Jaarverslag 2010 Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen
We begonnen het jaar 2010 met de ledenvergadering. Een goede opkomst met veel betrokkenheid,
gevolgd door een prachtige presentatie van dhr. Volbeda.
De AED bij Ons Gebouw is inmiddels geplaatst. Vele cursisten hebben hun certificaat behaald. In
december volgde er nog een update waar de werking van de kast werd uitgelegd. Volgend jaar hopen
we dat het sms alarmsysteem van start gaat. We hebben ruim 50 inwoners op onze lijst staan,
verdeeld over Harich en Ruigahuizen. Ruigahuizen kan gebruik maken van de AED bij VV Balk
Klún en Knoffelhakke trok ruim 100 belangstellenden. Het was een winterjûn met veel vermaak.
Op 15 februari hebben dhr. Smit en mw. Meinesz een fotopresentatie gegeven in Ons Gebouw over
de torenrestauratie, ondersteund door de bouwbegeleiders dhr. Bouma en dhr. de Vries.
De jaarwisseling ‘09-‘10 is in onze dorpen goed verlopen. Alle restanten van het vreugdevuur zijn netjes opgeruimd. De regelgeving omtrent de jaarwisseling ‘10-‘11 is weer via de media bekend gemaakt.
De gemeente vindt het wenselijk dat overtredingen gemeld worden door Plaatselijk Belang. Hier
kunnen wij niet aan meewerken omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de orde.
Overleg met Connexxion heeft opgeleverd dat er vanuit Harich/ Balk een extra bus gaat rijden om 8.20
uur. Dit is deels te danken aan de extra treinen die gaan rijden tussen Sneek - Leeuwarden.
De reflecterende huisnummerbordjes zijn hier en daar al aangebracht. De bordjes zijn duurder
uitgevallen door een keurmerk en de speciale folie die is gebruikt.
Het project Oude paden, Nieuwe wegen heeft afgelopen jaar stil gelegen. Begin januari hoopt
Landschapsbeheer Friesland de draad weer op te pakken en te beginnen met de realisatie.
Uit het laaghangend fruit zijn de eerste wensen al gerealiseerd.
Ruigahuizen heeft een bijdrage voor het oud en nieuw feest ’09-‘10 gekregen. De gemeente plaatst op
korte termijn een blikvanger bij de splitsing Lutswâl - Coendersingel. In Harich zijn en worden enkele
bankjes en picknickbanken geplaatst. Ook de onkosten van het kunstwerk zijn hier uit gefinancierd.
Het jaarlijkse bedrag mag 3 jaar opgespaard worden. Er is nog een ruim budget.
De senioren reisden dit jaar af naar Joure voor een museumbezoek. De vervoersmaatschappij en
Museum Joure hadden hun reserveringen niet goed uitgewerkt en daardoor werden we niet verwacht,
maar met enige improvisatie werd het nog een heel gezellige middag. Ook het buffet op Landgoed
Hotel Welgelegen was prima in orde.
In de dorpsvisie is ook de herinrichting van het plein als wens opgenomen. De gevel van Ons Gebouw
staat op de monumentenlijst. Met de herinrichting moet rekening worden gehouden met deze status.
In overleg met Bestuur Ons Gebouw en dhr. Plattel van de gemeente is er een ontwerp gemaakt.
Dhr. Plattel is momenteel nog bezig met de uitwerking voor subsidieaanvragen.
De langverwachte brief, waarin het College van B&W ons toezegt dat er geen bebouwing komt op de
groenstrook tussen de dorpsrand van Harich en het industrieterrein Eigen Haard, is ontvangen.
Het kunstwerk dat dhr. J. Osinga aan PB heeft geschonken, is in de zomer geplaatst aan de Keamerlânswei. Vervolgens is een prijsvraag uitgeschreven voor de mooiste naam. De prijswinnaar, mevr.
Meinesz, mocht het kunstwerk ‘De Kelk van Harich’ op 28 november onthullen.
PB heeft opnieuw bij de gemeenteraad aangedrongen op een fietspad langs de Harichsterdyk. Helaas
is ons verzoek weer afgewezen. Gekeken naar de verkeersintensiteit en de ongevallencijfers, staat
een fietspad langs de Harichsterdijk niet hoog op de uitvoeringslijst. Ook vergt de aanleg een forse
investering. Uit de meetgegevens is gebleken dat de intensiteit van fiets -en brommerverkeer lager is
dan wij vermoeden.

Theatergroep Sult heeft het stuk Moardwiif gespeeld. Locatie was de dorpskom van Harich. Een uniek
gebeuren. Filmpjes kunt u bekijken op onze website en op de site van Sult.
Bestuur Plaatselijk Belang heeft eenmaal contact gehad met de medewerkers van Sult en is hier
verder niet betrokken bij geweest.
Begin 2011 wordt er begonnen met het verbeteren van de N928 Harich - Woudsend. De weg wordt
verbreed en de Harichster rotonde wordt verruimd. Tractorverkeer mag sinds 2010 op de rijbaan.
Uitbreiding van de 60 km zone in Ruigahuizen, richting Nijemirdum, zal op korte termijn niet plaats
vinden. Het college neemt pas een besluit nadat de dorpsbelangen zijn gehoord op diverse
inspraakavonden. Tevens is er via de media een oproep aan de burgers gedaan om hun mening te
geven over de verkeerszaken in onze dorpen. Deze lokale kennis, samen met hulp van de dorpsvisie
en van het bestuur van plaatselijk belang, is een belangrijke inbreng voor het beleidsplan van het
GVVP( Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan)
Sinterklaas arriveerde dit jaar per stoomtreintje in Ons Gebouw. Helaas zonder pieten. Sinterklaas
ging samen met alle kinderen op zoek. Gelukkig werden de pieten al snel gevonden. Het werd een
geweldige middag.
Ook dit jaar konden we genieten van de kerstboom op het plein bij Ons Gebouw.
Het bestuur heeft hard gewerkt aan het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement van de
Vereniging van Plaatselijk Belang Harich en Ruigahuizen. De concepten van beide documenten liggen
ter inzage en kunnen per elektronische post worden toegestuurd. Wij hopen dat ze door de Algemene
Ledenvergadering worden goedgekeurd zodat ze binnenkort bij de notaris kunnen worden vastgelegd.
Verkeersborden nabij de N359, vanuit Ruigahuizen komend, staan te laag. Daardoor wordt het kruispunt onoverzichtelijk. De provincie zal actie ondernemen. Ook het 60 km bord bij binnenkomst van
Ruigahuizen is slecht zichtbaar. Hier wordt naar gekeken. De gemeente vindt het niet nodig om de
kunststofgrastegels, die langs de Rûchusterwei zijn geplaatst, te vervangen omdat ze bij nat weer glad
zijn voor het ruiterverkeer. Deze tegels zijn sterker dan de grasbetontegels. Op korte termijn volgt er
uitsluitsel over het plaatsen van grasbetontegels bij de begraafplaats in Ruigahuizen.
De Lykwei krijgt binnenkort een kleine onderhoudsbeurt.
Op vele plekken in wegen en fietspaden komen boomwortels door het asfalt. De gemeente is hiervan
op de hoogte. Ook weten ze dat we niet geheel tevreden zijn over het maaiwerk van o.a. het
speelveldje. De stankoverlast in de Van der Felzstraat is verbeterd, maar nog wel aanwezig. Aquario
gaat hiermee aan de slag. Toch is het van groot belang dat er bij stankoverlast gebeld wordt met
Aquario.
Het is nog onzeker of de nog ontbrekende grasbetontegels langs de Keamerlanswei worden gelegd.
De rotonde maakte dit jaar een slordige en onverzorgde indruk. Er is contact geweest met de
provincie hierover.
Het onderhoud van de wegen wordt ieder jaar beoordeeld. Het kan zo zijn dat een weg elke 10 jaar
een opknapbeurt krijgt en sommigen eens per 20 jaar.
De dorpsfeesten staan dit jaar gepland voor het Pinksterweekend van 9 tot en met 12 juni.
De gemeente ziet graag betrokkenheid van plaatselijk belang bij haar beleid. Daarom zijn wij voor
diverse zaken regelmatig in overleg met de gemeente.
Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk openheid van zaken te geven door verslagen in Harich
Nieuws en Rûchnijs te plaatsen. Binnenkort is ook alle informatie te zien op www.harich-ruigahuizen.nl
We waarderen uw inbreng die we middels brieven, telefoontjes of via de mail binnen krijgen.

Bestuur Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen
Afke van der Velde, Klaas van Dijk, Griet Oenema, Roel Zuiderbaan, Jenny Mulder, Jappie Ringnalda
en Hieke van Dijk.

