Nieuwsbrief van de
Dorpencoördinatoren

Beste bestuursleden van Plaatselijk Belangen, wijkverenigingen en dorpshuizen,
De vorige nieuwsbrief was van juni. De afgelopen maanden is er weer heel wat gebeurd waarover wij jullie willen
informeren.
Veel leesplezier en met vriendelijke groeten,
Karien Aardema, Ypie Kroes, Hendrik Hoekstra en Klaas Knobbe

Duurzame dorpshuizen
De dorpshuizen van Follega, Idskenhuizen en Elahuizen hebben
geld van de Provincie gekregen om maatregelen te treffen die het
dorpshuis energiezuiniger maken. Helaas zijn de aanvragen van
de dorpshuizen van Wyckel, Harich, Bakhuizen en Echtenerbrug
niet gehonoreerd, omdat het budget op was. Er is echter
toegezegd dat er per 2016 weer geld beschikbaar is voor de
verduurzaming van dorpshuizen. Deze en andere dorpshuizen met plannen voor energiebesparendemaatregelen,
kunnen in 2016 een nieuwe aanvraag doen. De door de gemeente beschikbaar gestelde bijdragen blijven
beschikbaar.

Projecten kernenbudget
Op 20 oktober is de beoordelingscommissie voor de projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit
het kernenbudget weer bij elkaar geweest. Op de rol stonden de volgende projecten:
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Bakhuizen: het maken van een revitaliseringsplan. Dit is een samenwerkingsproject van Plaatselijk
Belang BMR, Wonen Zuidwest Friesland, Streekwurk en gemeente De Fryske Marren. Hiervoor is €
10.000 beschikbaar gesteld
2
Doniaga: aanleg “zwemmersplekje” bij de Wielwei in Doniaga, nabij de haven van de
Watersportvereniging Sint Nyk. Hiervoor is € 7.800 beschikbaar gesteld.
3
Plaatselijk Belang Terherne wil een pontje over het Margrietkanaal gaan exploiteren om een
ontbrekende schakel in een toeristische fietsroute te realiseren. Vrijwilligers gaan het pontje bedienen.
Plaatselijk Belang ontvangt een bijdrage van € 25.000. Totale investering € 90.000
De commissie zal in december opnieuw bij elkaar komen. De sluitingsdatum voor de volgende ronde projecten is 1
december 2015.
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Iepen Mienskipsfûns
Het IMF is een succes: met name de kleine projecten, waar minder dan € 10.000 subsidie voor aangevraagd wordt,
zijn vlot opgepakt. Inmiddels is de € 90.000 die daarvoor beschikbaar was, toegekend. Nieuwe aanvragen voor kleine
projecten zullen even moeten wachten tot volgend jaar. Voor projecten die grotere investeringen met zich mee
brengen en waarvoor meer dan € 10.000 subsidie aangevraagd wordt, loopt een tendersysteem. De laatste tender is
inmiddels gesloten. Er zijn dit jaar bijdragen (< € 10.000) toegekend aan:
 Gaasterland Wandeltocht
 Stoomarrangement SS De Maarten en het Woudagemaal
 Multifunctioneel sportveldje Lemmer
 Pannakooi Delfstrahuizen
 Beeldentuin Oudemirdum
 Speelveldje Barkentijn
 Talentenkracht Westermarskoalle
 Onderzoek gebiedsgerichte herbestemming in Balk
 Outdoor fitnesspark in Langweer
 Kinderboekendag in Terherne
 Boekenruilkast in Goïngarijp

Evaluatie kernenbeleid
Op verzoek van de gemeenteraad is gestart met de evaluatie van het kernenbeleid. De Plaatselijke Belangen en
dorpshuizen worden daarbij betrokken, o.a. via een telefonische enquête. De vragenlijsten voor de interviews zijn
aan de Plaatselijke Belangen en de dorpshuisbesturen toegezonden, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Ook
de interne gemeentelijke organisatie wordt bevraagd. Onderdeel van de evaluatie is de besteding van het
kernenbudget: zowel het projectengeld als de bewonersbijdrage worden tegen het licht gehouden. In de volgende
nieuwsbrief geven we een overzicht van de projecten die een bijdrage hebben ontvangen uit het kernenbudget.

Besteding inwonersbijdrage
Plaatselijke Belangen ontvangen ieder jaar een bijdrage voor kleine inwonersinitiatieven, het zgn. inwonersbudget.
Zij mogen zelf bepalen waaraan zij dat geld besteden. Het is echter niet de bedoeling dat het geld opgepot wordt.
Wel mag er beperkt gespaard worden voor een concreet doel. Daar moeten de dorpencoördinatoren over
geinformeerd worden.

Omvorming: werk in uitvoering
De medewerkers van groenbeheer zijn inmiddels begonnen met de uitvoering van de
omvormingen. Er wordt per dorp gewerkt. Op de website van de gemeente wordt per
dorp op een kaart aangegeven wat de omvormingsplannen zijn. Voor er begonnen
wordt, worden de inwoners en Plaatselijk Belang geinformeerd. In een aantal dorpen
vindt geen omvorming plaats, ook dat staat op de website.
Zelfbeheer
Willen bewoners van een straat zelf het groen gaan onderhouden? Dan kunnen zij een
initiatief indienen voor zelfbeheer. Zij kunnen hun initiatief (met motivatie) indienen
bij Plaatselijk Belang. De Plaatselijke Belangen verzamelen de initiatieven per dorp en
geven die door aan de gemeente. De initiatieven worden door de afdeling Beheer beoordeeld en vervolgens wordt
er een beheersovereenkomst afgesloten.
De werkzaamheden die in zelfbeheer worden uitgevoerd zijn op basis van vrijwilligheid en worden niet vergoed. De
bomen blijven in gemeentelijk beheer in verband met veiligheid en specialisme.
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Voorzieningen in De Friese Meren
De debatavonden over de maatschappelijke voorzieningen hebben veel
informatie opgeleverd. Er is met veel enthousiasme gediscussieerd over
wonen en werken, ontmoeten, sport en cultuur, leren en zorg. De gedachte
was dat dit zou leiden tot een visiedocument. Maar, wat er nu ligt lijkt naar
een ander eindproduct te leiden. Reden waarom besloten is een tussenstap
te maken en samen met een aantal deelnemers is nogmaals een bijeenkomst
belegd om het vervolg te bespreken. In de volgende nieuwsbrief daarover
meer.

Sociaal Domein
De sociale wijk teams (SWT’s) draaien nu een tijdje en het is goed om de ervaringen
van de SWT’s met jullie te delen. De mensen van de SWT’s zijn natuurlijk ook
benieuwd naar jullie ervaringen. Daarom zijn er in oktober en november in elk SWTgebied netwerkbijeenkomsten georganiseerd met vrijwilligersorganisaties als De
Zonnebloem, de Plaatselijke Belangen, de dorpshuizen, de kerken, de Vrouwen van nu,
de klussendiensten, ouderenorganisaties, professionele organisaties als de huisartsen,
de apothekers, de fysiotherapeuten, thuiszorg etc. Doel van de bijeenkomsten was te
ontdekken waar verbindingen liggen en waar, door vruchtbare samenwerking, meer
mogelijkheden voor de inwoners met een hulpvraag gerealiseerd kunnen worden. Alle
vier bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. De opkomst was heel goed en er werd
enthousiast gediscussieerd over de casus: wat je vanuit je organisatie kunt betekenen
voor een gezin met jonge kinderen, dat op straat gezet gaat worden, vanwege grote
schulden.

Inwonersinitiatieven
Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties die praktische hulp bieden, zoals de VLAM, de Vrijwillige Vervoersdienst,
Humanitas. Hierdoor kunnen inwoners met een simpele hulpvraag geholpen worden. Voor dit soort initiatieven is
een nieuwe regeling in de maak. Het gaat dan m.n. om vrijwilligersprojecten in het Sociaal Domein. Nadere
informatie volgt.

Wmo-convenant
De dorpshuizen in vm Skarsterlân kenden het al: het Wmo-convenant. De dorpshuizen hoeven de aanslag
gemeentelijke heffingen niet te betalen, in ruil daarvoor spannen de dorpshuisbesturen zich in om een duurzame
relatie met (groepen) dorpsbewoners en organisaties op te bouwen om zo een bijdrage te leveren aan de sociale
samenhang en leefbaarheid in de dorpen. Zo organiseert het dorpshuis activiteiten voor bijvoorbeeld ouderen, de
jeugd of andere groepen die
behoefte hebben aan een
mogelijkheid elkaar te
ontmoeten. Het kan
bijvoorbeeld gaan om een
spelletjesmiddag , of een
concert op de zondagochtend.
Deze regeling wordt nu
gemeentebreed ingevoerd.
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Op vrijdagavond 4 december organiseren we een bijeenkomst voor de dorpshuisbesturen, waar behalve de
ondertekening van het convenant ook nog iets te genieten valt! De bestuursleden van de dorpshuizen en hun
echtgenoot/-note of partner worden hiervoor uitgenodigd. Ze maar vast in de agenda.

Roeg en Roem
Is een inspiratieplatform voor dorps- en wijkvernieuwing. Op hun website
http://roegenroem.nl/ vindt je onder de knop Doorgeefcamera een aantal
projecten terug die in onze dorpen zijn uitgevoerd. Leuk om deze informatie met
anderen te delen!

Sociale Hygiëne
Doarpswurk en Sport Fryslân bieden ieder jaar een cursus Sociale Hygiëne aan voor bestuursleden/vrijwilligers van
dorps- en buurthuizen en van sportkantines. Een accommodatie waar alcohol geschonken wordt, is volgens de
Drank- en Horecawet verplicht om een Drank-en Horecavergunning te hebben. Een vergunningeis is dat minimaal
twee “leidinggevenden” beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. Deze moeten er op toe zien dat de regels
voor verantwoord alcoholgebruik worden nageleefd. Meer info via info@doarpswurk.nl of 0566 625010

App burgerschouw
Er komt een nieuwe app waarmee inwoners zelf een kwalitatief oordeel kunnen geven
over de onderhoudstoestand in hun straat met smartphone of tablet. Daarmee krijgt de
gemeente een actueel beeld van de openbare ruimte. De app is niet bedoeld voor het
doorgeven van klachten, dat gaat via het meldpunt: zie www.defryskemarren.nl of via
140514. Zodra de app in gebruik genomen is krijgen jullie meer informatie.

Gladheidbestrijding
De gemeente De Fryske Marren heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan
openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de gemeente een
zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort
ook het bestrijden van gladheid van deze wegen. Dit vereist een goede
organisatie.
Om snel op gladheid te kunnen reageren heeft de gemeente 10 strooiploegen
die elk een deel van het wegennet voor hun rekening nemen. Zodra dit nodig
is, zullen zij uitrukken. Het streven is om binnen circa twee uur alle
hoofdwegen in de gemeente zowel buiten als binnen de bebouwde kom en de busroutes te strooien. Uiteraard
worden ook de fietspaden langs de vastgestelde routes gestrooid. Alleen bij hevige sneeuwval of ijzel zullen ook
andere wegen zoveel mogelijk, nadat alle bovengenoemde hoofdroutes zijn aangepakt, worden gestrooid. Dat hier
enige tijd overheen gaat spreekt voor zich. Meer info: zie www.defryskemarren.nl
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Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)
Onlangs hebben de Plaatselijke Belangen het concept GVVP ontvangen. In het plan stelt de gemeente het beleid vast
voor verkeer en vervoer volgens het principe “ Duurzaam veilig verkeer “. Er is aandacht voor de verkeersveiligheid
van m.n. kwetsbare groepen, zoals ouderen en fietsers, de situatie van landbouwverkeer, goede (fiets-)
verbindingen en openbaar vervoer. Ook verkeerseducatie en handhaving wordt benoemd.
Dorpsbelangen kunnen nog op de concept-nota reageren.

DFM op Glas
Bijna een jaar geleden is in onze gemeente een burgerinitiatief gestart, de
stichting DFM op Glas, die een glasvezelnetwerk wil realiseren voor snel
internet (+ tv en bellen) voor alle huizen in de hele gemeente, te beginnen in
het buitengebied. Een gebied, dat voor de reguliere aanbieders van glasvezel
onrendabel is. Het netwerk wordt eigendom van een nog op te richten
coöperatie. Wie straks meedoet in het plan wordt lid van die coöperatie, en
daarmee mede-eigenaar van het netwerk. De gemeente ondersteunt dit
burgerinitiatief van harte!
Heel de gemeente van glasvezel voorzien kan niet in één keer op hetzelfde moment. De stichting heeft de gemeente
daarom in deelgebieden opgesplitst. Zij willen starten in twee gebieden in de vorm van een pilot en organiseren
binnenkort een informatieavond voor de Plaatselijke Belangen van de pilotgebieden. De pilotgebieden zijn
Vegelinsoord-Haskerhorne(deels)-Snikzwaag-Akmarijp-Terkaple-Broek-Goingarijp-Terherne en Oosterzee-EchtenEchtenerbrug-Bantega-Delfstrahuizen.

Afscheid burgemeester
Woensdagavond 25 november is de laatste raadsvergadering met burgemeester Arie Aalberts. Hij is vanaf januari
2014 waarnemend burgemeester van onze gemeente en heeft dat op een warme en betrokken manier ingevuld. Op
donderdag 26 november is er gelegenheid om burgemeester Aalberts persoonlijk de hand te drukken, tijdens zijn
afscheidsreceptie in partycentrum ’t Haske in Joure. U bent van harte welkom van 16.00-18.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie
Het lijkt nog ver weg maar voor dat je het weet is 2015 weer voorbij en beginnen we weer aan een nieuw jaar. Een
nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. Idereen wordt uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op 5 januari
2016 v.a. 19.30, in het gemeentehuis te Joure.
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