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Pleatslik Belang heeft zich in 2014 nadrukkelijk bemoeid met het besluitvormingstraject in 

de gemeente Leeuwarden rond de bruggen in Wergea. Na meerdere (constructieve) 

werksessies waarbij alle opties en argumenten ter tafel zijn gekomen, zijn we nu, begin 

2015, zover dat de bruggen (grotendeels) in hun originele vorm blijven bestaan. Een 

jarenlange “strijd” met veel inzet van vrijwilligers heeft in 2014 tot het gewenste resultaat 

geleid. 

In de voorjaarsvergadering van 2014 heeft Henk Vellinga van de stichting “Doarpsmûne 

Reduzum” zijn verhaal gedaan over de dorpsmolen in Reduzum en wat dit voor het dorp 

betekent heeft. Hierdoor geïnspireerd is de werkgroep “Wergea voor de Wind” ook bezig 

gegaan om te onderzoeken of een dorpsmolen iets is voor Wergea. Een aantal 

informatieavonden verder, is dit nog niet zeker. Door een vrij lage opkomst blijkt het lastig 

het draagvlak in het dorp te peilen. Dit draagvlak is het belangrijkste van het hele project en 

de werkgroep hecht er aan om dit goed te onderzoeken. Daarnaast was de provinciale 

politiek lang tegen het plaatsen van welke vorm van solitaire windmolens. Eind 2014 heeft 

Provinciale Staten ingestemd met een motie die het mogelijk maakt om dorpsmolens te 

realiseren. Wordt vervolgd in 2015. 

In 2014 heeft Dolf Velde van de groencommissie een plan voor een dorpsboomgaard 

gelanceerd. Hij kwam met dit plan naar aanleiding van de kap van de bomen aan de rand van 

de Himpensermar. Een aantal partijen zijn bereid om de schade te herstellen door middel 

van een dorpsboomgaard. In 2015 wordt gekeken waar dit het beste kan worden 

gerealiseerd en hoe we dit in totaal kunnen bekostigen.  

Het Fricomonument leek in 2014 afgerond te worden. Door omstandigheden is dit helaas 

niet gelukt. Het ontwerp van de zijpanelen is inmiddels wel gereed en de verwachting is dat 

deze april 2015 geplaatst zullen worden. Niet lang daarna organiseert Pleatslik Belang een 

feestelijke onthulling.  

Ook het fietspad Leechlân heeft nog enige vertraging opgelopen. De onderhandelingen met 

de grondeigenaren liepen minder soepel dan van tevoren ingeschat. Was eerst de planning 

om eind 2014 met de werkzaamheden te beginnen, dat is bijgesteld tot april 2015. Inmiddels 

zijn al wel de bomen langs de Tútsebrege gerooid en kan nu de aanbesteding van het werk 

beginnen.  

Begin 2014 heeft Pleatslik Belang de Bidler, het dorpshuis, de kroegbaas en de jeugdsoos bij 

elkaar gebracht. Het doel was om goede afspraken te maken zodat de voorzieningen die 

Wergea in onze ogen nodig heeft, voort zouden kunnen blijven bestaan. We hebben DBF 

benaderd om dit traject te begeleiden. DBF heeft offerte uitgebracht om de stand van zaken 

in kaart te brengen en voorstellen te doen om ons doel te bewerkstelligen. Om dit 

onderzoek te bekostigen hebben wij bij de nodige partijen subsidie aangevraagd. Tussen de 



aanvraag en toekenning van subsidies nam dit verhaal echter een wending toen het café van 

eigenaar wisselde. We hebben hierna contact opgenomen met de uitbater van het café en in 

gezamenlijkheid besloten om dit onderzoek toch uit te laten voeren. We hebben nu, begin 

2015, de benodigde subsidies binnen en we gaan zeer binnenkort met DBF om de tafel. 

Vanaf 1 januari zijn we onderdeel van de gemeente Leeuwarden en dat betekent dat we ook 

beschikking krijgen over de gemeentelijke budgetten die Leeuwarden kent. Voor zaken die 

te maken hebben met het functioneren van Pleatslik Belang is een bedrag van €6.220,- 

beschikbaar en het dorpenbudget bedraagt €6.000,-. Het dorpenbudget 2014 is besteed aan 

de Minne Hoekstradei en de restauratie van de Havensbank. De rest van het budget is   

gereserveerd voor de onthulling van het Fricomonument, een picknickbank bij de Waldwei 

en Wergea 600. Voor het dorpenbudget 2015 hebben we oproepen gedaan om aanvragen in 

te dienen. Op basis van deze aanvragen hebben we een voorlopige begroting ingediend.  

Zoals bekend worden de huisjes op de Jurjenspôle (Kerbuurt 10 a t/m i) in principe gesloopt. 

Elkien bouwt conform hun eigen beleid in Wergea geen nieuwe huizen meer. Er zijn een 

aantal partijen die belangstelling hebben getoond om op deze locatie iets met woningbouw 

te doen. Hopelijk kunnen wij hier in 2015 meer nieuws over melden. Ons voorkeur gaat er 

naar uit om op deze locatie woongelegenheid te behouden. 

In Wergea zijn een aantal verkeerssituaties waar Pleatslik Belang klachten over heeft 

ontvangen, of die we zelf gevaarlijk vinden. Het betreft de ingang van Wergea vanuit 

Leeuwarden, de Kerkbuurt ter hoogte van de winkel, de H.J. Kooistrawei ter hoogte van de 

basisschool, de B.K. Van der Berghstrjitte en het Leechlân. Eind 2014 zijn we het gesprek met 

de gemeente aangegaan over welke mogelijkheden er zijn om dit te verbeteren. Dit wordt in 

2015 verder uitgewerkt. 

De Jeu de Boules baan op het voormalig Fricoterrein (achter de patatwagen) wordt weinig 

tot niet gebruikt. Tijdens de najaarsvergadering is besloten deze toch in tact te laten.  

De nieuwe basisschool is na een aantal vervelende haperingen in de bouw in gebruik 

genomen. Het schoolgebouw heeft 2 verdiepingen, waardoor het minder oppervlakte in 

beslag neemt dan vroeger. Daarbij is de grootte van het schoolplein genormeerd op het 

aantal leerlingen, waardoor het kleiner is dan in het verleden. Voor de overgebleven ruimte 

(tussen de school en de huizen aan de H.J. Kooistrawei) is in een soort brainstormsessie in 

overleg met de buurtbewoners een plan bedacht. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Er 

wordt geprobeerd om deze via de Kulturele Haadsted 2018 te verkrijgen. 

Naar aanleiding van wilde verhalen over de huurprijzen van de standplaatsen op het Rode 

Plein heeft Pleatslik Belang contact gezocht met de gemeente. We willen ook de 

voorzieningen die op dit plein worden geboden, graag behouden voor Wergea. De gemeente 

heeft aangegeven dat er voor 2015 een beperkte stijging van de tarieven zal plaatsvinden en 

dat er in overleg met de standplaatshouders naar het beleid van de toekomst gekeken zal 

worden. Hier kunnen wij goed mee leven. 
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