
Jaarverslag van de vereniging Plaatselijk Belang van Drachtstercompagnie 2015-

2016. 

Op dit moment is de samenstelling van het bestuur dezelfde als vorig jaar. Nog even 

kort te noemen: 

Voorzitter: Jurjen Visser; secretaris: Sietse Wijbenga;penningmeester: Hermien 

Peters; Djoekie Veenstra,o.a contact persoon ’t Gebouke; Annie van der Mei, o.a. 

contactpersoon AED; Marie Bouma,o.a. tweede secretaris; Jan Pier Brands, o.a. 

contactpersoon webmaster en culturele hoofdstad; 

 Dit verslag is niet chronologisch maar in gedeeld naar verschillende onderwerpen. 

Zaken in relatie met de gemeente Smallingerland. 

1.De gemeente heeft in het najaar van 2015 zogenaamde 

“leefbaarheidsgesprekken”georganiseerd. Zij liet zich vertegenwoordigen door 

burgemeester en wethouders. Ook de dorpen zijn hierbij betrokken geweest. 

Drachtstercompagnie was ingedeeld in een cluster samen met Rottevalle en 

Houtigehage. Het gesprek heeft plaats gevonden in het dorpshuis van Houtigehage: 

te weten de Huchte. Plaatselijk Belang was met drie mensen vertegenwoordigd. Doel 

van de gesprekken was om erachter te komen hoe wij denken over de veranderende 

samenleving en dan specifiek op dorps niveau. Oplossingen zoeken in eigen gebied 

en omgeving is het credo. Het overleg is zinvol en spontaan geweest. Een prima 

manier om vanuit de dorpen input te geven aan deze vraagstelling. “Breeduit”, een 

regionale krant met veel gemeentelijk nieuws, sprak van bevlogen dorpsmensen. 

2. Op verzoek van Riemersma Bouw, die te kennen had gegeven op eigen initiatief 

een aantal woningen te willen realiseren aan de Verlengde Wiksel, heeft de 

gemeente toe gezegd het terrein bouwrijp te willen maken. En inmiddels zijn die 

werkzaamheden in maart 2016 gestart. 

3. Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen om een vertegenwoordiger aan te 

wijzen die een betekenisvolle rol zou kunnen hebben bij het ontwikkelen en 

ontplooien van plannen rond het thema “Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018”. U 

begrijpt dat niet alleen de stad Leeuwarden haar inbreng heeft , maar dat inbreng 

vanuit de provincie zeer welkom is. Wie voor ons daarin een rol speelt laat zich 

raden. 

4.De gemeentedichter, heeft ideeën om in het centrum van Drachten iets tastbaars, 

zichtbaars te realiseren wat de verbondenheid tussen Drachten en de dorpen laat 

zien. Achterliggende gedachte is dat Smallingerland meer is dan Drachten. Alle 

dorpen zijn uitgenodigd om mee te denken en plannen uit te werken. Des te 

opmerkelijker was het dat bij het eerste overleg er twee van de twaalf  dorpen 

vertegenwoordigd waren, Opeinde en Drachtstercompagnie.  Onze drijfveer was dat 

wanneer er iets zou ontstaan waarop de dorpen zich zouden presenteren wij beslist 



niet wilden ontbreken. Stel je voor. De vertegenwoordiging van ons dorp bij deze 

gesprekken is in handen van leden van onze plaatselijke culturele commissie. 

5. Het MOS, staat voor Maatschappelijk Ondersteuning Smallingerland, is recent nog 

in gesprek geweest met Plaatselijk Belang. Een flink aantal punten die zowel PB als 

het dorp betreffen  hebben we doorgesproken, o.a. het te kort aan goedkopere huur 

en koopwoningen, ontwikkelingen rond multifunctioneel centrum, samengaan van de 

scholen, perikelen rond woonwagenkamp, de vraag van jongeren naar een 

hangplek,behoud winkel. Het MOS is op zoek naar vragen uit onze 

dorpssamenleving waarin het MOS een rol zou kunnen hebben .Zo wil het MOS 

onderzoek doen naar het vertier wat er is en niet is in het dorp voor jongeren in de 

puberleeftijd. Een andere belangrijke opmerking was wat  gaat er gebeuren met 

schoolgebouwen die leeg komen wanneer er een multifunctioneel centrum zou 

komen. 

Verkeer 

Wij,PB,zijn geïnformeerd over de verkeersproef die uitgevoerd is bij de kruising 

Houtigehaagsterwei en de Betonwei, Litswei. Om de situatie daar veiliger te maken 

heeft men vanuit de richting Houtigehage twee sorteerplekken gemaakt, achterelkaar 

gepositioneerd, waar men kan wachten. Door dit wachten zou men meer overzicht 

hebben op de verkeersstroom  om daarna op het juiste moment  links dan wel rechts 

af te slaan. Voor zover wij weten heeft een aantal inwoners van Houtigehage hun 

reactie gegeven op de nieuwe situatie. Wij van Plaatselijk Belang hebben hier geen 

energie in gestoken. 

Van de plannen ten aanzien van de Skieding is de Milieu Effect Rapportage recent 

verschenen. Het rapport zelf is een centimeters dik pakket maar de brief die wij 

ontvangen hebben is een A 4tje aan beide zijden bedrukt met daarop een korte 

conclusie. De voorkeursvariant is de zogenaamde o+ en de o++ combinatie. Dit 

houdt in een aanpassing van de huidige bestaande Skieding. De inloopbijeenkomst 

hiervoor op 22 maart jl. in de Lantearne te Surhuisterveen is door twee leden van PB 

bezocht. De resultaten van de effecten van de verschillende varianten, oorspronkelijk 

negen varianten, zijn daar inzichtelijk gemaakt. Een in het oog springende 

verandering rakend aan het grondgebied van Drachtstercompagnie is de kruising van 

de Leidijk en de Skieding, bij de “dikke stien dus. De kruising zal daar veranderen in 

een ovonde. 

Stoffering van het dorp. 

De voor ons dorp zo kenmerkende namme buordsjes bij de wyken zijn daar waar 

nodig veelal hersteld en  waar ze ontbreken zullen nieuwe geplaatst worden. 

Plaatselijk Belang prijst zich gelukkig met een aantal gemotiveerde vrijwilligers die 

deze klus ter hand hebben genomen. 



In het dorp zijn een vijftal wegwijspalen geplaatst. Deze palen verwijzen naar een 

aantal markante punten in ons dorp. Een leuke en zinvolle aanvulling in de 

aankleding van het dorp.  De aanwijzingen zijn in het Fries gesteld. Tenslotte wonen 

we in een dorp waar de voertaal toch nog hoofdzakelijk it Frysk is. De financiering 

van deze palen is gedekt door een combinatie van buurtbudget van de gemeente en 

coöperatief dividend, uitgekeerd door dezelfde bank die wel de pinautomaat heeft 

laten verwijderen maar nu toch ook weer haar verantwoordelijkheid heeft laten zien. 

Het infobord is verplaatst van het terrein van het Gebouke naar het terrein van het 

ecoveldje. Opzet hiervan is dat hier meer mensen de aankondigen zullen opmerken 

en hopelijk ook lezen. Tot nu is de gemeente er niet in geslaagd het bord weer aan te 

sluiten op het elektriciteitsnet. En alhoewel de dagen weer lengen en er even minder 

noodzaak voor is, moet het wel in orde gemaakt worden. 

Werkgroep Dorpshuisplus. 

Deze werkgroep is al geruime tijd, zeg maar jaren, actief met het maken van plannen  

rond vernieuwing sportaccommodatie. In gesprekken met de gemeente, zeg 

wethouder, bleek al snel dat in dit proces de scholen betrokken moesten worden om 

één en ander te kunnen realiseren. Immers door krimp lag een samengaan van 

scholen in het verschiet, met daarbij de kans op een nieuw te bouwen school. Hier 

lag dus een kans om beide plannen te  integreren. Het afgelopen jaar is er derhalve 

meermalen vergaderd met vertegenwoordigers van de gemeente om plannen te 

maken voor een multifunctioneel centrum inclusief een nieuwe basisschool. Bij deze 

plannenmakerij waren vanuit het dorp scholen, vertegenwoordigers van de sport en 

PB betrokken. De plannen zijn nu in een stadium dat de dorpshuisplusgroep ze kan 

gaan presenteren aan de wethouder. Een presentatie van die plannen zal 

hedenavond hier plaatsvinden. 

It Bisteparkje. 

Ús skoandere bisteparkje is oan fernijing en grut ûnderhâld ta. De freding mat 

neisjoen wurde, it bisteferbliuw útwreid en ferbetere wurde om jong guod in knap 

ûnderkommen jaan te kinnen.Ûngedierte en stienmarters matte we sa min moochelik 

kâns jaan om binnen de doarren te kommen. Der binne plannen om foar de swellen 

in sittried tusken twa âlderwetse tillefoanpeallen de meitsjen. Hjir en der mear 

drainage oan lizze omdat blyken die dat it somtiden in wiete boel is. Dus wurk 

genoch. Mar ek hjir  binne der wer frijwilligers dy’t tasein hawwe dit professioneel oan 

te pakken. Kostet ek wat? Jawis, en nochal aardich. Hjirfoar hat PB foar dit hjier it 

buurbudget oanfrege. It bisteparkje is it wurdich. In mooi plakje om efkes langs te 

kuierjen mei pake en beppe sizzers. Mar ek sûnder de bern is it aardich om te 

besjen. 

Woningbouw 



Het is u niet ontgaan dat er actie is op het bouwterrein aan de verlengde Wiksel. De 

gemeente heeft op verzoek van bouwgroep Riemersma het terrein geschikt gemaakt 

om er woningen te kunnen bouwen. En dat zal geschieden. De genoemde 

bouwgroep zal op eigen initiatief starten met de bouw van een zestal woningen. Een 

aardige bijkomstigheid is dat PB heeft gevraagd om de bulten modder zodanig neer 

te leggen zodat jeugdigen uit het dorp hier met hun crossfietsjes zich kunnen 

uitleven. 

De winkel. 

PB heeft  en dan met name de voorzitter veel inspanningen verricht samen met de 

oude eigenaar, te komen tot behoud van de dorpswinkel. Diverse mogelijkheden om 

te komen tot behoud zijn de revue gepasseerd.. Het zou toch wat zijn wanneer de 

winkel moest verdwijnen en ook het zou toch wat zijn als de winkel behouden zou 

kunnen worden voor het dorp. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er uit het dorp 

particulier initiatief kwam om samen met financiële steun van de dorpsbewoners het 

plan tot behoud van de winkel te kunnen realiseren. En dat is geslaagd. Felicitaties 

voor de nieuwe eigenaar zijn hier op zijn plaats. 

Goed is het om hier op te merken hoe het dorp afscheid heeft genomen van de 

vorige winkeleigenaars. Het dorp heeft door een geweldige opkomst haar waardering 

geuit richting Bouke en Grietsje. 

Korte berichten 

- De bijscholingscursus voor de AED heeft weer plaatsgevonden. 

- De agrarische natuurvereniging “de Noordelijke Fryske Wâlden” heeft met alle 

dorpsbelangen in de regio contact gelegd. Doel is om elkaar op bepaalde gebieden 

tot dienst te kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan eventuele problematiek 

rond de Skieding. 

- Er zijn ons twee nieuwe wijkagenten toegewezen. 

- Op 6 november 2015 heeft PB haar vrijwilligers weer willen waarderen door een 

gezellige avond te organiseren. 

-  Plaatselijk Belang wil haar complimenten maken voor de vernieuwde website. Het 

is beslist een aanrader om uw licht daar op te steken. 

Dit wie in koarte beskriuwing fan wat der bart is yn de Kompenije sjoen fanút it 

eagpunt fan Pleatselik Bilang. Fansels der is mear bart, mar net alles hoecht yn in jier 

ferslach.  

Ús doarp is in doarp mei poteinsje! 

Ommers, it cafe bestiet noch, de winkel bestiet noch. Der komme nije hûzen. Der 

komt in gearwurkingsskoalle mei miskien in hiel nij plan foar nijbou.De tsjerke bestiet 



noch. Der binne wer aardich hûzen ferkocht. Ek jonge minsken komme hjir te wenjen 

.Op kultureel  en sportief mêd   bart der noch fan alles.  Sels in boek is der útbrocht 

oer in stikje history fan de Kompenije .Tink jo ris yn as dit der allegeare net wêse soe 

Minsken net somberje. Hâld de fleur der yn.  Dan bliuwt Kompenije in noflik doarp om  

yn te wenjen. 

 Drachtstercompagnie  6-4-2016 

Voorzitter Jurjen Visser.................................. 

Secretaris Sietse Wijbenga............................. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


