
 

 

Verslag Dorpsgemeenschap Oosterlittens periode 2019-2021. 

 

 
2019. 

 

Nieuwe bestuursleden Dorpsbelang 

Tijdens de jaarvergadering van 1 november 2019 zijn vijf nieuwe bestuursleden voor Dorpsbelang 

gekozen: Pieter Steinfort (voorzitter), Henk Jan Mud (secretaris), Marko van Enkhuizen 

(penningmeester), Catalina Koldijk (lid) en Rintje Kuiken (lid). Het nieuwe bestuur zal zich inzetten 

voor het bevorderen van de leefbaarheid in ons dorp. 

 

Verlichtingsplan Easterlittens 

In december heeft de gemeente tijdens een inloopuurtje uitleg gegeven over het verlichtingsplan 

dat voor Easterlittens is opgesteld. Uitgangpunt is dat alle nieuwe armaturen worden uitgerust met 

LED-verlichting. Alle lantaarns in het dorp worden aan het eind van de avond gedimd.  

De werkzaamheden zijn in het voorjaar en de zomer van 2020 uitgevoerd. 

 

2020. 

 

Openbaar Vervoer in Easterlittens (Bûtengewoan Berikber). 

In februari was er in De Jister een bewonersbijeenkomst over de bereikbaarheid van de dorpen in 

Midden-Fryslân met het Openbaar Vervoer. Directe aanleiding was de zoektocht naar maatregelen 

om het aantal buspassagiers in de buslijnen in Midden-Fryslân tijdens de dalperiode te vergroten. 

De bedoeling was om een deel van de bevindingen in december 2020 als experiment in de 

dienstregeling van Arriva in te voeren. Vanwege de onzekerheid die Corona met zich meebracht is 

het niet haalbaar gebleken om de pilot in december te starten. 

 

Vrijwilligersfeest 29 februari. 

De vrijwilligers in Easterlittens houden door hun inzet de vele clubs en verenigingen in het dorp 

draaiende. Ze dragen hiermee bij aan een levendig en leefbaar dorp. Als dank daarvoor werd hen 

door De Jister en Dorpsbelang op 29 februari een vrijwilligersfeest aangeboden. Na ontvangst met 

koffie en gebak werden de aanwezigen toegesproken door de beide voorzitters. Daarna volgde een 

uitgebreid koud en warm buffet van Het Wapen van Friesland. De avond werd afgesloten met een 

pubkwis.    

 

Littens helpt! 

Eind maart is een emailadres geopend waarop Littensers zich konden melden met een niet 

dringende hulpvraag tijdens de Corona-maatregelen. Ook zijn met een flyer de namen en 

telefoonnummers bekend gemaakt van dorpsgenoten die konden worden benaderd met een 

hulpvraag. Er is geen hulpvraag binnengekomen, wel een flink aantal aanbiedingen van hulp. 

 

Nieuwbouw Balthasar Beckerstrjitte – Huylckensteinstrjitte. 

Na jaren van voorbereiding is met de bouw van de vier woningen begonnen. Op 30 april is het 

heiwerk uitgevoerd. Inmiddels zijn de vier woningen bewoond. 

 

Aardbeienplantjes en zonnebloemzaad. 

Op 5 mei heeft Dorpsbelang op alle adressen in ons dorp twee aardbeienplantjes en een zakje 

zonnebloemzaad bezorgd. 

 

Omrop Fryslân in Easterlittens. 

Op 9 juli was Easterlittens de hele dag te zien en te horen in het programma “Simmer in Fryslân” 

van Omrop Fryslân. De Omrop was benieuwd naar de gang van zaken in Fryslân tijdens een zomer 

waarin door Corona de jaarlijkse hoogtepunten als de Merke en vele (sport)evenementen niet door 

konden gaan. 

 

Er zijn die dag mooie interviews afgenomen en ondanks het druilerige weer van die dag staat 

Littens ook in beeld weer mooi op de kaart. Wie dit alles heeft gemist kan de filmpjes en interviews 

terugkijken en terugluisteren op onderstaande link:   

https://www.omropfryslan.nl/nijs/971863-simmerblog-simmer-yn-easterlittens 

https://www.omropfryslan.nl/nijs/971863-simmerblog-simmer-yn-easterlittens


 

 

Inrichting Baerderdyk (1). 

In het rapport “Infrastructuur en Openbare Ruimte”, een actieplan voor 10 dorpen uit de 

voormalige gemeenten Littenseradiel en Leeuwarderadeel, is de aanpak van de inrichting van de 

Baerderdyk opgenomen. In juni hebben leden van het bestuur van Dorpsbelang en medewerkers 

van de gemeente de door de bewoners gemelde problemen van de Baerderdyk besproken. 

Belangrijkste aandachtspunten zijn de snelheid van het verkeer, trillingen veroorzaakt door zware 

voertuigen en de aantasting door bomen van de trottoirs. Voor elk van de bekende problemen is 

een voorstel voor een oplossing gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een verslag en fotoverslag, welke 

aan de bewoners zijn verstrekt. 

Deze voorstellen zijn besproken met de bewoners van de Baerderdyk. Hierbij zijn door de 

bewoners aanvullende oplossingen aangedragen. Na afloop van de bijeenkomst lag er een lijstje 

met maatregelen aan de Baerderdyk dat breed werd gedragen. Dit lijstje is naar de gemeente 

Leeuwarden gestuurd met het verzoek de maatregelen uit te werken. Zodra dit is gedaan en er 

zicht is op de kosten van deze maatregelen, zal samen met de bewoners worden besloten welke 

maatregelen voor het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd gaan worden. 

 

School De Earnewjuk. 

In het jaar dat het 100-jarig bestaan groots gevierd zou worden sloot De Earnewjuk op 1 juli 

definitief haar deuren. Van de leerlingen gaan er vier naar “De Stjelp” in Baard en 16 naar “it Bynt” 

in Winsum.  

 

Karavaan van de Vriendschap. 

Op 7 augustus heeft de Karavaan van de Vriendschap Easterlittens bezocht. Daarnaast vond op 4 

september op het driegemeentenpunt bij Skrins op het land van de familie Bouma een bijzondere 

ontmoeting plaats. De burgemeesters van de gemeenten Sudwest Fryslân, Waadhoeke en 

Leeuwarden droegen ieder een gedicht over de vriendschap voor, waarna ze een verklaring van 

vriendschap tussen de drie gemeenten ondertekenden. Van de gebeurtenis is door Omrop Fryslân 

een reportage gemaakt. Deze is terug te zien op: 

https://www.omropfryslan.nl/nijs/989285-fryske-boargemasters-de-greide-yn-foar-belang-fan-

freonskip 

 

Groenstrook Flaemske Banken 

In de eerste maanden van het jaar werd nog gewerkt aan het plan voor de herinrichting van de 

groenstrook tussen de Flaemske Banken en de Franekervaart. Hierdoor is de uitvoering van het 

plan van het voorjaar naar het najaar verschoven. De strook langs de Franekervaart is ingezaaid 

met een laagblijvend bloemenmengsel. In de strook is ook een aantal bomen geplant en rondom 

de trailerhelling zijn grasbetontegels gelegd. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.omropfryslan.nl/nijs/989285-fryske-boargemasters-de-greide-yn-foar-belang-fan-freonskip
https://www.omropfryslan.nl/nijs/989285-fryske-boargemasters-de-greide-yn-foar-belang-fan-freonskip


 

 

2021. 

 

Winter februari 2021. 
Dit jaar was het weer eens zover: winter in Littens.  

 

   
 

 
Nieuwe brug Boalserterfeart. 

In maart is de nieuwe brug geplaatst. De nieuwe brug ligt ca. 3 meter oostelijker dan de oude, 

waardoor deze in het midden van De Daam uitkomt. De schuine delen zijn 20 cm verhoogd, zodat 
de nieuwe brug iets minder steil is. De brug is gebouwd in de werkplaats van De Boer & De Groot 

in Harlingen, samen met MBO-leerlingen van Friese Poort uit Drachten. Die hebben dit project als 

praktijkopdracht gekregen. 
 

 
 
 

Rintje Kuiken uit bestuur Dorpsbelang. 

In februari is Rintje Kuiken uit het bestuur van Dorpsbelang gestapt. Het bestuur gaat op zoek naar 
een vervanger die de vrijgekomen plek van Rintje wil innemen.  

 

Inrichting Baerderdyk (2). 
Dorpsbelang heeft eind februari het schetsontwerp ontvangen van de herinrichting van de 

Baerderdyk. Dit schetsontwerp is besproken met medewerkers van de gemeente. Hierbij bleek dat 

de gemeente de opmerkingen van de bewoners serieus heeft opgepakt. De volgende stap is dat de 

gemeente een begroting voor de voorgestelde maatregelen gaat opstellen. Daarmee wordt 
duidelijk welke van de maatregelen voor het beschikbare budget gerealiseerd kunnen worden. 

Vervolgens zal het concept-plan aan de bewoners worden voorgelegd. 

 
Resultaten enquête Dorpsbelang voorjaar 2021. 

In verband met Corona kon de jaarvergadering van Dorpsbelang in november 2020 niet doorgaan. 

Om dit op te vangen heeft het bestuur van Dorpsbelang een enquête gemaakt, waarin aan de 
inwoners van Easterlittens wordt gevraagd aan te geven welke onderwerpen door Dorpsbelang 

moeten worden opgepakt. Eind februari is de enquête op de website van Dorpsbelang gezet. De 

enquête kon tot en met 31 maart worden ingevuld.  



 

 

 

De ingevulde enquêtes zijn door een werkgroep, bestaande uit Antje Boschma, Joke Santema en 

Jeltsje Ottema, uitgewerkt. In de Hysp van april staat een samenvatting van de uitkomsten van de 
enquête, samen met de adviezen die de werkgroep aan het bestuur van Dorpsbelang meegeeft. 

 

Het bestuur van Dorpsbelang is heel tevreden met de grote respons op onze vraag aan de 
Littensers om hun mening te geven over de onderwerpen die van belang zijn voor ons dorp. We 

bedanken de meer dan 100 inwoners die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. 

We gaan de komende tijd met de aanbevelingen aan de slag.  
 

Aanpak Baerderdyk (3). 

Na de bijeenkomst met de bewoners van de Baerderdyk in september vorig jaar is een lijstje met 

maatregelen aan de Baerderdyk waarin de meeste bewoners zich konden vinden naar de gemeente 
gestuurd. De gemeente is met deze opmerkingen aan de slag gegaan en heeft begin september 

een conceptplan gestuurd. In onderstaande figuur staan de maatregelen ingetekend zoals die door 

de gemeente worden voorgesteld. 
 

 
Overzicht maatregelen Baerderdyk (conceptplan september 2021) 

 
• Aanbrengen van twee eenzijdige wegversmallingen om snelheid van het verkeer te remmen; 

• Opknappen van de komgrens en aanpassen naar een eenzijdige versmalling; 

• Verwijderen van de twee betonpaaltjes in het voetpad bij Baerderdyk nr. 16; 
• Aanpak/herstel van het voetpad tussen de komgrens Easterlittens en de rotonde, inclusief het 

aanpassen van het hoogteverschil tussen de goot en de betonweg (op kosten van onderhoud). 

 
De exacte locaties van de eenzijdige wegversmallingen en de vormgeving van de wegversmallingen 

en de komgrens zijn op 28 september in overleg met de bewoners en Dorpsbelang bepaald. 

 

Geen afstandsbediening brug Easterlittens. 
De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen periode een verkennend onderzoek gedaan naar 

welke bruggen in de gemeente geschikt zijn voor afstandsbediening. In deze verkenning zijn vijf 

bruggen beschouwd, waaronder de brug in Easterlittens. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft 
het college een voorkeursvariant bepaald voor de afstandsbediening. In de voorkeursvariant van 

het college is afstandsbediening van de brug in Easterlittens niet opgenomen.  

 
Opening Doarpskeamer Nij Baarderadiel 25 september. 

Op zaterdag 25 september is de doarpskeamer Nij Baarderadiel in de Wjukken in Mantgum officieel 

geopend. Een vertegenwoordiging van De Jister en Dorpsbelang is hierbij aanwezig geweest. 



 

 

De opening heeft door de Coronabeperkingen enige tijd op zich laten wachten, maar Amaryllis is al 

vanaf januari op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen aanwezig in de Wjukken. Ook komen andere 

activiteiten op gang die allemaal zijn bedoeld om de verbinding en eenheid binnen de dorpen te 
ondersteunen en waar nodig te versterken. Het zou mooi zijn als de Doarpskeamer ook de 

verbinding tussen de dorpen gaat versterken. 

 
Friese les in Easterlittens. 

Bij diverse nieuwe inwoners van Easterlittens was er de wens om Fries te leren. Met de Afûk 

hebben we dit in De Jister kunnen organiseren. Het eerste jaar (2020) waren er 12 cursisten, dit 
jaar zijn er 8 begonnen. 

 

Meindert Heegpaad. 

Op 11 oktober is het pad naar De Jister en de sportvelden omgedoopt tot Meindert Heegpaad. 
Hiermee wordt de grote inzet van Meindert voor voetbalvereniging VVO en MFC De Jister op een 

prachtige manier geëerd. 

 
Jaarvergadering Dorpsbelang 5 november 2021. 

De jaarvergadering van Dorpsbelang wordt op vrijdag 5 november 2021 gehouden in Herbergh Het 

wapen van Friesland. 


