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Het afgelopen jaar overdenkend had ik het idee dat er niet zo veel bijzonders 

gebeurd was in relatie met PB en het dorp. Maar na een eerste inventarisatie bleek 

dat nogal mee te vallen. Ik heb getracht de dingen in een aantal rubrieken samen te 

vatten. 

De eerste rubriek is: wat is er zichtbaar veranderd in ons dorp. 

Om te beginnen zijn de perkjes hoek smidswei / âldewei en op it heechfean 

aangepakt. Bosschages zijn verwijderd en daarvoor in de plaats is gras gekomen. 

Met zelfs op it heechfean een bankje. En nu we toch op it heechfean zijn moeten we 

ook memoreren dat er een aantal dode elzebomen zijn verwijderd en de hoge eiken 

aldaar. In de plaats van de grote eikenbomen zijn drie kleinere geplant. Eén en ander 

tot tevredenheid van de omwonenden. 

Op 26 april is er de k®oningslinde geplant in het hofje bij de jeu de boules baan. On 

der gezang van leerlingen van beide basisscholen hebben  de jongste en de oudste 

leerling van beide scholen de linde geplant.  Ook is er een plaquette op stam 

geplaatst. 

Wat veel impact heeft gehad in het dorp is het verwijderen van de pinautomaat met 

de klok. Ondanks overleg tussen ouderensoos/PB/ inwoners en leden van het 

Rabobestuur met als doelstelling behoud van de pin was er niets aan de situatie te 

veranderen. We hebben met lede ogen moeten toezien dat in september de 

pinautomaat alsook de klok verwijderd werden. Dat de pinautomaat weg was 

betekende een aanslag op het voorzieningenniveau alhier maar vergeet in dezen de 



klok niet. Uit reacties is later wel gebleken hoe vertrouwd men was met de klok. Uit 

gewoonte keken velen van ons tevergeefs naar de lege plek van de klok. 

In de strijd tegen de hondenpoep zijn er op verscheidene plaatsen hondendispensers 

geplaatst. Hier kan de hondenbezitter een plastic zakje uithalen en die gebruiken als 

handschoen  om de drollen van zijn geliefde viervoeter op te rapen en mee te nemen 

naar huis. Van sommigen hoor ik wel eens dat het voor paarden ook wel handig zou 

zijn. 

Recent zijn de schelpenpaden gesnoeid. Overhangende takken alsook de 

uitgegroeide ranken van de bramenstruiken zijn vakkundig geknipt en verhakseld. 

Een goede verbetering is ook de aanpak geweest van de Fallaetswei en de âlde wei. 

De fallaetswei is geasfalteerd, verbreed met graskeien en ook de al aanwezige 

drempel heeft een behoorlijke verbetering ondergaan. Een flink deel van de âlde wei 

is ook geasfalteerd en daarmee zijn de vervelende gaten in het wegdek weggewerkt. 

Rest mij nog in dit kader het speeltuintje aan de Trilker te noemen. Hier zal of is al 

een nieuw speeltoestel geplaatst /worden. Ook zal de ondergrond aangepakt 

worden. 

Taheake: de perkjes langs de Tsjerkebuorren binne oanpakt. Der binne heugere 

trottoirbanen plaetst sadat ynriden net sa makkelik mear giet. Ek wurdt er adequate 

beplanting yn set. 11 April sil hjir oandacht oan besteege wurde troch gemeente, 

skoallen en PB. 

Wat zit er in de pijplijn. 

Je kunt je afvragen of dit in een jaarverslag moet. Wanneer je kijkt naar het werk wat 

hiervoor al verricht is dan is het antwoord ja. Alleen je ziet er nog niks van. 

Wat voorheen plan Súd genoemd werd, met al een roemruchte historie, daarvan is 

nog wel iets over. Ondanks dreigend faillissement van de bouwonderneming zijn er 

nog steeds plannen om 6 woningen te bouwen aan de verlengde Wiksel. Als 

bijkomstigheid zal er aldaar dan ook een crossbaantje gerealiseerd moeten worden. 

De werkgroep “dorpshuisplus” heeft reeds heel veel werk verricht. Het plan voor het 

dorpshuisplus is uitgewerkt en tot drie keer toe gepresenteerd. Eerst op de 

najaarsledenvergadering, ten tweede aan ambtenaren van de gemeente en tot slot 

aan de wethouder. In de Barte was de reactie van de wethouder te lezen. Namelijk 

dat deze plannen meegenomen moeten worden in de ontwikkelingen in ons dorp ten 

aanzien van de basisscholen. De wethouder zet onze inspanningen in het kader van 

krimp  op het platteland en financiële mogelijkheden van de gemeente. 

De bijeenkomsten die er zijn in het kader van aanpak van de Skieding wordt door 

een deel van PB bezocht. Omdat een deel van de route grenst aan het grondgebied 



van Drachtstercompagnie is het van belang mee te denken. Met name de bewoners 

van de Warrebosk zijn samen met PB hierin actief. 

In deze tijd van energietransitie heeft PB gemeend zijn licht op te steken wat wij 

hierin voor het dorp kunnen betekenen. De krantlezende burger kan het niet ontgaan 

zijn dat er al bij veel dorpen in Friesland sprake is van lokale energiecoöperaties. 

Zover zijn wij nog niet. Maar we vinden dat we niet onze ogen kunnen sluiten voor de 

ontwikkeling in dezen. Vandaar dat we ook ons hiervoor willen inspannen. 

Rondom ’t Gebouke 

Zeer vermeldenswaard is dat per 1 feb. Jongstleden  Kus haar intrek heeft genomen 

in ’t Gebouke. KUS staat voor Kinderopvang ús stekje. Een hele mooie en 

waardevolle aanvulling op onze voorzieningen in het dorp en haar omgeving. Zo 

wordt en is ’t Gebouke met al haar activiteiten die er in plaatsvinden letterlijk een 

levendig geheel. Daarmee is zij ondanks haar ietwat saaie uiterlijk een onmisbare 

schakel in onze sociale contacten in het dorp. 

Het interieur is opgeknapt door middel van een verfje, nieuwe verlichting en 

gordijnen. En niet te vergeten nieuw meubilair.  Aan de buitenkant zullen we door het 

aanbrengen van meer verlichting een poging doen de veiligheid voor mensen en 

goederen ( lees fietsen) te verhogen. 

Er zijn plannen gemaakt om de “hage” tussen ’t gebouke en de begraafplaats te 

verwijderen en te vervangen door een zgn hedera afscheiding. Dit natuurlijk in 

overleg met de begrafenisvereniging en de gemeente. De “hage “ heeft haar beste 

tijd gehad en is meer dan aan vervanging toe. 

Gesprekken 

PB heeft een gesprek gehad met bewoners rondom het speeltuintje aan de Trilker. 

Hier bij was ook een ambtenaar van de gemeente vertegenwoordigd. Doel was om te 

komen tot het verbeteren van het speeltuintje en te zoeken naar een mogelijkheid tot 

het realiseren van een crossbaantje voor de wat oudere jeugd. 

Een ander gesprek wat we zijn allen gevoerd hebben is dat met onze zgn 

“contactwethouder ”dhr Berenst. Veel geledingen van ons dorp waren 

vertegenwoordigd en er kwam een geanimeerd gesprek op gang. Dit is een redelijk 

nieuw initiatief van de gemeente om op deze manier contact te houden met de 

dorpen. Dit initiatief heeft onze waardering. 

De woningbouwcorporatie  Accolade stelt het op prijs dat zij regelmatig contact heeft 

met PB. Alle huurwoningen in ons dorp vallen onder deze corporatie. Van 

ontwikkelingen rondom deze woningen, eventueel renovatie, verkoop of iets van dien 

aard houden zij ons op de hoogte. 

Bjusterbaarlike ferskiensels. 



Wy meie der net oan foarby gean dat ús doarpskrante de Barte har 25 jierich 

bestean meimakke hat . Wat in klus om alle kearen , 5 kear per jier diize krante 

ferskiene te litten. En wat jout de Barte in ferbinning yn it doarp. Altyd neiskirrich om 

te lêsen mei syn ferskaat oan berjocht jouwing.Hulde oan de redaksje leden en ek 

oan al dy oare frijwilligers dy’t meiwurkje oan fersprieding fan de doarpskrante. Net 

foar neat is oan dit jubileum oandacht joun op de lêste frijwilligersjoun. 

En dan de útjefte fan it boek oer Nakke, Bernardus Nieuwenhuis. Gearstalt en 

skreaun troch  doarpsgenoten. In bysundere middei ha we belibbe by de 

presentaasje fan dit boek op de lokaasje fan de âldhydskeamer. In bysunder initiatyf 

fan it bestjoer fan de hystoriske kommisje wat beslist de wurdearing krijt van PB mar 

faoral ek fan doarpsgenoaten. 

En dan tot slot wil het bestuur van PB noemen de vrijwilligers die op alle fronten 

binnen ons dorp hun steentje bijdragen. Wat zou een dorp zijn zonder vrijwilligers? 

We praten vaak over leefbaarheid in het dorp. En dan bedoelen we meestal 

voorzieningen die nodig zijn . Maar net zo goed dragen vrijwilligers bij aan de 

leefbaarheid in het dorp. De contacten en de saamhorigheid die door het werk van 

vrijwilligers bewerkstelligd wordt zijn onmisbaar. 

Hawar, wy geane fol moed fierder. 

 

 

 

 

 


