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De onderdelen van dit jaarsverslag staan niet in chronologische volgorde maar zijn
gerubriceerd op onderwerp.
1. Zaken in relatie met de gemeente Smallingerland.
Eén van de meest in het oog springende aanpassingen in het dorp was de
realisatie van het ecoparkje. De gemeente stelt zich tot doel afval zoveel
mogelijk bij de bron te scheiden om o.a. daarmee de afvalstoffenheffing voor
de inwoners zo laag mogelijk te houden. Overal in de gemeente zag je de
ecoveldjes verschijnen en zo ook in Drachtstercompagnie. Na overleg met
enkele vertegenwoordigers van Regon Milieu Service, die ons tijdig ingelicht
en voorgelicht hebben wilden wij als PB onze medewerking hieraan verlenen.
En ik denk dat ik namens velen spreek dat het ecoveldje, gelegen hier op it
Heechfean, aan zijn doel beantwoord.
Toch even een klein uitstapje nu. U hebt kunnen lezen in de Barte dat PB
voornemens is het infobord wat nu hier nog voor it Gebouke staat te
verplaatsen naar de locatie van het ecoveldje. Wij denken dat meer mensen
de info daar zullen lezen dan hier bij ‘t Gebouke. Dat de verandering nog niet
heeft plaatsgevonden heeft te maken met de afkoppeling van het bord van het
elektriciteitsnet en de aankoppeling daarvan op het nieuwe plekje. Wij leefden
in de veronderstelling dat dit snel gerealiseerd zou kunnen worden . Maar
zoals wel vaker is de praktijk ook hier weerbarstiger dan de theorie.
Het volgende wat ik wil noemen is de beplanting van de perkjes langs de
Tjerkebuorren. Nadat de verhoogde stoepranden aangebracht waren, die
volgens mij de doelstelling dat verkeer niet meer de perkjes gebruikt om elkaar
te passeren haalde, moest nog de laatste hand gelegd worden aan de
beplanting van de perkjes. Het idee om dit samen te doen met de kinderen
van de beide basisscholen kwam van de afdeling “Groen “van de gemeente.

Zo hebben we gezamenlijk op een vrijdagmiddag deze actie uitgevoerd. Foto’s
waren te bewonderen in de Barte. En de struikjes doen het goed.
Een ander toch wat verdrietiger nieuws was dat per 1 januari jl de peuterzaal
hier it Krobbenêst, georganiseerd door het MOS , door te geringe deelname
haar activiteiten moest staken. Ik zie het MOS als onderdeel van de
gemeente vandaar dat ik het hier plaats. We hebben, ook als PB, afscheid
genomen van de laatste twee pupillen alsook van de twee leidsters van de
groep. Dit ging toch gepaard met enige weemoed. Immers jarenlang zijn er
peuters geweest en de leidsters hebben er zich voor de volle 100% ingezet.
Een ontwikkeling die noch in de steigers staat is dat de gemeente haar beleid
ten aan zien van het onderhoud van “groen” in de dorpen anders zou willen
aanpakken. Bedoeld is hier met name het maaien van grasveldjes en stukjes
berm in het dorp. Met inzet van dorpsbewoners, vrijwilligers, en een
genoegdoening vanuit de gemeente zou hier een plan voor opgesteld kunnen
worden. De eerste gesprekken hierover zijn reeds geweest. Effectuering van
dit plan zal , mocht het lukken, niet eerder in gaan dan 2016.
Over de toekomst van het vliegveld wordt ook gepraat. Om het vliegveld te
behouden en het gebruik zoals het nu gebeurd zal het noodzakelijk zijn dat er
een commerciële partner opstaat om mee te doen. Concrete plannen zijn
overigens bij ons niet bekend.
En in dit blokje past ook te noemen het gesprek wat er is geweest tussen PB
en wethouder Ketelaar. Dit gesprek draaide vooral om de krimp die zich voor
doet in de dorpen en de gevolgen daarvan. Met name de toekomst van de
scholen vraagt grote aandacht. Tezamen met de plannen die er bij ons leven
voor een nieuw dorpshuis zijn er al gesprekken opgang gekomen tussen de
scholen met PB alsook tussen de scholen onderling.
En toch niet te vergeten de plannen die we hadden als PB om een simpele
fietscrossbaan in het verlengde van de wiksel te realiseren voor onze
schoolgaande jeugd. We hadden al een terreintje uitgezocht waarvan wij
dachten dat het mooi centraal lag, maar dat dacht ook de gemeente. Want
toen we het netjes aangevraagd hadden bleek het niet de goedkeuring van de
gemeente te krijgen omdat er op bedoeld perceel een bouwvergunning ligt.
Feit is dat tot op heden we van beiden niks hebben, geen woningen en geen
fietscrossbaan.
Verkeer.
Omdat in de nabije toekomst de bromfiets zich op de rijbaan zal moeten
verplaatsen veranderd de voorrangsregel tussen Folgersterloane en het
fietspad aldaar. Het verkeer van rechts krijgt altijd voorrang. Dat is in de
huidige situatie niet zo. Nu geldt dat elke kruisende weg met de
Folgersterloane voorrang heeft op het fietspad. Als PB hebben we gemeend
bezwaar te moeten aantekenen met name voor de kruising Smidswei en
Folgersterloane. De huidige situatie blijkt goed te voldoen en wij meenden er
goed aan te doen om de gemeente de situatie van deze kruising in

heroverweging te geven. Dat is gebeurd. Vertegenwoordigers van de
gemeente van “Verkeer en Vervoer” hebben twee maal een bezoek gebracht
en de situatie ter plekke in ogenschouw genomen. Uit onderzoek van
gemeente en politie is gebleken dat men geen redenen had uitzonderingen te
maken op de nieuwe voorrangsregel. Klein detail: de bosschages op deze
kruising die het zicht belemmeren zullen gesnoeid worden.
Naar aanleiding van bovengenoemde gesprekken hebben we ook het
probleem ingebracht van het te snel rijdende verkeer wat over de Smidswei
het dorp binnen komt. Voordat men daar eventueel verkeersremmende
maatregelen gaat nemen zijn er gedurende een bepaalde periode metingen
gedaan.
Onder dit kopje kan ik ook de Skieding vangen. Er liggen nog steeds plannen
aanpassingen te doen tussen S’veen en de aansluiting op de A7. Op dit
moment is het stil rondom dit project, kennelijk heeft dat te maken met het feit
dat de gevolgen van de aanpak in de MER procedure zitten. ( milieu effect
rapportage)
Woningen.
Helaas moeten we constateren dat tot op de dag van vandaag geen woningen
gerealiseerd zijn aan de “Verlengde Wiksel”. Ondanks inspanningen van
Riemersma Projecten en VDM. Het beoogde terrein heeft overigens nog
steeds de bestemming: woningbouw.
PB heeft een gesprek gehad met Accolade, in het kader van zorg voor
ouderen. Nu het maatschappelijk de bedoeling is dat ouderen langer
zelfstandig zullen moeten blijven wonen, al of niet met behulp van familie of
buren, was onze vraag aan Accolade wat hun rol in dezen zou kunnen zijn.
Hun antwoord was zakelijk en duidelijk: de gemeente is altijd aansprakelijk
voor de zorg van ouderen. Accolade zal bijvoorbeeld geen woningen
aanpassen uit zichzelf , of uit piëteit met de ouder wordende mens.
De neiste omjouwing.
Omdat dit ús ticht op e hûd sit skriuw ik dit ek yn it frysk, dat komt dochs ek
wat tichteby. It skelpepaedsje tusken Klamersreed en Smidswei, is opknapt.
Sike beamen binne fuorthelle en in nije skelpelaag is oanbrocht. Rûm baan
foar fietsers en kuierders. Opfallend is it ferdwynen fan de saneamde reade
pealtsjes oan de doarpskant. Dy by de Klamersreed steane der noch. Noch al,
want it skynt nei beleid te wurden dat reade pealtjes fuorthelle wurde.
Wêrom? Men fiets er tsjinop, seit de fytsersbûn En wy meie dan sels yn de
gaten hâlde dat der gjin ferkeard verkeer langskomt….. No sa.
De wyknammenbuordsjes binne oan ûnderhâld ta. Hjir en dêr mist der es ien
en guon steane wat skeef. Wy binne oan ’t inventarisearjen wat er oan
mankeart en sille der wurk fan meitsje sadat it wer it besjen lije kin. It is op ’t
lêst in fisitekaartsje foar it doarp.

Wy hawwe ek plannen om yn it doarp hjir en der peallen mei ferwiisbuordsjes
te pleatsen. Bygelyks it tsjerkhôf mei de oorlogsgreven, de âldheidskeamer,
en de sportaccomodaasje kinne der op oanjoun wurde. Dit projekt is net
goedkeap en wy wolle dat realisearje mei stipe fan it buurtbudget en
coöperatief dividend.
Ek de Marrekrite, in organisaasje dy’t kuierroutes yn de provinsje oanjout, hat
Kompenije opnaam. Wy hawwe nij in gearkomste hjir west yn ‘tgemeentehûs
en koenen der ús inbring dwaan. Op 14 juni oansteande kinne we kuierders
ferwachtsje yn it doarp. O a is de âldheidskeamer fermeld yn de route.
It lêste wat ik yn dit ramt neame wol is de proef mei de “kroonringen” hjir en
dêr oan de ljochtpeallen. Dizze ringen binne bedoeld om de
plasticôffalsekken oan op te hingen. Kin troep foarkomme.
Nog enkele zaken:Kort te noemen: Plannen om mee te denken voor een
energiecoöperatie voor ons dorp staan op een laag pitje te pruttelen. Op een
artikel in de Barte om reacties hier omtrent is niets los gekomen. Maar
ontwikkelingen op dit gebied gaan verder, dat leest u bijna wekelijks in de
kranten, dus wie weet.
Drachtstercompagnie schijnt in een zwart gat te liggen als het gaat om
mobiele telefonie. Pogingen om hier verandering in aan te brengen hebben tot
nu toe niets opgeleverd en valt eigenlijk ook buiten onze competentie.
Op het voormalige woonwagenkamp is een creatief ondernemer bezig om er
mogelijkheden te realiseren voor recreatief gebruik.
Onze website zal / is in een nieuw jasje gestoken.
Tot slot: de frijwillichersjoun, ferjitte we net, mar we hâlde him net hieltyd op in
fêst tydstip yn it jier. Ôfhinkelik fan aktiviteiten dy’t der jierlijks plakfinne sil de
frijwillichersjoun der mooi yn ferflochten wurden.
It ôfroune jier ha wy wol gauris sein dat der net safolle spectaculaire saken
foarby kaam binne en dat jout dan wol ris in gefoel fan, wêr leit dat oan? of is
dat in tafallichhied. In rjocht antwurd ha ik der net op mar as PB hâlde wy
eagen en earen iepen. En we rekkenje derop dat ek de minsken út it doarp ús
witte te fynen as der wat is yn’t belang fan doarp en har bewenners.
Mar hawar, it oare jier mar weris sjen .
Noch efkes war oars: Wurd it net tiid dat we it jierferslach digitaal stjoere en
net meer foarlêse de de gearkomste?

