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Pleatslik Belang Wergea was verheugd zo’n veertig bezoekers op de najaarsvergadering te mogen 

verwelkomen. Ook de voorjaarsvergadering werd goed bezocht en de bijdragen aan beide 

vergadering hebben wij als positief kritisch en opbouwend ervaren. Tot de bezoekers behoorde ook 

‘onze’ wethouder H. van der Molen en projectleider bruggen mevrouw Archan Zijlstra. 

1. Mededelingen 

Aan het begin van de vergadering gaf de voorzitter een schets van tal van zaken die momenteel de 

aandacht vragen van Pleatslik Belang: 

-Tot het bestuur zijn toegetreden Berber Mollinga en Libbe Oost. Zij zullen in de voorjaarsvergadering 

formeel worden voorgedragen als bestuurslid. Jelle Jasper Tadema heeft ons bestuur inmiddels 

verlaten. Binnenkort zal Pleatslik Belang duidelijkheid kunnen geven over de taakverdeling in de 

nieuwe samenstelling 

-De samenwerking met de gemeente Leeuwarden verloopt vooralsnog goed. Zaken die bij de 

dorpsschouw worden gemeld worden voortvarend opgepakt, het contact met de dorpenmanager is 

goed. Zaken als bijvoorbeeld onderhoud van straatmeubilair en losliggende tegels kunnen door 

burgers gemeld kunnen worden bij de gemeente, telefoonnummer 14058.  

-De nieuwe wijkagent heet Jan Vullings. Pleatslik Belang wil binnenkort met hem kennismaken.  

-De huizen op de Jurjenspôle zullen worden gesloopt. Woningbouwcorporatie Elkien is niet van plan 

nieuwe huizen te bouwen. Sterker nog, Elkien heeft Wergea aangewezen als krimpdorp. Men 

voorziet voor de langere termijn een krimp van het inwoneraantal. Om op langere termijn leegstand 

van huurhuizen te voorkomen, wordt het totaal aantal betaalbare huurhuizen teruggebracht. Ook zal 

voor nieuwe huurders de huurprijs flink stijgen in het goedkopere segment. Pleatslik Belang maakt 

zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Als er met name voor jongere starters geen betaalbare 

woonruimte meer beschikbaar is, zullen ze wegtrekken en zal de voorspelde krimp inderdaad gaan 

plaatsvinden. Wethouder Van der Molen geeft aan dat de beleidsruimte van de gemeente beperkt is. 

De gemeente zit met corporaties rond de tafel maar zolang corporaties binnen de kaders blijven die 

Den Haag stelt, zijn zij tamelijk autonoom.  

Particuliere initiatieven om goedkope woningen te realiseren, bijvoorbeeld in combinatie met 

(ouderen)zorg, zullen worden toegejuicht. 



Ondertussen is duidelijk dat de exploitatie van Grut Palma voor de gemeente niet meer een prioriteit 

heeft. Er wordt afgeschreven op de grond.  

-Realisatie van het fietspad Warten-Grou en langs de Greate Kritewei heeft andermaal vertraging 

opgelopen. Pleatslik Belang blijft, samen met de commissie-Fietspad Leechlân, strijden voor 

realisatie. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er nog in 2014 een begin kan worden gemaakt 

met de aanleg van het eerste traject. 

-In januari staat de groenvoorziening in het dorp op de agenda, mede naar aanleiding van een vraag 

van de wethouder naar wensen en mogelijkheden daarvoor. Dan zal ook met de groencommissie 

worden gesproken over  de dorpsboomgaard en een poldersjouw door de Hempensermeerpolder.  

-Lijn 22 wordt in 2015 opnieuw aanbesteed voor de gunning in 2016. Vanuit Warten is er veel druk 

om bijvoorbeeld een uurdienst Drachten-Leeuwarden via Warten/Wergea te realiseren. Pleatslik 

Belang is in overleg met Pleatslik Belang Warten hierover. Uiteraard steunen wij hun initiatief. 

 

2. De dorpsmolen 

George Kooistra gaf een stand van zaken met betrekking tot de dorpsmolen.. De provincie heeft 

uiteindelijk drie locaties aangewezen voor windmolenparken, de kwestie is volop in het nieuws 

geweest. Heerenveen is inmiddels een reservelocatie. Fryslan foar de wyn heeft zich daarop beijverd 

voor molens op het land in plaats van in het IJsselmeer. Daarop is onder andere door Wergea 

ingesprongen. Een windmolen in het dorp zou mogelijk opbrengsten betekenen die weer terug 

zouden kunnen vloeien naar het dorp. Er is in het dorp het afgelopen halfjaar gezocht naar draagvlak. 

Dat is moeizaam geweest Gedeputeerde Staten heeft inmiddels het rapport van Fryslan foar de wyn 

verworpen. De rol van de FNP is daarbij cruciaal geweest. Het is niet duidelijk wat Provinciale Staten 

gaat doen. Er zijn nu hoorzittingen gaande. Op 17 dec. Besluit Provinciale Staten. De stand van zaken 

voor de commissie in Wergea is nu: pas op de plaats omdat de politiek niet duidelijk is. Mocht er 

weer ruimte komen, dan gaat de commissie van start om het draagvlak in het dorp te onderzoeken 

en te vergroten. 

3. Het dorpenbudget 

Pleatslik Belang heeft in de voorjaarsvergadering en later via de Havensbank en de website de vraag 

aan het dorp voorgelegd waar het zogenaamde dorpenbudget aan besteed zou moeten worden. Een 

aantal ingediende verzoeken om financiële ondersteuning hebben wij kunnen honoreren. Duidelijk is 

wel dat de financiële toezeggingen die zijn gedaan, geen structureel karakter hebben. Volgend jaar 

zal opnieuw moeten worden bekeken hoe het geld aangewend gaat worden. 

4. Bruggen in Wergea 

Mevrouw Archan Zijlstra, projectleider van het projectbureau Bruggen gaf een stand van zaken met 

betrekking tot de bruggen in Wergea. 

De gemeente Leeuwarden, bij monde van wethouder Van der Molen, heeft in januari de politieke 

intentie uitgesproken om de bruggen beweegbaar te houden.  De Grontmij heeft deze zomer een 

grondige inspectie uitgevoerd bij de drie bruggen die in het geding zijn: de Grutte brêge, de 

Fouderingbrêge en de Hillebuorrenbrêge. Ook heeft de Grontmij verschillende alternatieven voor 

nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheerskosten doorgerekend bij zowel beweegbaar houden 

als niet-beweegbaar houden van bruggen. Ook de bediening op afstand is in deze overwegingen 

meegenomen. Uit die inspectie bleek dat alle drie de bruggen aan ingrijpende renovatie toe zijn.  



De stand van zaken is op dit moment als volgt: onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming wil 

de gemeente alle drie de bruggen ingrijpend renoveren en beweegbaar houden. De Fouderingbêge 

en de Grutte brêge zullen worden voorzien van een stalen dek, de Hillebuorrenbrêge krijgt mogelijk 

een composietdek. Bediening op afstand is vooralsnog niet haalbaar, veel te duur. De brugwachters 

houden hun taak en krijgen de bediening van de Hillebuorrenbrêge en de Fouderingbrêge erbij. In 

deze optie ligt de beslissingsbevoegdheid bij het college van B & W; de raad zal worden 

geïnformeerd.  

Er zijn nog wel een paar duidelijke knelpunten: 

-De gemeente Leeuwarden zal twintig procent moeten bezuinigen, ook op de exploitatiekosten van 

de bruggen. Dat komt voor Wergea neer op zo’n tienduizend euro per jaar. Het dorp is gevraagd 

daarin met de gemeente mee te denken. Een aantal ideeën zijn al geopperd. Pas als deze bezuiniging 

is gerealiseerd, kan het besluitvormingstraject verder worden afgewikkeld. 

-Er zal een passende voorziening voor de brugwachters moeten worden getroffen, eentje die beter 

past bij het beschermde dorpsgezicht dan de container die dit jaar is neergezet. Ook die vraag is aan 

het dorp voorgelegd.  

-De damwanden nabij de Hillebuorrenbrêge verkeren in slechte staat. Ze moeten worden vervangen. 

Omdat de nieuwe damwanden dieper zullen moeten zijn, kan de rekening niet bij de 

bewoners/eigenaars van de damwand worden gelegd. Hier moet nog gezocht worden naar een 

passende financiële oplossing, naast de technische problemen die er zijn. 

Over de uitvoering kan het volgende gezegd worden: het zal duidelijk zijn dat vervanging en 

renovatie van de bruggen tot stremming en dus overlast zal leiden. Zo zal de Grutte brêge zo’n twee 

tot vier weken gestremd zijn voor autoverkeer en ook bij de andere bruggen zullen omrijdroutes het 

gevolg zijn. De Fouderingbrêge houdt bij renovatie de huidige breedte van circa 2 meter 95. Een 

extra voorziening voor voetgangers, gescheiden van het autoverkeer, hoort bij deze brug niet tot de 

mogelijkheden. 

Tot slot; 

Men hoopt de besluitvorming in 2014 nog af te ronden. In 2015 kan dan met de werkzaamheden 

worden gestart.  

De Stringbrêge is in dit verhaal niet meegenomen. De tegenvallende exploitatie van Grut Palma en 

het feit dat de grond inmiddels wordt afgeboekt door de gemeente, heeft ervoor gezorgd dat de 

realisatie van een nieuwe brug een moeizaam verhaal wordt. De wethouder zoekt naar 

mogelijkheden voor eventuele financiering. 

Namens Pleatslik Belang Wergea 

Geert Nauta 
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