Verslag van de voorjaarsvergadering van
Pleatslik Belang Wergea 14 maart 2016
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Afmelding van PvdA, CDA, St. Twa tuorren,
Pleatslik Belang Eagum, Idaard, Hoflan, Luite Bekhof
Aan het begin van de vergadering laat de voorzitter het jaar 2015 de revue passseren.
Een aantal zaken is gerealiseerd in 2015: bruggen, Fricomonument, fietspad Leechlân, de
dorpsboomgaard.
Verder is nu actueel: op de Jurjenspôle verrijzen zes nieuwe woningen, er is een onderzoek
verricht naar de accommodaties in Wergea, busverbinding Warten-Leeuwarden, exploitatie
Grut Palma, beschikbare ruimte op de openbare begraafplaats, eventuele realisatie van een
urnenmuur, afsluiten Wergeasterdyk, zorgvoorziening B.K. v/d Berghstrjitte i.s.m. Idesta,
groot onderhoud groenvoorziening, dorpsschouw, Wergea 600, mededelingenbord Bidler
Op de agenda staan voor dit jaar: Ds. De Stoppelaardag, WWS 50 jaar, Iepenloftspul
T.a.v. afsluiten Wergeasterdyk: Op verzoek van Goutum is er overleg geweest met de
gemeente. Omliggende dorpen zijn niet geïnformeerd. Dit, omdat volgens de gemeente er
genoeg alternatieven voorhanden zijn.
2. Mededelingen in ingekomen stukken
-Ingekomen stuk: dhr C. van den Burg van de fietsersbond. Afdeling Leeuwarden heeft
gemerkt dat qua fietsersvoorzieningen Leeuwarden zich vooral op de stad richt. Iedereen
met klachten, suggesties kan zich vervoegen bij het meldpunt van de fietsersbond.
3. Notulen jaarvergadering
Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld
4. Jaarverslag 2015
Geen opmerkingen
5. Verslag penningmeester
Geen vragen of opmerkingen
6. Verslag kascommissie

Rolie Groniger ontbreekt. Rinske namens de kascommissie. De kascommissie had geen
aavullingen, opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. Mark Bekhoff treedt toe tot de
kascommissie als nieuw lid.
7. Bestuursverkiezing
Mieke Braams wordt voorgedragen en benoemd als bestuurslid.
8. Wergea foar de wyn
Ruim twee jaar geleden is een werkgroep gestart met als doel om een windmolen in Wergea
te realiseren. De politieke besluitvorming heeft dit proces onderbroken. Als vervolg heeft
PBW onderzocht wat de mogelijkheden zijn om betaalbaar duurzame energie te betrekken.
Op de najaarsvergadering heeft Us koöperaasje zich gepresenteerd. PBW wil zich inzetten
voor duurzaamheid en leefbaarheid van Wergea. Us koöperaasje past in dat beleid. Doel is
nu om in Wergea een energiecoöperatie op te richten. Een direct voordeel daarvan is dat 75
euro per aansluiting beschikbaar komt voor het dorp.
9. Toeristisch Wergea: Ds Stoppelaardei
Reinder de Jong geeft een schets van de historische figuur De Stoppelaar. Op de Ds. De
Stoppelaardei komt er een expositie in het Ald Slot, er zal een boottocht komen, de etalages
worden ingericht, op de basisschool wordt er aandacht aan besteed, er is een boekenmarkt,
een boer- en natuurmarkt. Knelpunt is de publiciteit. Er zou landelijke bekendheid moeten
komen, maar dat kost veel energie en geld. De dag is op 9 juli.
10. Bruggen in Wergea/Grut Palma
Archan Zijlstra geeft de stand van zaken:
Er is een werkbezoek geweest bij aannemer Rusthoven in Groningen. De
brugwachtersvoorziening is in ontwikkeling.
Ten aanzien van de stremmingen:
-4 april tot 22 april: algehele stremming van beide bruggen. Er ligt een fietsbrug naast de
Grutte brêge. Er is overleg geweest met de hulpdiensten en vervoersmaatschappijen. Op 30
maart is er een inloopavond van 19.00 tot 20.30 uur in het dorpshuis. Voor de
Fouderingbrêge geldt dat de omleiding loopt over respectievelijk Grou en Warten. De Grutte
buorren kan niet worden afgesloten.
Er komt extra parkeerruimte aan de Leeuwarder kant van de Grutte brêge. Er zal
eenrichtingsverkeer worden gerealiseerd. Auto’s mogen langs de kant van de weg staan.
Daarnaast is Grut Palma beschikbaar. De gemeente vraagt in dezen de bereidwilligheid van
het dorp voor het welslagen van een en ander. Dorpsbewoners zal moeten worden
ontmoedigd om over de Hillebuorren te rijden. Er is geen extra handhaving door de politie
tijdens de stremming. Wel heeft de aannemer een rol in handhaving.
Wergeasterfeart: de provincie is vaarwegbeheerder. Verder zijn gemeente en het
waterschap de betrokken partijn. Er zijn gesprekken geweest met betrokken partijen (PBW,
omwonenden) over de scheepsgrootte. Binenkort is er overleg. Doelstelling is een optimum
met aan de ene kant de bereikbaarheid van Wergea per boot, aan de andere kant de
beheersbaarheid qua scheepsgrootte en schade die daaruit voortvloeit. Gedacht wordt aan
een lengtebeperking van 15 en een breedtebeperking van 4 meter.
Bij een melding aan 112 zou een ieder aan moeten kunnen geven wat de aanrijdroute zou
moeten zijn.
Grut Palma

Op 27 januari is de verkoop gestart. Er zijn 10 kavels in de verkoop gegaan uit Wergea en
omgeving en ver daarbuiten. Er zijn 7 inschrijvingen voor 4 kavels geweest. Daarom is geloot.
Er zijn inmiddels nog twee kavels onder optie. Via Makelaardij Hoekstra komen 2-onder-1kapwoningen in de verkoop (Narderherne). In de exploitatie ziet een reservering voor een
beweegbare (voetgangers-)brug. Tijdstip van aanleg daarvan is nog ongewis.
11. Verslag van
a. Bidlerbestuur
Dries Gerbens: de donateursactie is afgerond. Het ledenpeil is weer op peil gebracht. Een
groot project is de aanpak van de raampartijen. De gietijzeren kozijnen worden
geconserveerd en er wordt dubbel glas aangebracht. Het vinden van vrijwilligers voor dit
project is op dit moment een probleem. De financiële situatie is gezond.
b. Stichting Twa tuorren
Katholieke kerk wordt op dit moment aangepakt. De financiële situatie is gezond.
c. Havensbank
Financieel is de situatie gezond. Er komt binnenkort weer een actie. De Havensbank op
papier lijkt nog steeds bestaansrecht te hebben. Er is afscheid genomen van Henk
Wielinga
d. Dorpsbeheer
Is reeds in de inleiding genoemd.
e. Groencommissie
Momenteel is er weinig te melden, de boomgaard gaat goed. In het voorjaar moet er
onderhoud gepleegd worden. De groencommissie is benieuwd naar de plannen van de
gemeente. Het stuk grond ten noorden van de boomgaard ligt er nog haveloos bij.
Daarover moet overleg gepleegd worden, bijvoorbeeld meegenomen worden in de
dorpsschouw. Er is een dorpsboomgaard-facebookpagina. De groencommissie is
betrokken bij het realiseren van het schoolplein.
f. Skatebaan
PBW is in gesprek met de gemeente om deze skatebaan aan de gemeente over te
dragen.
Voor volgend jaar graag agenderen: Wergea 600.
12. Kulturele haadstêd
Immie Jonkman namens KH 2018.
Van begin af aan is niet Leeuwarden, maar Fryslân de focus geweest. Iepen mienskip is een
belangrijke kernwaarde geweest. KH2018 komt van onderop tot stand. De blik is niet op 2018
gericht, maar daar voorbij. Cultuur als katalysator van andere, bijvoorbeeld economische
ontwikkelingen. KH 2018 is een unieke kans voor Friesland om de regio te versterken:
Friesland 2.0. De waarde ligt in de erfenis van KH 2018. In principe is het geen Leeuwarden
feestje: 50% van het officiële programma is stedelijk, de andere 50% platteland. Het
programma is nog niet rond. Initiatieven kunnen nog altijd aangedragen worden.
13. Rondvraag
-De vergadering viel samen met de jaarvergadering van het dorpshuis. Dat is niet wenselijk.
-Busverbinding: het voorstel voor een busverbinding met Drachten dient serieus overwogen
te worden.

-Frans Slaterus: Omnivereniging: In Deinum is zoiets gelukt. Kan dit opnieuw op de agenda?
-Dolf Velde: hoe zit het met de lichtkrant? Op 4 april is er overleg met betrokken partijen;
o.a. ondernemers. Bidler en PBW.
14. Sluiting
Om 22. 30 sluit de voorzitter de vergadering.

