
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag van de najaarsvergadering 25 november 2013  

 

’s Lands Welvaren 

 

1. Opening 

Om 20.04 opent de voorzitter de vergadering. De voorzitter heet iedereen welkom 

 

2. De agenda wordt vastgesteld. Toevoeging: rondvraag. 

 

3. Mededelingen 

Oebele Herder wordt welkom geheten. Hij zal na de pauze zijn licht laten schijnen 

over de zorg in de toekomst 

 

Een aantal zaken heeft de revue gepasseerd. Bij de bruggen blijft de voorzitter kort 

stilstaan. Er ligt een rapport van het projectbureau Bruggen. Het advies is voorgelegd 

aan de politiek. Het nieuwe college en de nieuwe raad zijn aan zet. De Hilleburenbrug 

was eerst vergeten maar is nu in de rapportage opgenomen. Een aantal bruggen 

wordt met voorrang behandeld. Daar hoort nu dus ook de Hilleburenbrug bij. De brug 

bij de tuinen is particulier. Deze wordt daarin niet meegenomen. Het stuk wordt 

opgenomen via een link op de site. 

 

Fietspad naar Grou: er lijkt een eind gekomen aan het besluitvormingsproces rondom 

dit fietspad. Eind 2014/begin 2015 lijkt het fietspad er te zijn. Warten wil uiteraard 

het laatste stuk fietspad naar Warten ook gerealiseerd zien. 

 

Het Fricomonument: er is een bijdrag gestort door Friesland Campina. Het laatste 

deel van het monument kan nu gerealiseerd worden. PBW beraadt zich over een 

onthulling in dit voorjaar. Er moeten nog twee panelen geplaatst worden. Ook de 

tekst voor die panelen is nog niet vastgesteld.  

 

De geldautomaat: PBW kwam ter ore dat de geldautomaat in de muur niet meer 

realiseerbaar was. Onderhandelingen met de Attent supermarkt heeft een inpandige 

oplossing opgeleverd. Daarmee zijn we wel beperkt tot de sluitingstijden.  

 

Elkien: de huisjes aan de Jurjenspole (Kerkbuurt) zullen worden gesloopt, behalve 10a 

t/m 10c. De grond is van Elkien. Wat ervoor in de plaats komt, ligt nog open.  

 

De sluiting van de BSO: SKF heeft de boedel van Sisa overgenomen. 

 



Straatverlichting; de straatverlichting in de richting van de Palmabrug is onvoldoende. 

Er zou hier en daar straatverlichting aangevuld moeten worden.  

 

Dorpsvisie: in het voorjaar is deze definitief geworden. Een van de uitwerkingen van 

die dorpsvisie is de vraag omtrent de zorg in ons dorp. Daartoe is deze vergadering 

Oebele Herder vanavond uitgenodigd.  

 

De nieuwe gemeente: we hebben met Jelle en Wietse twee afgevaardigden in de 

raad.  

 

2022: in dat jaar bestaat Wergea 600 jaar.  

 

4. Verslag van de kascommissie 

Wietse voert namens de kascommissie het woord. Alles was goed terug te vinden. 

Eén opmerking: er staat nog wel veel geld uit. Dat is vooral terug te voeren op de 

gewijzigde betaalwijzen. Albert neemt afscheid van de kascommissie. Luite treedt 

toe.  

 

5. Verslag van de vergadering 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Pauze 

 

Zorg in Wergea. 

De voorzitter leidt in: er verandert het nodige in de AWBZ-wetgeving. Een deel gaat 

over naar de WMO, een deel naar de gemeente. Mensen zullen zelf meer initiatief 

moeten nemen in hun zorgbehoefte. Dat bepaalt mede de leefbaarheid in een dorp. 

 

Oebele Herder vertelt over hoe hier in de gemeente Leeuwarden tegen aan wordt 

gekeken. 


