Voorjaarsvergadering Pleatslik Belang Wergea,
20 maart 2017
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda
Afmeldingen: Auke Kleefsta gErard de wolf Albert Dykstra, Jelle Dykstra, Aaltsje meinderts,
Hans Sinnema, Libbe Oost, Marc Bekhof
2. Mededelingen en ingekomen stukken
-Ten aanzien van de walbeschoeiing van de Greate buorrenkan gemeld worden dat de
gemeente ermee aan de slag gaat.
3. Notulen
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016
De voorzitter bespreekt de belangrijkste thema’s van het afgelopen jaar.
-De bruggen: er zijn nog een aantal hobbels te nemen. Zo zijn er klachten over lawaaoverlast
van de Hillebuorrenbrêge. Binnen nu en 5 a 6 weken horen we meer, evenals over de
voorziening voor brugwachters.
-Voorzieningen in Wergee: het gesprek over de toekomst van het café en het dorpshuis
vordert zeer gestaag. Het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de heer Siderius,
eigenaar van het café.
-Jurjengspôle: Dykstra-Draaisma gaat in principe bouwen, er zijn vijf van de zes huizen
verkocht. Er lopen nog wel een aantal procedures tegen de bouw van de woningen.
-Donker belicht: het aantal lantaarnpalen moet met 10% worden teruggebracht. De
procedure is tot nu toe niet vlekkeloos verlopen. Er is onduidelijkheid over het verloop van
de prcedure. In elk geval zal er na 10 april een inloopavond worden georganiseerd waar
bewoners bezwaren kenbaar kunnen maken.
-Mededelingenbord: i.s.m zakelijk wergea, Frans Slaterus, Jitze Tadema en anderen heeft
PBW geprobeerd dit te realiseren. Ongeveer 4000 euro aan subsidie is inmiddels binnen.
Andere aanvragen lopen nog. Totale kosten: circa 9000 euro. Probleem: de
welstandscommissie heeft bezwaren tegen de plannen tot dusver.
-Parkeren Gele eker, Grutte buorren: dit speelt al langere tijd. Niet iedereen kan zijn auto
kwijt nabij de woning. Het parkeerterrein bij de Rabo wordt niet altijd benut. De gemeente
heeft een brief gericht aan de bewoners met de vraag parkeerplekken bij de voormalige
Rabobank op te geven. De gemeente is nu aan zet. Een beleid met blauwe zones heeft niet
de voorkeur maar behoort wel tot de mogelijkheden.

-Gezondheidscentrum/huisarts: er wordt gezocht naar ruimte in Wergea voor de praktijk van
Renate. Hiervoor is overleg met PB Warten. De ruimte is beperkt. Een aantal alternatieven is
reeds afgevallen, w.o. de beppeflat, de fabriek en de grond naast de jeugdsoos. Een locatie in
Warten behoort eveneens tot de alternatieven.
-Kerkhof: Luite Bekhoff en Gerard de Wolff maken zich sterk voor de openbare begraafplaats.
De administratie van de begraafplaats is wanordelijk en de begraafplaats is vol. Momenteel
ligt alles stil. Het ontbreekt bij de gemeente aan mankracht om door te pakken. Probleem is
dat de gemeente huiverig is geworden naar aanleiding van de toestanden in Huizum. Het is
raadzaam om de politiek aan te schrijven hierover.
-Vernielingen: regelmatig is er melding van vernielingen, door het gehele dorp. De wijkagent
heeft een groot rayon, heeft te weinig slagkracht. PBW zoekt naar mogelijkheden om hier
iets aan te doen, maar praktisch staan we hier redelijk machteloos tegenover.
-De gedenksteen bij de Wartensterdyk: PBW is geen eigenaar, zo blijkt. Onderhoud is voor
rekening van de gemeente. De gemeente heeft nog geen actie ondernomen. We vragen dit
na bij de gemeente.
-Jelle Dijkstra is afwezig m.k. Hij heeft wel informatie over Wergea 600. Er is een werkgroep
en ook een voorlopig programma. Halbertsma bestaat dan ook 150 jaar, de
voetbalvereniging bestaat dan 100 jaar. Toeristisch Wergea, en Werrega Ald Werregea Nij
zijn betrokken, evenals het Skoalfeest en het Iepenloftspul. Er is een werkgroep mee bezig.
-AED’s: één AED kan in elk geval gerealiseerd worden, voor een tweede AED is de
financiering (nog) niet rond.
-Op 30 maart komt er een delegatie uit Aarhûs, Denemarken. De bedoeling is dat er een
uitwisseling tot stand komt tussen L’warden en Aarhus.
-Buslijn 22: samen met Warten wordt geprobeerd om een uurverbinding te
bewerkstellingen. Dit zou kunnen door eenmaal een bus tussen Drachten en Leeuwarden
over Warten en Wergea te laten rijden. De provincie is vooralsnog niet enthousiast.
-Fietspad: de werkgroep bestaat nog steeds, houdt zich bezig met het vervolg(traject).
5. Verslag penninmeester
-Toelichting George: PBW beheert het geld voor een aantal groepen, zoals
Sinterklaascommissie en Skoalfeest. Verder is door PBW subsidie aangevraagd voor een
aantal clubs.
-Het verslag wordt goedgekeurd
6. Verslag kascommissie
-De kascommissie heeft penningmeester niet op een foutje kunnen betrappen.
-Rolie Groniger is aftredend kascommissielid. Wietze Martens volgt op.
7. Samenstelling bestuur
Er is zorg over de bezetting van het bestuur.
Jildou is afgetreden als bestuurslid. Geert en George zijn aan hun laatste jaar bezig. Ook
Libbe maakt maar één termijn vol. Teake heeft nog twee jaar zitting. Er is dringend behoefte
aan nieuwe bestuursleden. Bij dezen een oproep aan aspirant-bestuursleden om te melden.
8. Verslag van
a. Bidlerbestuur
-Dries: herstel raampartijen vordert. Dit jaar wordt dit afgerond. Ook intern moet e.e.a
gerenoveerd worden, o.a. de bar. Financieel: ziet er goed uit, met de aantekening dat er
fors is geïnvesteerd de afgelopen jaren.
b. Stichting de Twa tuorren

c.

d.

e.

f.

g.

-De Boer: Theo v/d Werff is ons ontvallen. In 2015 is fors geïnvesteerd. Financieel is er
weer enige ruimte.
Havensbank
Franciske: er is wel discussie over de grondslag van het blad. Financieel staat het er goed
voor. Wiebe Sinnema is ons ontvallen. Hij was belangrijk voor de Havensbank.
Dorpsbeheer
-Er is een schouw geweest met de heer Langhout van de gemeente. We wijzen er
nogmaals op dat 14058 het nummer is om meldingen te doen aangaande dorpsbeheer.
Voor grotere zaken kan PBW nog steeds benaderd worden.
Groencommissie
Erica: de boomgaard heeft veel aandcht gevraagd de laatste tijd. Het resterend stukje
groen naast de boomgaard zou nog een mooie bestemming kunnen krijgen, bijvoorbeeld
als heemtuin. Hiervoor is overleg met de gemeente nodig.
Maaien: de groencommissie heeft er bij de gemeente op aangedrongen om de
boomgaard vaker te maaien.
Groenbeleidsplan: de gemeente heeft een ander beleid t.a.v. beheer. Rozenperkjes zijn
vervangen door gras. Op centrale plekken in het dorp komt dan extra groen.
Fricoterrein/Axtra: hier zouden we graag een groene wal/bomen gerealiseerd zien. Dit is
echter particulier terrein. Bovendien: de kade verzakt.
Skatebaan
Gerard heeft zich afgemeld. George: de skatebaan is eigendom van PBW. We willen hem
graag overdragen aan de gemeente. De gemeente is welwlllend. Maar, de bovenlaag is
aan onderhoud toe. Dat laatse kan gerealiseerd worden; er is geld beschikbaar.
Duurzaam Wergea
Er zijn veel ideeën, bijvoorbeeld t.a.v. duurzame projecten realiseren in het dorp. PBW is
bezig met een dorpscoöperatie. Begin april is er overleg met Akkrum. De statuten zijn
klaar. In de loop van de zomer/na de zomer worden leden geworven.
Pauze

9. Presentatie Grien yn Wergea
Dolf Velde/Anne Wobbes: ontstaan, realisatie en voortgang fruitboomgaard.
Leven en werk van Anne Wobbes, bloemist
10. Rondvraag
-Ytje van Beijma: Lytse buorren; kan daar niet iets worden gerealiseerd qua
bloemen/bloembakken/hanging baskets? Dat is iets voor de gemeente, of anders de
middenstand.
-Jeu de boulesbaan: is het mogelijk om een windscherm te realiseren, of een heg? PBW
onderzoekt de mogelijkheid.
-Wat is de situatie bij de jeugdsoos? In hoeverre is PBW betrokken? Er is regelmatig overleg
met de soos. 24 maart is er een inloop/inspraakavond. PBW is daarbij aanwezig.
11. Sluiting
Om 22.24 sluit de voorzitter de vergadering.

