
 
 

Voorjaarsverjaarsvergadering Pleatslik Belang Wergea 2015  

 

 

1. Opening  

De voorzitter opent om 20.03 de vergadering. De opkomst is zeer groot. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Wethouder Van der Molen is aanwezig, tot 21.00 uur 

De wijkagent is aanwezig 

Politiek: Pal FNP PvdA, CDA heeft zich afgemeld, dorpenteam Grou is aanwezig, afwezig: 

Jettiena Vermaas, Jelle Jasper Tadema.  

3. Notulen jaarvergadering d.d. 17 maart 2014 

Frans Slaterus: n.a.v. de sportstichting. Kan PBW een rol spelen bij het voortbestaan van de 

sportstichting. De sportstichting zelf wil het afbouwen.  De sportverenigingen onderhouden 

zelf nu contact met de gemeente. Gemeente  Leeuwarden heeft een 

sportaccommodatienota gepresenteerd. Dit heeft de nodige gevolgen, m.n. de huurprijzen 

worden sterk verhoogd. In Leeuwarden hebben sportverenigingen geen eigendom, i.t.t. 

Boarnsterhim.  

4. Jaarverslag 2014 

-De aansluiting gemeente Leeuwarden is goed verlopen. Overleg met de gemeente is 

constructief, zaken worden vlot opgepakt. De organisatie wordt als professioneler ervaren. 

Niet alleen bij bruggen.  

-T.a.v bruggen: er is veel gebeurd. Archan Zijlstra is daarin namens het projectbureau de spil 

geweest. 

-Fietspad Leechlân: er lijkt nu beweging te komen, het fietspad zal worden gerealiseerd. 

-Dorpenbudget: budget is goedgekeurd. Een dergelijk budget was nieuw voor ons.  

-Dorpsmolen: dit is een ingewikkelde materie. Het is lastig om in te schatten welke kant het 

uitgaat. De initiatiefnemers zijn sterk afhankelijk van politieke besluitvorming hieromtrent. 

-Fricomonument: dit wordt ook dit jaar afgerond.  

  

5. Verslag penningmeester 

Nieuw zijn de budgetten gemeente Leeuwarden: het dorpenbudget en het budget ten 

behoeve van het eigen functioneren.  

Voor 2015 geldt dat deze budgetten iets zullen wijzigen, het is ontschot. Voor zaken op de 

langere termijn kan een bedrag gereserveerd worden, dit moet wel gelabeld worden.  

De automatische incasso’s zijn in 2014 niet geboekt. Pas in 2015 is 2014 afgeschreven.  

De post Havensbank ontbreekt. Dit is opgelost, in januari 2015 betaald.  

Vanuit de organisatie van het Sinterklaasfeest is het verzoek gekomen om hun bankrekening 

te beheren. 

Vraag Leendert Hager: kan de post ‘overig’ nader gespecificeerd worden? 



6. Verslag kascommissie (benoeming nieuw kascommissielid) 

Luite Bekhof: er was verwondering over de lage inkomsten. Ook Havensbank was later. 

Verder geen opmerkingen.  

Nieuwe kascommissie: Rolie Groniger, zittend: Rinske Santema 

7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Jettiena Vermaas en Jelle Jasper Tadema. 

Het bestuur stelt voor om Berber Mollinga en Libbe Oost in het bestuur te benoemen.  

De vergadering gaat akkoord. 

Libbe Oost en Berber Mollinga stellen zich voor.  

 

De voorzitter stelt het probleem van de bestuursdruk aan de orde.   

 

Ingevoegd agendapunt: de wijkagent stelt zich voor. 

Tom Bambach en Jan Vullings nemen o.a. Wergea waar. Naast de politie zijn er 

netwerkpartners die taken op zich nemen, bijv. de dienst verkeer van de gemeente.  

De politiepost gaat niet weer open. Alles gaat vanuit Leeuwarden. 

Wordt er ook ’s nachts gesurveilleerd? Ja. Er zijn echter slechts drie wagens die rondrijden.  

Hoe doen we het als dorp? Gaat goed, 40 meldingen.  

Contact met de jeugdsoos: gaat goed. 

Inventarisatie van zuipketen: probeert de politie in beeld te krijgen 

Twitteren: gebeurt niet, is misschien wel een optie. De wijkagent is te bereiken via mail.  

Burgernet functioneert prima.  

Het is vooralsnog niet bekend wie de vaste wijkagent gaat worden.  

De politie is bereikbaar op 0900 8844 of via mail. Thom.bambach@politie.nl 

Jan.vullings@politie.nl  

 

Vragen aan de wethouder: 

-m.b.t. bruggen:  

De laatste stand van zaken: de bruggen (3) zijn geregeld, er is geld voor 

renovatie/beweegbaar houden. Start: na de zomer. Er zal 4 weken verkeersoverlast zijn. De 

bruggen worden uiteraard na elkaar aangepakt. Nog niet alles is geregeld, met name moet er 

nog bezuinigd worden à 10.000 euro. Oplossingen zijn gezocht in bekorten van het seizoen. 

Er is nog overleg over het restant.  

Daarnaast: er zijn ook bewoners die klagen over de walbeschoeiing van de Foudering en 

mensen die overlast hebben van (te) grote schepen. Er is geen extra geld voor dergelijke 

zaken. Dat houdt niet tegen dat er allerlei maatregelen kunnen worden getroffen. Er zou in 

de Foudering zeven jaar geleden een nieuwe walbeschoeiing zijn gekomen die nu alweer 

einde levensduur is. Hier ligt een probleem voor bewoners en gemeente. Er zal nog overleg 

volgen met Archan Zijlstra.  

Wat is blijven liggen, is: de Stringbrêge. Dit heeft te maken met de exploitatie van Grut 

Palma.  

Vraag: brugwachtershuisje. Er is geld, maar nog geen tekening beschikbaar. Het moet 

passend zijn binnen het dorp. Er zijn in principe drie tekeningen beschikbaar die al eerder zijn 

gemaakt in het kader van dorpsvernieuwing.  

Menno Pothof: het huisje zou multifunctioneel moeten zijn.  

Dit jaar komt de keet er nog een keer te staan.  

Ten tijde van de werkzaamheden zijn de hulpdiensten geïnformeerd. Alles wordt geregeld. 

Vier weken is echt nodig. Afspraken over hulpdiensten worden via een nieuwsbrief 

gecommuniceerd.  

  

8. Bruggen in Wergea 

Zie boven.  

9. Dorpsmolen Wergea 



Vorig jaar voorjaarsvergadering: Henk Vellinga Reduzum. Werkgroep Pleatslik Belang + 

anderen hebben zich aangesloten bij een pilot duurzame energie. Doel: (Fryslan foar de 

wyn), solitaire dorpsmolen politiek op de agenda houden. Het advies van Fryslan foar de wyn 

is aan de kant  geschoven. Daarnaast echter: er ligt een motie van Provinciale Staten om toch 

dorpsmolens mogelijk te maken. Er zijn een aantal sessies in het dorp geweest. Draagkracht 

bleef onduidelijk. Er is ook overleg geweest met landeigenaren. Er is al globaal gekeken naar 

locaties. Er móet draagvlak zijn vanuit het dorp. De werkgroep wil graag iets voor het dorp 

doen. Egon van der Veer van de NHL heeft aangeboden om als NHL als onafhankelijke partij 

te opereren. Deze week is overleg geweest met Hugo Verheul over o.a. een enquête. Dit is 

bedoeld als een draagvlakmeting.  

De verkiezingen van de provinciale staten hebben hun consequenties gehad: het perspectief 

is niet gunstiger geworden.   

Er wordt gedacht aan een flyer + enquête deur aan deur.  

De verwachte opbrengst: 1.6 megawatt. De opbrengsten vloeien terug naar het dorp. Dat 

zou zo ongeveer het particuliere verbruik van Wergea dekken.  

Aan een combinatie met zonne-energie wordt vooralsnog niet gedacht.  

Wanneer besluit je, op grond van de enquête, om door te gaan met de werkzaamheden?  

Mensen kunnen investeren, dat wordt op rente gezet, en dat wordt terugbetaald. Verder: 

het is een stukje duurzame energie en het dorp als geheel heeft voordeel.  

10. Woningen Jurjenspôle 

De woningen worden gesloopt volgens Elkien. Er zijn echter mensen die willen investeren. 

Elkien blijkt nu toch bereid mee te denken in een constructieve oplossing. Als er nieuws is, 

wordt dat gepubliceerd.  

 

11. Fricomonument 

April/mei hangt alles aan de muur. In overleg met de vakbond zal een onthulling worden 

geregeld.  

 

Pauze 

 

12. Verslag van: 

- Bidlerbestuur: Dries Gerbens. De Bidler staat er goed voor. Er is een toenemend aantal 

huurders. Daar staat tegenover dat de onkosten ook toenemen (onderhoud). Op dit 

moment: vervanging van de beglazing uit oogpunt van stookkosten. Ook geluidsoverlast 

moet worden teruggedrongen. De Bidler is levensloopbestendig: van uitvaart tot feest. De 

exploitatie is sluitend, maar er is ook aanspraak op subsidie, donateurs en giften nodig.  

- Stichting de Twa Tuorren: Germ de Boer. Het bestuur is weer compleet. Theo vd Werf is 

toegetreden. Er is weinig nieuws. Er is met name geld beschikbaar gesteld voor renovatie aan 

de RK-kerk.  

- Havensbank: Gaat goed, kleine verbeteringen worden aangebracht, bijv. foto’s. Afscheid 

van Jelle. De Havensbank bestaat dit jaar 55 jaar.  

- Dorpsbeheer: dorpsschouw. Er spelen een aantal zaken. Grondige herziening van de 

verlichting, m.n. bij de ijsbaan. Er is tevredenheid over het afhandelen van zaken. Iets anders: 

parkeerplaatsen bij de huisarts. Kan hier asfalt gerealiseerd worden? De gemeente kijkt 

hiernaar. Telefoonnummer 14058 is een nummer van de gemeente dat voor meldingen heel 

goed werkt.  

- Groencommissie: men is blij met de gemeente Leeuwarden.  

- Skatebaan: Gerard de Wolff. Geen nieuws.  

 



13. Presentatie Dorpsboomgaard Wergea, Dolf Velde 

Vorig jaar oktober is het plan voor dorpsboomgaard gelanceerd. Er is weinig groen en natuur. 

Er is bijvoorbeeld geen dorpsboomgaard. Het idee is ontstaan na de bomenkap in de 

Hempensermar. Landschapsbeheer Friesland heeft het dorp benaderd met de vraag of 

herbeplanting mogelijk is? Er is vanuit Prins Bernhardfonds geld beschikbaar. Er zijn in de 

omgeving van Wergea ook dergelijke plannen gerealiseerd.  

Waarom een dorpsboomgaard? Functie bepalen: biodiversiteit, sociale cohesie, gezellig, 

leuk.  

Betrokkenheid wordt gezocht bij: omwonenden, dorpsschool, senioren, vrijwilligers, 

verenigingen, ander clubs, bijv. workshops, pluk en snoeidagen, vissport. 

Voor de locatie golden als voorwaarden: goede bereikbaarheid, toegankelijk, windluw, 

zonnige plek, dichtbij.  

Wat is nog meer mogelijk: een bijenhotel, schapen, bloembollen planten, bankje plaatsen, 

ecotuin met vissteiger.  

Wat is nodig: steun van landschapsbeheer, leveranciers, vrijwilligers, beheer. 

Tijdpad: open einde. Start vanaf okt. 2015: plantdag.   

14. Rondvraag 

-Frans Slaterus: hoe zit het met het digitaal mededelingenbord? Teake: er is geld opzij gezet 

vanuit het dorpenbudget. Is er een werkgroep nodig? Zakelijk Wergea zou ook betrokken 

moeten worden. PBW wil graag verder. Er komt, als het meezit, een werkgroep.  

-Hoeveel leden heeft PBW? Ongeveer 600.  

Frans Slaterus: hoe zit het met de route DBF? A.s. woensdag is er weer overleg. De KNHM 

haakt aan.  

 

15. Sluiting. Om 22.35 sluit de voorzitter de vergadering. 


