Verslag van de najaarsvergadering van
Pleatslik Belang Wergea

23 november 2015

Om 20.00 uur mocht voorzitter Teake Kloosterman een wederom goed bezochte najaarsvergadering
openen.
1. Vaststelling agenda
Geen aanvullingen op de agenda
2. Mededelingen
Afgelopen zaterdag 21 november is de dorpsboomgaard feestelijk geopend.
Enkele weken geleden is het Fricomonument feestelijk onthuld. Aan een jarenlang traject is
een einde gekomen. Hulde aan alle mensen die initiatieven hebben ontplooid om dit te
realiseren.
In het dorp zijn hondenvoorzieningen geplaatst. Er zijn nog een aantal wijzigingen ten
aanzien van de exacte locaties. We worden op de hoogte gehouden
Het nieuwe brugwachtershuisje is in ontwikkeling. Menno Pothof heeft een ontwerp
gemaakt.
Vorig jaar is er een commissie aan de slag geweest met de dorpsmolen. Dat is niet gelukt. De
politiek heeft anders beslist. Een vervolg hierop is echter wel geweest de contacten die we
hebben gezocht met Ús kooperaasje. Dit volgt na de pauze.
Frans Slaterus heeft het initiatief genomen tot een mededelingenbord. De ondernemers zijn
hiermee bezig. Probleem is nog wel de exploitatie en het beheer van dit bord.
Grut Palma staat eveneens op de programma. De heer Hulzenbosch zal dit toelichten.
PBW is met de gemeente in overleg over een schouw. De gemeente houdt een wat andere
systematiek qua beheer dan voorm. Gemeente Boarnsterhim.
Over de schakelkast bij de brug zijn we in gesprek met de gemeente. Het lijkt alsof de kast
verplaatst kan worden. Dit wordt bevestigd door Menno Pothof.
PBW gaat met Warten in samenwerking proberen toch een nieuwe busverbinding tot stand
te brengen.
Mededeling schoolfeest: Geert doet een mededeling
Aspirant-bestuurslid: Mieke Braams
3. Verslag van de vorige vergadering
-Fietspad: 2014 moet zijn 2015
Het verslag is goedgekeurd.
4. Dorpsboomgaard
Actuele stand van zaken (Dolf Velde):
Een jaar geleden is begonnen met de voorbereidingen voor de dorpsboomgaard. Er is overleg
gezocht met alle betrokken partijen. In juni is subsidie aangevraagd en toegekend. Het
worden hoogstamfruitbomen. In principe zal er het gehele jaar iets in bloei staan. Er is

inmiddels gedraineerd en afgelopen zaterdag zijn bij een feestelijke opening de laatste
bomen en bloembollen geplant. Over drie a vier jaar zullen de bomen vrucht dragen.
5. Grut Palma (dhr H. Hulzenbosch)
De heer Harmen Hulzenbosch presenteert de plannen zoals de gemeente die heeft
ontwikkeld met betrekking tot Grut Palma. Deze plannen zijn in grote lijnen al op 27 mei
gepresenteerd. Thans is de bestemmingsplanprocedure afgerond. De provincie beperkt het
aantal te realiseren wonigen: 140. Aan de bestaande 56 kavels worden er 86 toegevoegd.
Van het oorspronkelijke plan om woonschepen te realiseren, is men afgestapt. De
kernwoorden van het nieuwe Grut Palma zijn: meer samenhang, nieuwe kavelindeling, meer
groen, meer vaarwater. Het nieuwe Grut Palma zal een wijk worden waarbij de
mogelijkheden van watersport meer zullen worden benut dan in de oude plannen het geval
was. Als de politieke besluitvorming rond is, zal begin 2016 worden begonnen met de
verkoop van nieuwe kavels. De gemeente zal actief werven via website, reclame-uitingen, en
woningbeurzen.
6. Bruggen (mevr A. Zijlstra)
De aanbestedingsprocedures voor de Grutte brêge en de Fouderingbrêge zijn rond.
Machinefabriek Rusthoven is de gegunde partij. Ondertussen is al het nodige gebeurd, het is
alleen voor dorpsbewoners nog niet zichtbaar. Zoals het nu lijkt zal er in maart of april sprake
zijn van langdurige stremming (circa 3 weken). Dit geldt zowel voor de Grutte brêge als voor
de Fouderingbrêge. Met de aannemers is afgesproken dat geprobeerd zal worden de overlast
tot een minimum te beperken. Er zal worden gezorgd voor parkeergelegenheid vóór de brug
(aan de Leeuwarder kant). In februari belegt de gemeente een inloopavond m.b.t. de
stremmingen. De bewoners zullen bovendien door middel van nieuwsbrieven en website op
de hoogte worden gehouden van alle benodigde informatie.
De Hillebuorrenbrêge is nog niet aabesteed.
Voor de nieuwe Fouderingbrêge geldt een breedte van 2 m. 60. Voor boeren is er een
ontheffing tot 2 m. 80 mogelijk. Vóór de brug zullen grote dukdalven worden geplaatst die
gelden als snelheidsbeperkende maatregel. Zoals eerder gemeld: het idee om op de brug het
voetgangersgedeelte te scheiden van het overige verkeer is financieel niet mogelijk en
bovendien verkeerstechnisch niet wenselijk: het zogenaamde ‘shared space’-principe doet
hier opgeld.
Nabij de Hillebuorrenbrêge moet de damwand worden vernieuwd. In principe is dat een zaak
van aanwonenden, maar hier geldt om meerdere redenen een andere situatie. Met name de
hoge kosten spelen hierbij een rol: zo’n twee tot tweeënhalf ton. De gemeente kan renovatie
niet bekostigen. Mocht het waterschap niet met aanvullende financiering over de brug
komen, dan wordt renovatie uitgesteld. De baggerwerkzaamheden worden dan ook
opgeschort.
Voor de scheepvaart door de Wergeaster Feart zal volgend seizoen een breedtebeperking
gaan gelden van maximaal vier meter. Een aantal ondernemers krijgt hiervoor een
ontheffing. Een reden voor deze beperking is de overlast en de schade die het
scheepvaartverkeer de afgelopen jaren heeft veroorzaakt.
7. Elkien
In Wergea is behoefte aan goede starterswoningen. Aannemer Dijkstra & Draaisma is bereid
om op de plaats van de Jurjenspôle zes nieuwe, ruime gezinswoningen te realiseren. Iets
dergelijks is in Nijland ook gebeurd. Dat bleek succesvol Voorwaarde voor start van de bouw
is dat vier van de zes woningen verkocht moeten zijn alvorens wordt begonnen. De bewoners
van Wergea zullen door middel van een huis-aan-huis verspreide brochure hiervan op de
hoogte worden gebracht. Elkien hoopt de sloop van de huidge woningen nog in 2015 af te

ronden. De grond van de Jurjenspôle is eigendom van Elkien, maar zal aan de gemeente
worden verkocht.
8. Ús kooperaasje
In de Havensbank van oktober mochten wij u al uitgebreid informeren over het oprichten
van een dorps(energie)coöperatie. De heer Kievit laat zien hoe dat op Ameland werkt. De
mogelijkheden liggen hierin dat via zo’n dorpscoöperatie relatief goedkoop duurzame
energie kan worden ingekocht via Noordelijk Lokaal Duurzaam. Voor elke aansluiting vloeit
75 euro terug naar het dorp, vrij te besteden, bijvoorbeeld als investeringsgeld voor andere
duurzame projecten als zonnepanelen of zaken ten behoeve van de leefbaarheid. Pleatslik
Belang is op zoek naar mensen die mee willen denken bij het oprichten van zo’n
dorpscoöperatie.
Om 22.30 uur werd de vergadering afgesloten.
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