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Bij de vorige voorjaarsvergadering kon Pleatslik Belang Wergea vol trots haar dorpsvisie “In 

brêge nei de takomst” presenteren. Het lot wilde dat sommige zaken bij het ter perse gaan 

van de visie al weer achterhaald waren en dat in de tussentijd de actualiteit alweer haar 

aandacht opeiste. 

Actueel was bijvoorbeeld dat de kinderopvang uit ons dorp dreigde te verdwijnen. In nauwe 

samenwerking met De Twamêster heeft Pleatslik Belang geprobeerd een oplossing te 

vinden. Dat is gelukt. In de pastorie en op school verzorgt Stichting Kinderopvang Friesland 

inmiddels de voor- tussenschoolse en naschoolse opvang. 

Nog op andere manieren kwam de leefbaarheid in ons dorp onder druk te staan. In 

december 2012 werd de dienstregeling van lijn 22 ernstig versoberd. In de loop van 2013 

volgde een aanpassing daarop. Pleatslik Belang heeft via de website, via Facebook en via de 

Havensbank opgeroepen om Arriva feedback te geven op de nieuwe dienstregeling.  

In het najaar werd het dorp geconfronteerd met het besluit van de Rabobank om de 

pinautomaat in de gevel van de voormalige bank te doen verdwijnen. Een beleid dat de 

Rabobank ook in veel omliggende dorpen hanteert. Onderhandelingen met Tamme Hamsma 

hebben er in elk geval in geresulteerd dat er tijdens openingstijden van de winkel nog gepind 

kan worden. Het is spijtig dat een 24-uurs service niet meer mogelijk is, maar in dit geval was 

een inpandige automaat het maximaal haalbare. 

Een aantal zaken waren wat minder actueel maar vroegen ook dit jaar weer hun aandacht. In 

de eerste plaats het fietspad Leechlân. Na twaalf jaar onvermoeibaar strijden van een aantal 

dorpsgenoten lijkt het fietspad in 2014 toch gerealiseerd te gaan worden. Pleatslik Belang is 

hier niet actief bij betrokken geweest, maar hecht eraan een compliment te maken naar de 

onvermoeibare strijders. 

Een andere kwestie met een lang voortraject is de realisatie van het Fricomonument. De 

voltooiing ervan zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. Wanneer het monument officieel 

onthuld zal worden, is op dit moment nog niet bekend. De kans bestaat dat het volgend jaar 

niet meer op de agenda voorkomt. 

Hoewel de verwachting was dat besluitvorming rondom de bruggen in Wergea nog vóór de 

gemeentelijke herindeling zou worden afgerond, is dit niet gelukt. Het werk van het 

Projectbureau Bruggen nam meer tijd in beslag, de situatie in Wergea is bijzonder 

gecompliceerd. Medio januari heeft projectmanager mevrouw Zijlstra, samen met PBW en 

een aantal belanghebbenden rond de tafel gezeten om de eerste versie van het ambtelijk 

advies, de zogenaamde ‘Variantenstudie bruggen Wergea’ kritisch te beschouwen. De 

huidige stand van zaken zal op de voorjaarsvergadering door mevrouw Zijlstra worden 

toegelicht. In ieder geval is er, voorafgaand aan het college- en raadsbesluit nog een 

informatieavond voor het dorp, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd.  



Een onderwerp dat mogelijk de komende jaren een rol zou kunnen gaan spelen is het 

gesprek dat wij op dit moment voeren met de café-eigenaar, De Bidler, de soos en het 

dorpshuis. Inzet van dit gesprek is de wil om alle voorzieningen in ons dorp te laten 

voortbestaan en om te komen tot goede afspraken. Er is reeds een inleidend gesprek 

geweest met de Stichting DBF, die zich onder meer met dit soort vraagstukken bezighoudt.  

Op de najaarsvergadering is de ouderenzorg onderwerp van gesprek geweest. Pleatslik 

Belang is betrokken geweest bij gesprekken over onder meer de dagopvang in ons dorp.  

Tot slot een aantal zaken die met name betrekking hebben op de interne organisatie van 

Pleatslik Belang. Uiteraard heeft de gemeentelijke herindeling ook voor ons gevolgen gehad. 

Nieuwe gesprekspartners, een andere gemeentelijke organisatie, een andere cultuur, een 

nieuwe wijk- en dorpencoördinator en vooral aftasten: wat zal de positie zijn van een dorp 

als Wergea binnen de grote gemeentelijke organisatie.  

Een indirect gevolg van de herindeling is, dat de ondernemers en Pleatslik Belang hebben 

afgesproken meer met elkaar te overleggen en waar nodig of mogelijk samenwerking te 

zoeken. Dit mede omdat ook de ondernemers onder voorwaarden geld tot hun beschikking 

krijgen dat zou kunnen worden aangewend voor dorpspromotie of iets dergelijks.  

Een van de praktische gevolgen van de gemeentelijke herindeling is dat de geldstromen voor 

PBW vanaf nu anders zullen lopen. Dat laatste heeft bij Pleatslik Belang ook de vraag 

opgeworpen of wij nog wel een vereniging met leden willen zijn met bijbehorende 

contributie? De ervaring van andere dorpen leert dat zoiets toch wijs is om te doen, met 

name om de betrokkenheid bij PBW te garanderen. 

Ondertussen is de ledenadministratie geautomatiseerd. Door allerlei omstandigheden is de 

inning van de contributie nog niet vlekkeloos verlopen, maar we hopen nu alles op orde te 

hebben. 

Namens Pleatslik Belang Wergea 

Geert Nauta, secretaris 

 

 


