
 

 

Verslag van de najaarsvergadering van 14 november 2016 

 

’s Lands Welvaren 20.00 uur 

1. Opening 

Afzeggingen: Wietse Martens, Aaltsje Meinderts, Dolf Velde, Erica Haytema 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld, agendapunt 5 wordt aan de agenda toegevoegd. 

3. Mededelingen van het bestuur 

Bruggen: dit project is afgerond. De opening van de bruggen op 9 juni is goed verlopen. 

Complimenten van Pleatslik Belang voor Toeristisch Wergea voor de organisatie van de 

Stoppelaardei op dezelfde dag. 

Op 16 november is er een inloopavond t.a.v. de Fouderingbrêge. Het gaat dan over de 

verkeerssituatie aldaar. 

Iepenloftspul: complimenten voor de realisatie. Beloning was er in de vorm van een aantal 

Gurbes 

Het fietspad Leechlân is in juni geopend. Het vervolg (traject Wergea-Warten) is in volle 

gang, mogelijk ook de aansluiting Greate Kritewei 

Kerkhof: de administratie van de begraafplaats is nog niet op orde. Er is een probleem t.a.v. 

de beschikbare plaatsen. Ook de urnenmuur is nog in de planning.  

Stichting Iepenloftspul heeft een AED beschikbaar gesteld. PBW is in gesprek met betrokken 

partijen over het realiseren ervan. Gedacht wordt aan een 24/7 voorziening met twee AED’s. 

Probleem is de bemanning van zo’n AED. Er zijn momenteel te weinig bevoege AED’ers.  

Het schoolfeest is zeer geslaagd geweest.  

De gemeente wil besparen op lantaarnpalen. Er is een experiment gestart maar er is nogal 

wat onduidelijkheid. We wachten bericht van de gemeente af. 

Op 4 november is er een voorlichtingsdag geweest van Grut Palma. In Zuidlanden loopt de 

verkoop erg goed. Dit is gunstig voor de situatie in Grut Palma.  

De verkoop van huizen op de Jurjenspôle loopt vertraging op. De Jurjenspôle wordt 

opgengesteld, de hekken worden verwijderd.  

De bruggen van Idaard en Peinjedyk worden binnenkort weggenomen. Verkeer is dan 

gestremd. 

De situatie rond het café heeft onze aandacht gehad. Er is overleg geweest met de Bidler en 

het dorpshuis.  

De banken op het rode plein komen weer terug. Het betreft hier vaste banken.  



Wethouder Van der Molen is niet aanwezig; het zou zijn laatste vergadering zijn geweest. Wij 

wensen hem veel succes. Onze ervaringen met wethouder Van der Molen waren uitstekend.  

De samenstelling van het bestuur baart zorgen. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe 

bestuursleden en vervanging is lastig gebleken.  

 

4. Verslag najaarsvergadering 

Geen aanvullingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

5. Zorg in Wergea 

Renate de Groot: de afgelopen 14 jaar is veel bereikt. Maar veel is ook nog niet gerealiseerd. 

De dagopvang blijkt te zijn beëindigd door Noorderbreedte per 1 januari. Dit is een groot 

gemis voor het dorp en een aanslag voor de leefbaarheid. Soos-en-meer blijft vooralsnog 

bestaan, maar lift wel mee met de dagopvang. Met name het feit dat Noorderbreedte niet 

met betrokken partijen heeft overlegd is pijnlijk. 

Vraag is op welke wijze Pleatslik Belang Wergea kan inspringen op de ontstane situatie.  

Jelsma/Bakker (apotheker, bouwer): er zijn plannen voor en gezondheidscentrum. De heer 

Bakker: de eerstelijnszorg groeit, niet alleen in Wergea. De behoefte aan huisversting neemt 

toe. Het aantal beschikbare plekken voor uitbreiding in Wergea is gering. De huisarts is met 

de gemeente in gesprek. Dit overleg verloopt nog niet erg vlot. Ook bestemmingsplannen 

dwarsbomen e.e.a. 

De concrete vraag is of de gemeente in beweging kan komen.  

Wat is een gezondheidscentrum? Huisarts, apotheker, fysio, oefencentrum, eventueel 

thuiszorg, psycholoog, diëtiste.  

Er wordt een afspraak gemaakt tussen PBW en de huisarts.  

6. Dorpenteams 

Daniëlle Raab/Ria Holbers: het dorpenteam is een van de sociale wijkenteams; onderdeel 

van Amaryllis. Doel: betere ondersteuning voor mensen in de wijken, ontschotten van 

regelgeving/instanties, minder regels, afstemmng. Ontstaan: vanaf 2007.  

Het dorpenteam is laagdrempelig, dorpgericht en adviseert, geeft hulp en ondersteuning 

voor alle leeftijden, groepen. Het dorpenteam is op veel leefgebieden actief: kinderen, 

gezondheid, financiën, uitkering, verslaving, administratieve ondersteuning, 

belastingformulieren e.d.  

Taken: advies, hulp en ondersteuning, collectieve activiteiten ondersteunen en begeleiden, 

vergroten leefbaarheid in de dorpen, samnewerking met vrijwilligers, PB etc 

Samenstelling van het team: opvoeddeskundigen, inkomensspecialisten, jongerenwerkers, 

ggz-specialisten, verslavingsmedewerkers, wmo-consulenten.  

Het dorpteam werkt zoveel mogelijk in de dorpen en bij bewoners thuis. 

Spil in de communicatie is de meitinker. De meitinker komt in principe bij mensen thuis. De 

wijkenteams hebben ook een signaleringsfunctie. Bij het dorpenteam komt ook informatie 

binnen bijvoorbeeld over betalingsachterstanden e.d. van Essent of Elkien bijvoorbeeld. Of 

meldingen van Meldpunt Overlast Leeuwarden. 

Het zou een goed idee zijn om een soort ontmoetingsplek te creëeren in het dorp, zoals dat 

in de wijken in Leeuwarden ook al het geval is. Het dorpenteam zoekt uit of daar eventueel 

geld beschikbaar is bij de gemeente.  

Het dorpenteam zoekt nog wel vrijwilligers, bijvoorbeeld om te helpen formulieren in te 

vullen en soortgelijke klussen.  

 

Pauze 

 



7. Rondvraag 

Lytse Buorren: de walbeschoeiing is aan vervanging toe. Twaalf jaar geleden is lariks gebruikt. 

De vraag wordt doorgespeeld aan Jitse de Vries.  

Bloembakken, hanging baskets. Ligt hier een rol voor PBW om dit te iniriëren?  PBW gaat de 

vraag stellen. De kosten zullen waarschijnlijk te hoog zijn om als dorp te dragen. 

Lantaarnpalen: op de Greate Buorren is een heel donkere plek ontstaan, o.a. door tijdelijk 

uitzetten én defecte palen.  

Weg Grut Palma: de ribbelstenen liggen klaar; wat gebeurt ermee?  

Brug Hillebuorren: er zal een tijdelijke oplossing gezocht worden voor het geklapper.  

Urnenmuur: staat momenteel op een laag pitje. Er zijn momenteel andere prioriteiten. 

Bank Afke’s Tiental staat scheef. Kan dit verholpen worden? PBW gaat dit na.  

 

 

8. Oase yn Wergea;  

In nauw overleg met de gemeente, Pleatslik Belang en andere partijen zoals de 

groencommissie realiseert De twamester momenteel de inrichting van de overgebleven 

grond rondom de school. Het betreft hier grond die eigendom is van de gemeente maar waar 

door de school een semipermanente bestemming aan mag worden gegeven. Het nieuwe 

schoolplein, de oase, wordt een plek waar cultuur, sport en spel, duurzaamheid, natuur en 

educatie en verkeer een plek krijgen. Er verschijnt aan de sporthalkant o.a. een arena. Verder 

zijn er looppaden, een waterpartij, een ‘Gaudi-bank’,  moestuinbakken, een trapveldje en 

klimtoestellen. Het ontwerp is van Henk Pleiter. Hij werkt veel met restmaterialen zoals oude 

stukken muur. Het is de bedoeling dat het schoolplein een organische aanblik krijgt en dat 

schoolkinderen actief bij het onderhoud betrokken zullen worden. Plaatselijke ondernemers 

zijn benaderd voor de aanleg en het onderhoud.  

Er is nog wel een gat in de begroting van circa 9000 euro, op een totaal van 104.000 euro. De 

werkgroep zoekt nog naar financiering. Een aantal fondsaanvragen lopen nog. Het laat zich 

aanzien dat in het voorjaar het schoolplein klaar zal zijn.  

Overwogen wordt om het ‘boek van Afke’s Tiental’ te verplaatsen naar het cultuurgedeelte 

van het schoolplein. Het staat dan niet meer op de historisch juiste plek, maar de binding 

met kinderen, cultuur, educatie wordt versterkt, evenals de zichtbaarheid ervan. PBW is in 

overleg daarover met Toeristisch Wergea.  

De voorzitter sluit om 22.13 de vergadering 

 

 

 

 


