
 

Jaarverslag 2015 
Pleatslik Belang Wergea 

 

Het jaar 2015 is voor Wergea een jaar geweest waarin een aantal projecten zijn afgerond of in elk 

geval in een afrondende fase terecht zijn gekomen. Tegelijkertijd is 2015 een jaar geweest met 

nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 

Pleatslik Belang heeft in 2015 diverse keren intensief overleg gevoerd met de gemeente Leeuwarden 

inzake de bruggen in Wergea. De uitkomst is geweest dat de gemeente positief heeft geoordeeld 

over de vervanging van de bestaande bruggen in Wergea. In het voorjaar van 2016 zullen de 

werkzaamheden worden uitgevoerd voor deze vervanging. Daarmee komt nu eindelijk na een lange 

periode van onzekerheid een einde aan de discussie over de bruggen in Wergea. Een opsteker voor 

het dorp, die mede is gerealiseerd door de inzet van veel Wergeasters. In 2015 is er gebruik gemaakt 

van een tijdelijke voorziening van de brugwachter bij de brug in het centrum van het dorp. Het is de 

bedoeling, dat er in 2016 een permanente voorziening komt. Overigens zal Pleatslik Belang zich nog 

blijven inzetten op twee aspecten die hiermee verband houden. Enerzijds is dat de realisatie van de 

Stringbrêge, anderzijds de nadelige gevolgen die sommige bewoners ondervinden van de vaarroute 

door het dorp vanwege vaak de te grote vaartuigen en de schade die hierdoor wordt veroorzaakt.  

Een mooi project, dat in 2015 is gerealiseerd is de dorpsboomgaard. Met de volhardende inzet van 

de Groencommissie van Pleatslik Belang is Wergea nu een boomgaard rijker. Een mooi resultaat waar 

we op korte termijn letterlijk de vruchten van kunnen plukken.  

Sinds het najaar van 2015 is Wergea ook een monument rijker: het Fricomonument.  Ook de 

realisatie van dit project heeft jarenlang op zich laten wachten. In oktober van 2015 heeft dit 

monument een passende onthulling gekregen in het bijzijn van vele afgevaardigden van de 

vakbonden, directie en bestuur van Friesland Campina, oud-werknemers  en andere 

belangstellenden. Dank gaat daarbij uit naar de vasthoudendheid van een aantal oud-werknemers en 

anderen, waardoor Wergea voor een deel haar Frico-historie zichtbaar kan maken.  

In 2015 is het fietspad door het Leechlân voor een belangrijk deel gerealiseerd. Daarmee is de 

verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en ook wandelaars, sterk verbeterd. Ook dit project heeft een 

jarenlange doorlooptijd gehad; een moeizaam traject wat voor een deel nog niet is afgerond. 

Pleatslik Belang zal zich ook blijven inzetten voor afronding van dit project met een fietspad op de 

Grutte Kritewei en het doortrekken van het fietspad richting Warten. 

In 2015 heeft Pleatslik Belang diverse gesprekken en overleggen gevoerd over de accomodaties in 

Wergea, te weten de Bidler, het dorpshuis, het café, de jeugdsoos en de voetbalvereniging. Het doel 

was om goede afspraken te maken zodat de voorzieningen die Wergea in onze ogen nodig heeft, 

voort zouden kunnen blijven bestaan. Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (DBF)  is benaderd om dit 

traject te begeleiden; inmiddels is het onderzoek afgerond en is er door DBF een rapport opgesteld. 

Dit rapport zal op korte termijn  met alle betrokkenen worden besproken. 



Zoals in 2014 bekend werd gemaakt was het de bedoeling dat de woningen op de Jurjenspôle 

(Kerbuurt 10 a t/m i) zouden worden gesloopt. Daarbij gaf woningbouwvereniging Elkien, als 

eigenaar van de woningen aan, dat er hiervoor in de plaats geen nieuwe woningen meer zouden 

komen. Ook hier heeft de inzet van een aantal Wergeasters er toe geleid dat er toch nieuwe 

woningen op de Jurjenspôle zullen worden gebouwd. Bouwbedrijf Dijkstra Draisma zal 6 twee-onder-

één-kapwoningen bouwen op voorwaarde dat er genoeg belangstelling is. Inmiddels, voorjaar 2016, 

is bekend geworden, dat die belangstelling er is en dat er dus gebouwd zal worden. Een resultaat dat 

mede door het initiatief van een aantal dorpsgenoten van groot belang is voor Wergea vanwege de 

leefbaarheid in het dorp.  

In 2014 is de werkgroep Wergea voor de Wind gestart om te onderzoeken of een dorpsmolen iets is 

voor Wergea. Een aantal informatieavonden volgde om onderzoek te doen naar draagvlak onder de 

bevolking. In de loop van 2015 kwam echter het politieke besluit dat er geen windmolens meer 

mochten worden gebouwd op het vaste land. Pleatslik Belang heeft zich op deze situatie beraden en 

samen met de leden van de werkgroep besloten om toch door te gaan met onderzoek naar 

mogelijkheden voor de realisatie van een project voor duurzame energie in Wergea. Daarbij is het de 

bedoeling om de opbrengst van een dergelijk project te gebruiken voor de leefbaarheid van Wergea. 

Dit project is op dit moment in voorbereiding waarbij aansluiting wordt gezocht met Ús Koöperaasje, 

een Friese organisatie die zich inzet voor de energiebelangen van alle mensen in Fryslân.   

Zoals bekend mag zijn wil het met de invulling van Grut Palma nog niet erg vlotten. De gemeente 

heeft in 2015 besloten om aan dit deel van Wergea een nieuwe impuls te geven. In de 

najaarsvergadering heeft de gemeente een toelichting gegeven op welke wijze men tot een nieuwe 

bestemming wil komen. Inmiddels is gestart met informatievoorziening aan het publiek en kan er 

worden ingeschreven op de beschikbare kavels. 

Op aangeven van begrafenisvereniging De Laatste Eer is er overleg gestart met de gemeente 

Leeuwarden over de openbare begraafplaats. Achterstand in de administratie heeft er toe geleid dat 

het op dit moment onduidelijk is in hoeverre er nog beschikbare plaatsen zijn. De situatie is dusdanig 

dreigend dat de mogelijkheid bestaat dat de begraafplaats als “vol” moet worden aangemerkt. 

Bestuursleden van De Laatste Eer hebben in een gezamenlijk overleg tussen gemeente, Pleatslik 

Belang en De laatste Eer hun medewerking toegezegd om te onderzoeken op welke wijze dit 

probleem kan worden opgelost. Daarbij zal ook worden onderzocht of er in Wergea op de 

begraafplaats ruimte is voor een urnenmuur. 

Onderwerpen die in 2015 verder onder andere de aandacht hebben gehad van Pleatslik Belang zijn 

de busverbinding/lijn 22, de realisatie van een mededelingenbord in het dorp en  Wergea 600.   
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