeld met dorpsgenoten op de jaarvergadering van Dorpsbelang;4. de plannen uitgewerkt in dit projectplan. Deze vier punten lichten we hieronder kort toe: 1. Wensen inventariseren en doel vaststellen De eerste taak van de projectgroep was het zo uitgebreid mogelijk op een rij zetten van wensen en behoeftes. Bij alle verenigingen leven wensen tot uitbreiding van de huidige activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven. Er kunnen knelpunten worden opgelost en weluitgebreider maken van het voorzieningenaanbod. De wensen op een rij: 
o de kaatsvereniging wil graag een kaatsmuur van officiële afmetingen.
o de school en Doarpsbelang willen graag dat er voor al sportplek is voor jong en oud. 
o de school wil graag met de kinderen buiten kunnen sporten en spelen, bij volleyballen, hockeyen, basketballen.
o Gymnastiekvereniging Longa wil graag de mogelijkheid om buiten te kunnen tennissen en  plaatsen van fitnesstoestellen wordt als mogelijkheid bij uitstek gezien voor niet alleen de deelnemers van de  conditietraining (BBB, ‘buik, borst, billen’) maar ook voor bijvoorbe het dorp een laagdrempelige en gezellige mogelijkheid te bieden om de lichamelijke conditie op peil te houden.
o De voetbalvereniging zoekt mogelijkheden voor kindertraining / kaboutervoetbal en extra activiteit senioren (loopvoetbal bijvoorbeeld). 

                                

De projectgroep heeft achtereenvolgens: 
de eigen wensen en ideeën geïnventariseerd en een doel geformuleerd; expertise gezocht van derden; het idee gedeeld met dorpsgenoten op de jaarvergadering van Dorpsbelang; de plannen uitgewerkt in dit projectplan. 

Deze vier punten lichten we hieronder kort toe: 
Wensen inventariseren en doel vaststellen 

de projectgroep was het zo uitgebreid mogelijk op een rij zetten van wensen en behoeftes. Bij alle verenigingen leven wensen tot uitbreiding van de huidige activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven. Er kunnen knelpunten worden opgelost en wellicht nieuwe leden worden geworven door het aantrekkelijker en uitgebreider maken van het voorzieningenaanbod. De wensen op een rij: 
de kaatsvereniging wil graag een kaatsmuur van officiële afmetingen. de school en Doarpsbelang willen graag dat er voor alle seizoenen een goede all weather
de school wil graag met de kinderen buiten kunnen sporten en spelen, bijvoorbeeld hardlopen, atletiek, basketballen. wil graag de mogelijkheid om buiten te kunnen tennissen en an fitnesstoestellen wordt als mogelijkheid bij uitstek gezien voor niet alleen de deelnemers van de onditietraining (BBB, ‘buik, borst, billen’) maar ook voor bijvoorbeeld hardloopgroepjes en vooral om et dorp een laagdrempelige en gezellige mogelijkheid te bieden om de lichamelijke conditie op peil te houden.De voetbalvereniging zoekt mogelijkheden voor kindertraining / kaboutervoetbal en extra activiteitenioren (loopvoetbal bijvoorbeeld).  

                               

de projectgroep was het zo uitgebreid mogelijk op een rij zetten van wensen en behoeftes. Bij alle verenigingen leven wensen tot uitbreiding van de huidige activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven. Er licht nieuwe leden worden geworven door het aantrekkelijker en 

all weather ontmoetings- en 
voorbeeld hardlopen, atletiek, 

wil graag de mogelijkheid om buiten te kunnen tennissen en volleyballen. Het an fitnesstoestellen wordt als mogelijkheid bij uitstek gezien voor niet alleen de deelnemers van de eld hardloopgroepjes en vooral om senioren in et dorp een laagdrempelige en gezellige mogelijkheid te bieden om de lichamelijke conditie op peil te houden. De voetbalvereniging zoekt mogelijkheden voor kindertraining / kaboutervoetbal en extra activiteiten voor 
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Dat laatste is belangrijk, ook voor nietin het dorp groeit. Het is fijn als zij, zonder dat ze het dorp uit hoeven, hun kracht en condithouden en zo ook laagdrempelig (dichtbij, openbaar toegankelijk, gratis) mensen kunnen blijven ontmoeten. Voor een vitaal dorp zijn niet alleen levensloopbestendige woningen nodig maar ook levensloopbestendige voorzieningen! 
o De projectgroep ziet mogelijkheden om het terrein ook als verlengstuk van De Jister te gebruiken, bijvoorbeeld bij het dorpsfeest of bij grote feesten als een dorpsreünie.
o IJsclub Eendracht wil graag mogelijkheden om te skeeleren en misschien kan het terrein zo worden er bij lichte vorst al snel een krabbel
o Dan zijn er nog verschillende activiteitencommissies (dbijvoorbeeld de merkecommissie voor het dorpsfeest), die activiteiten op te zetten, zoals een volleybaltoernooi in de zomer. Uit deze lijst van ideeën en wensen vloeide als vanzelf een gemeenschappelijk doel voort: De projectgroep GO! stelt zich ten doel om het verwaarloosde terreintje naast De Jister om te toveren tot onderhoudsarme multifunctionele sportgeneraties.  

  2. Experts raadplegen  Vervolgens hebben we ervaringen uitgewisseld ontwikkeling.  Allereerst brachten we een bezoek aan Camping Mounewetter in Witmarsum, waar onlangs zo’n multifunctioneel sportveld is aangelegd. De eigenaar gaf een uitgebreide rondleiding en technische bijkomstigheden en de betekenis ervan voor zijn camping. Hij acht de opbrengst voor zijn camping de investering meer dan waard.  

                                

Dat laatste is belangrijk, ook voor niet-voetballers, omdat door demografische ontwikkelingen het aantal ouderen in het dorp groeit. Het is fijn als zij, zonder dat ze het dorp uit hoeven, hun kracht en condithouden en zo ook laagdrempelig (dichtbij, openbaar toegankelijk, gratis) mensen kunnen blijven ontmoeten. Voor een vitaal dorp zijn niet alleen levensloopbestendige woningen nodig maar ook levensloopbestendige 
ep ziet mogelijkheden om het terrein ook als verlengstuk van De Jister te gebruiken, bijvoorbeeld bij het dorpsfeest of bij grote feesten als een dorpsreünie. IJsclub Eendracht wil graag mogelijkheden om te skeeleren en misschien kan het terrein zo worden er bij lichte vorst al snel een krabbel-ijsbaantje kan worden gerealiseerd. lende activiteitencommissies (de voetbalvereniging heeft een hele actieve, en er is bijvoorbeeld de merkecommissie voor het dorpsfeest), die in zo’n voorziening kans zien om gezamenlijk nieuwe activiteiten op te zetten, zoals een volleybaltoernooi in de zomer. 

Uit deze lijst van ideeën en wensen vloeide als vanzelf een gemeenschappelijk doel voort: 
De projectgroep GO! stelt zich ten doel om het verwaarloosde terreintje naast De Jister om te toveren tot onderhoudsarme multifunctionele sport- en spelvoorziening voor alle 

Vervolgens hebben we ervaringen uitgewisseld met verschillende deskundigen op het gebied van planvorming en 

Allereerst brachten we een bezoek aan Camping Mounewetter in Witmarsum, waar onlangs zo’n multifunctioneel sportveld is aangelegd. De eigenaar gaf een uitgebreide rondleiding en toelichting op het proces, de kosten, de technische bijkomstigheden en de betekenis ervan voor zijn camping. Hij acht de opbrengst voor zijn camping de 
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voetballers, omdat door demografische ontwikkelingen het aantal ouderen in het dorp groeit. Het is fijn als zij, zonder dat ze het dorp uit hoeven, hun kracht en conditie op peil kunnen houden en zo ook laagdrempelig (dichtbij, openbaar toegankelijk, gratis) mensen kunnen blijven ontmoeten. Voor een vitaal dorp zijn niet alleen levensloopbestendige woningen nodig maar ook levensloopbestendige 
ep ziet mogelijkheden om het terrein ook als verlengstuk van De Jister te gebruiken, bijvoorbeeld 

IJsclub Eendracht wil graag mogelijkheden om te skeeleren en misschien kan het terrein zo worden ingericht dat 
e voetbalvereniging heeft een hele actieve, en er is in zo’n voorziening kans zien om gezamenlijk nieuwe 

 
De projectgroep GO! stelt zich ten doel om het verwaarloosde terreintje naast De Jister en spelvoorziening voor alle 

met verschillende deskundigen op het gebied van planvorming en 

Allereerst brachten we een bezoek aan Camping Mounewetter in Witmarsum, waar onlangs zo’n multifunctioneel toelichting op het proces, de kosten, de technische bijkomstigheden en de betekenis ervan voor zijn camping. Hij acht de opbrengst voor zijn camping de 
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Een paar projectgroepleden hebben op eigen gelegenheid Anne).  Daarna hebben we experts bevraagd op technische en financiële aspecten: 
o Erik Kolleman van het Deense bedrijf Kompan heeft een avond tekst en uitleg gegeven over de verschillende soorten en varianten van multifunctionele sportveldjes die zijn bedrijf aan kan leggen en wat voor bedragen daar ongeveer mee zijn gemoeid, later gevolgd door een 
o Tennis Totaal Nederland BV voor grond
o de gemeente heeft desgevraagd laten weten dat de ideeën binnen het fungerende bestemmingsplan vallen, en dat ze de grond in erfpacht heeft van 
o De Koninklijk Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft uitgelegd wat zij aan kennis en ervaring en financiën in huis hebben en dat ze op die gebieden een rol van betekenis kunnen spelen.
o Middels grondboringen hebben we de huidige toestand van de ondergrond en het afwateringssysteem onderzocht.  3. Draagvlak borgen  Op de jaarvergadering dorpsbelang in het najaar van 2015 hebben we de vergaarde ideeën, schetsen en mogelijkheden op tafel gelegd, samen met de bevindingen van bezochte accommodatie, en adviezen van deskundigen. Die zijn met brede instemming begroet. Een paar direct omwonenden wilden bij planvorming betrokken worden en sindsdien is een van hen ook projectgroeplid.  4. Plan ontwikkelen  Nu is het tijd voor concrete stappen. We vergelijken materialen en mogelijkheden, vragen offertes aan, zoeken uit hoe het zit met eigendom en exploitatie van het terrein en wat dat betekent voor beheer en langetermijnonderhoud, we inventariseren kosten en financieringsmo  

                                

Een paar projectgroepleden hebben op eigen gelegenheid vergelijkbare accommodaties bekeken (Haren, Sneek, St. 

Daarna hebben we experts bevraagd op technische en financiële aspecten: 
van het Deense bedrijf Kompan heeft een avond tekst en uitleg gegeven over de verschillende soorten en varianten van multifunctionele sportveldjes die zijn bedrijf aan kan leggen en wat voor bedragen daar ongeveer mee zijn gemoeid, later gevolgd door een offerte. Tennis Totaal Nederland BV voor grond- en voorwerk (aanleg van een all weather waterdoorlatende vloer).de gemeente heeft desgevraagd laten weten dat de ideeën binnen het fungerende bestemmingsplan vallen, en dat ze de grond in erfpacht heeft van de kerk (zie daarover verder hoofdstuk 4). De Koninklijk Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft uitgelegd wat zij aan kennis en ervaring en financiën in huis hebben en dat ze op die gebieden een rol van betekenis kunnen spelen. de huidige toestand van de ondergrond en het afwateringssysteem onderzocht.

Op de jaarvergadering dorpsbelang in het najaar van 2015 hebben we de vergaarde ideeën, schetsen en mogelijkheden ndingen van bezochte accommodatie, en adviezen van deskundigen. Die zijn met brede instemming begroet. Een paar direct omwonenden wilden bij planvorming betrokken worden en sindsdien is een 

voor concrete stappen. We vergelijken materialen en mogelijkheden, vragen offertes aan, zoeken uit hoe het zit met eigendom en exploitatie van het terrein en wat dat betekent voor beheer en langetermijnonderhoud, we inventariseren kosten en financieringsmogelijkheden, maken een schetsontwerp en een begroting. 

                               

re accommodaties bekeken (Haren, Sneek, St. 

van het Deense bedrijf Kompan heeft een avond tekst en uitleg gegeven over de verschillende soorten en varianten van multifunctionele sportveldjes die zijn bedrijf aan kan leggen en wat voor bedragen daar 
waterdoorlatende vloer). de gemeente heeft desgevraagd laten weten dat de ideeën binnen het fungerende bestemmingsplan vallen, en 

De Koninklijk Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft uitgelegd wat zij aan kennis en ervaring en financiën 
de huidige toestand van de ondergrond en het afwateringssysteem onderzocht. 

Op de jaarvergadering dorpsbelang in het najaar van 2015 hebben we de vergaarde ideeën, schetsen en mogelijkheden ndingen van bezochte accommodatie, en adviezen van deskundigen. Die zijn met brede instemming begroet. Een paar direct omwonenden wilden bij planvorming betrokken worden en sindsdien is een 

voor concrete stappen. We vergelijken materialen en mogelijkheden, vragen offertes aan, zoeken uit hoe het zit met eigendom en exploitatie van het terrein en wat dat betekent voor beheer en langetermijnonderhoud, we gelijkheden, maken een schetsontwerp en een begroting.  
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4 Financiën: kosten en geldbronnen  
Zo wordt het  

                                   hebben tot de velden.                                 Achter deze sport- en speelvoorziening (vanaf De Jister gezien) ligtofficiële afmetingen van 6,1 x 4,9 meter en een speelveld ervoor van 10,6 x 6,1 meter). 

                                

4 Financiën: kosten en geldbronnen  

In de schets zijn alle wensen en mogelijkheden samengebracht:     Eén overzichtelijk veld met veel verschillende ontmoetings sportmogelijkheden. Het hekwerk is deels van hout zodat het geheel niet oogt als een stalen kooi maar als een gezellige voorziening waar het goed toeven            Tussen De Jister en de sport       speelvoorziening is ruimte       zodat in geval van nood  de hulpdiensten       (ambulance, brandweer) makkelijk toegang 
           Het veld zelf is 12 x 24 meter.
       Eromheen loopt een ovale skeeler       schaatsbaan. 

en speelvoorziening (vanaf De Jister gezien) ligt een tussenruimte en daar komt de kaatsmuur (met officiële afmetingen van 6,1 x 4,9 meter en een speelveld ervoor van 10,6 x 6,1 meter). 
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e schets zijn alle wensen en ogelijkheden samengebracht:      Eén overzichtelijk veld met veel erschillende ontmoetings-, speel- en sportmogelijkheden. Het hekwerk is deels van hout zodat het geheel niet oogt als een stalen kooi maar als een gezellige oorziening waar het goed toeven is. 
ussen De Jister en de sport- en speelvoorziening is ruimte vrijgelaten zodat in geval van nood  de hulpdiensten brandweer) makkelijk toegang 

et veld zelf is 12 x 24 meter. 
Eromheen loopt een ovale skeeler- en  

en tussenruimte en daar komt de kaatsmuur (met 
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Dit kost het   Wat de kosten betreft komt de rekening er als volgt uit te zien: Het grondwerk en ondergrond zijn begroot op 65.000 euro (bijlage 2);de opbouw op 35.000 euro (bijlage 3); de kaatsmuur op 20.000 euro; de speel- en fitnesstoestellen op 15.000 euro. Samen met overige kosten komt dat op een totaalbedrag van ruim 1  Zo wordt het betaald  Het geld dient te worden bijeengebracht door subsidies (totaal 125.000voorbereiding door vrijwilligers (4.000 euro)euro, elk naar draagkracht.  De KNHM Fryslân was direct bij de eerste ontmoeting al zo enthousiast dat ze bij de eerstvolgende afdelingsvergadering 5000 euro beschikbaar stelde als voorschot op de nog vast te stellen totaalsubsidie (die bedoeld is voor de kaatsmuur), ter zekerstelling van de uitvoeringskosten. Zo konden we snel concrete stappen zetten zonder vertraging door financieringsmoeilijkheden van de eerste uitgaven (zie bijlage 4). Een hartverwarmende opsteker! Voor de precieze bedragen zie de begroting en het dekkin       

                                

de rekening er als volgt uit te zien: 
Het grondwerk en ondergrond zijn begroot op 65.000 euro (bijlage 2); 

en fitnesstoestellen op 15.000 euro.  op een totaalbedrag van ruim 144.000 euro. 

Het geld dient te worden bijeengebracht door subsidies (totaal 125.000 euro), door zelfwerkzaamheid (voorbereiding door vrijwilligers (4.000 euro) en door een eigen bijdrage van de gezamenlijke 

De KNHM Fryslân was direct bij de eerste ontmoeting al zo enthousiast dat ze bij de eerstvolgende afdelingsvergadering 5000 euro beschikbaar stelde als voorschot op de nog vast te stellen totaalsubsidie (die bedoeld is voor de kaatsmuur), erstelling van de uitvoeringskosten. Zo konden we snel concrete stappen zetten zonder vertraging door financieringsmoeilijkheden van de eerste uitgaven (zie bijlage 4). Een hartverwarmende opsteker!
Voor de precieze bedragen zie de begroting en het dekkingsplan in bijlage 1. 

                               

zelfwerkzaamheid (10.000 euro), gezamenlijke verenigingen van 5000 

De KNHM Fryslân was direct bij de eerste ontmoeting al zo enthousiast dat ze bij de eerstvolgende afdelingsvergadering 5000 euro beschikbaar stelde als voorschot op de nog vast te stellen totaalsubsidie (die bedoeld is voor de kaatsmuur), erstelling van de uitvoeringskosten. Zo konden we snel concrete stappen zetten zonder vertraging door financieringsmoeilijkheden van de eerste uitgaven (zie bijlage 4). Een hartverwarmende opsteker! 
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 Dit is afgesproken met belanghebbenden  1. Beheer en gebruik (uitlenen van sleutels en accessoires et cetera) worden na oplevering van het veld geregeld door De Jister.   2. De bestaande situatie wat betreft eigendom, pacht en huur blijft wat de belanghebbenden in Easterlittens betreft intact: de gemeente verhuurt de grond aan de Jister c.q. de verenigingen, de kerk blijft eigenaar van de grond en de gemeente is en blijft dus erfpachter. Zowel De Jister als de kerkvoogdij kunnen instemmen met deze optie.Het gravelveld en de aangrenzende groenstrook (die strook vormt de visuele afscheiding De Jister enerzijds en de achtertuinen van de bewoners aan de straat It Hynstewaed anderzijds) blijven in eigendom van de dorpskerk (die hoort bij de hervormde streekgemeente Lank Meamert). De gemeente heeft die grond in erfpacht. De sportverenigingen betalen jaardaarbij is het gravelveld inbegrepen, al is dat niet in gebruik en is het voor publiek en sporters door het gebrek aan onderhoud (vijftien jaar niets mee gedaan) eerder een ergernis dan een voorziening. Handhaving van de huidige constructie is fair: zou er niets gebeuren, dan liggen voor de gemeente fikse onderhoudskosten in het verschiet om iets te doen met het verwaarloosde stuk grond. Komt er daarentegen een onderhoudsvrije voorziening, dan heeft de gemeente die renovadraagt de gemeente, in de vorm van een ‘bruidsschat’ (ter waarde van het vijftien jaar lang niet uitgegeven bedrag aan onderhoud) bij aan een voorziening die de dorpsgemeenschap een stevige impuls geeft.Over deze constructie en over aansprakelijkheid zijn we met de gemeente in gesprek. 3. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor onderhoud van de groenstrook tussen het nieuwe multifunctionele sportveld en de achterliggende huizen. 
     

                                

Dit is afgesproken met belanghebbenden 

Beheer en gebruik (uitlenen van sleutels en accessoires et cetera) worden na oplevering van het veld geregeld 

De bestaande situatie wat betreft eigendom, pacht en huur blijft wat de belanghebbenden in Easterlittens betreft intact: de gemeente verhuurt de grond aan de Jister c.q. de verenigingen, de kerk blijft eigenaar van de grond en erfpachter. Zowel De Jister als de kerkvoogdij kunnen instemmen met deze optie.Het gravelveld en de aangrenzende groenstrook (die strook vormt de visuele afscheiding enerzijds en de achtertuinen van de bewoners aan de straat It Hynstewaed anderzijds) blijven in eigendom van de dorpskerk (die hoort bij de hervormde streekgemeente Lank Meamert). De gemeente heeft die grond in erfpacht. De sportverenigingen betalen jaarlijks huur voor de sportvelden, en daarbij is het gravelveld inbegrepen, al is dat niet in gebruik en is het voor publiek en sporters door het gebrek aan onderhoud (vijftien jaar niets mee gedaan) eerder een ergernis dan een voorziening. huidige constructie is fair: zou er niets gebeuren, dan liggen voor de gemeente fikse onderhoudskosten in het verschiet om iets te doen met het verwaarloosde stuk grond. Komt er daarentegen een onderhoudsvrije voorziening, dan heeft de gemeente die renovatie- en onderhoudskosten niet. In plaats daarvan draagt de gemeente, in de vorm van een ‘bruidsschat’ (ter waarde van het vijftien jaar lang niet uitgegeven bedrag aan onderhoud) bij aan een voorziening die de dorpsgemeenschap een stevige impuls geeft.r deze constructie en over aansprakelijkheid zijn we met de gemeente in gesprek.
De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor onderhoud van de groenstrook tussen het nieuwe multifunctionele sportveld en de achterliggende huizen. 
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Beheer en gebruik (uitlenen van sleutels en accessoires et cetera) worden na oplevering van het veld geregeld 

De bestaande situatie wat betreft eigendom, pacht en huur blijft wat de belanghebbenden in Easterlittens betreft intact: de gemeente verhuurt de grond aan de Jister c.q. de verenigingen, de kerk blijft eigenaar van de grond en erfpachter. Zowel De Jister als de kerkvoogdij kunnen instemmen met deze optie. Het gravelveld en de aangrenzende groenstrook (die strook vormt de visuele afscheiding van de sportvelden en enerzijds en de achtertuinen van de bewoners aan de straat It Hynstewaed anderzijds) blijven in eigendom van de dorpskerk (die hoort bij de hervormde streekgemeente Lank Meamert).  lijks huur voor de sportvelden, en daarbij is het gravelveld inbegrepen, al is dat niet in gebruik en is het voor publiek en sporters door het gebrek aan onderhoud (vijftien jaar niets mee gedaan) eerder een ergernis dan een voorziening.  huidige constructie is fair: zou er niets gebeuren, dan liggen voor de gemeente fikse onderhoudskosten in het verschiet om iets te doen met het verwaarloosde stuk grond. Komt er daarentegen een en onderhoudskosten niet. In plaats daarvan draagt de gemeente, in de vorm van een ‘bruidsschat’ (ter waarde van het vijftien jaar lang niet uitgegeven bedrag aan onderhoud) bij aan een voorziening die de dorpsgemeenschap een stevige impuls geeft. r deze constructie en over aansprakelijkheid zijn we met de gemeente in gesprek. 
De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor onderhoud van de groenstrook tussen het nieuwe multifunctionele 
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