
Verslag PBW voorjaarsvergadering 18 maart 2013 
 
Met kennisgeving afwezig: FNP, Hans Sinnema 
 

1. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen, de ingekomen stukken: worden bij de betreffende 
agendapunten behandeld 

3. Verslag van de vergadering van 26 maart 2012 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2012 
De voorzitter geeft een kort resumé van het jaar 2012  
-bruggen in Wergea (Stringbrege, Bidlerbrege, Kooistrabrege).  
Er is met het in januari in het leven geroepen projectbureau Bruggen een goed contact. 
Men is bereid om PB Wergea in de besluitvorming te betrekken. Desondanks kan er 
op dit moment weinig worden gezegd over de toekomst van met name de Bidlerbrêge. 
Vraag uit de zaal: is er een scenario als een beweegbare Bidlerbrêge niet gefinancierd 
kan worden? Neen, in principe niet. Het belang van het bruggenverhaal wordt 
onderkend door alle partijen in het dorp. Naar aanleiding van de Kooistrabrêge: komt 
er een breedtebeperking voor de Kooistrabrêge? Hier is niets van bekend bij PBW. We 
nemen het mee in het overleg met de wethouder. Komt er een breedtebeperking tot 
2.95? We vragen het na.  
-Dorpsvisie.  
Er is veelvuldig contact al geweest met gemeente Leeuwarden. We zoeken qua 
dorpsvisie actief de politiek in Leeuwarden op.  
-Nieuwbouw school 
De nieuwbouw van de school heeft wat wrijving veroorzaakt. PBW had graag wat 
directer bij besluitvorming betrokken willen worden.  
Stremming van de brug gaf ook irritatie. Tegelijkertijd hield lijn 22 er grotendeels mee 
op. Kwam allemaal op hetzelfde moment. 
Lijn 22: vanaf 1 april op de halve uren.  
De RK-kerk heeft afgelopen jaar in de belangstelling gestaan vanwege haar jubileum.  
Het Frico-momnument. Met de inzet van betrokkenen, Sjoerd, Jelle en Gerard Portijk 
is het, met enige vertraging, eindelijk gerealiseerd. 

5. Verslag penningmeester: wordt aangehouden tot de najaarsvergadering. Niet alle 
gegevens zijn volledig. Het verslag was niet inzichtelijk genoeg. Vandaar uitstel tot 
najaarsvergadering. Kascontrôle: moment van kascontrole mag iets eerder voor de 
vergadering. Het was niet voldoende inzichtelijk. Leden die contant betalen, hebben 
nog niet betaald.  
Oorspronkelijk plan voor nieuwe leden: dorpsgids verstrekken aan nieuwe leden, mét 
verzoek om lid te worden. Gemeente wil niet meewerken aan verstrekken van 
adressen van nieuwe leden. Ledenadministratie zou actiever kunnen zijn, volgens 
Wietse? Kascommissie: zie boven. 

6. Bestuursverkiezing: Jelle Jasper wordt benoemd als bestuurslid. 
7. Verslagen 

a. Bidlerbestuur: belangrijk jaar. Grote interne verbouwing, geluidsinstallatie is 
verbeterd/vervangen, hijsinstallatie is bijna klaar. Alles kon niet gerealiseerd 
worden zonder hulp van vrijwilligers. Er is hulp geweest van verschillende 
fondsen en donateurs. Blikseminslag in juli viel toch niet echt mee qua 
elektriciteitsnet. De stenen zijn inmiddels geplaatst.   



b. Stichting de Twa tuorren: niet aanwezig 
c. Havensbank: in de zomer komt er één Havensbank minder. Dat was reeds 

eerder afgesproken. Financieel verslag: geen opmerkingen.  
d. Dorpsbeheer: Hans is afwezig. Contact met de gemeente (Piet de Hoop); daar 

is e.e.a aangekaart: roosters bij de haven, straatverlichting bij de ijsbaan. 
Voorstel: bankjes bij de wilg van de bejaardenflat. Wie gaat daarover? Wietse 
Postma van Elkien?  

e. Groencommissie: knotwilgen Lyspole. De groencommissie hoopt op gemeente 
Leeuwarden. De bolaccacia’s op de Nieuwe Weg zijn noodlijdend. 

f. Skatebaan: geen opmerkingen.  
 

8. Presentatie dorpsvisie 
De visie wordt als eerste aangeboden aan Jurjen van der Weg, gemeente 
Leeuwarden. De voorzitter ontvouwt het plan om de visie te presenteren aan 
politiek Leeuwarden. Hoe gaan we ermee om in de toekomst: het zal een leidraad 
zijn voor de langere termijn. Jurjen van der Weg: visies zijn belangrijk. Met name 
de grote lijn is belangrijk.  

 
10 Varia 

a.  Ondernemersdag. In eerste instantie alleen voor ondernemers. Het plan is nu 
breder: heel Wergea zal zich presenteren. Ook stichtingen en verenigingen. Er 
komt een brede aankondiging in de Havensbank. Het plan is om rond het 
Fricoterrein iets te organiseren. Het idee is dat alle partijen die meedoen, zelf 
invulling geven aan de presentatie.  Er komt een folder voor bepaalde 
postcodegebieden.  

b.  Bôledei: Bert Finke organiseert ter ere van het 350-jarig bestaan van het pand 
een activiteit voor het dorp. Betrokken partijen zijn benaderd. Datum: 25 
augustus.  

c.  School: het oordeel van PBW is ongenuanceerd. De mogelijkheden om opvang 
te creëren is beperkt. Verweer: in de route naar de nieuwbouw is de 
communicatie te beperkt geweest. De kwaliteit van de discussie is voor PBW te 
gering geweest. 

d.  WWS: ziet af van koop. De financiering is niet sluitend. Aankoop zou te 
beperkend zijn geweest voor de rest van de beleidsruimte: er moet nog 
gebaggerd worden, de palen moeten vervangen worden. De boete wordt 
gehalveerd tot 3750 euro.  

e.  Fietspad Grou-Warten: de situatie is dat de vooruitgang moeilijk te meten is. 
Moedeloosheid begint baan te breken. Veel administratieve rompslomp. 
Inmiddels zijn de gemeente B’him en Leeuwarden ook betrokken bij de 
gesprekken. 

 
11. Rondvraag 

-Dorpshuis: willen graag kleinschalige activiteiten organiseren. Eén van de activiteiten 
is filmhuis 
-De wal aan de Hilleburen zal worden opgehoogd. 
-Warstienserdyk: werkzaamheden beginnen in april. ’t Gaat ongeveer zes weken 
duren. 
-De brug is op 9 april gestremd. 

 
Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering. 


