Jaarverslag Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen 2008
Het jaar 2008 werd geopend met de ledenvergadering.
Verkeersveiligheid wordt erg belangrijk gevonden.
Veel plannen uit de toekomstvisie horen thuis bij het GVVP[ Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan]. Dit beleid is afgekeurd, omdat er meer aandacht moet
komen voor de fietspaden. Men streeft naar een fietspadennetwerk in onze
gemeente. 60 Km wegen bieden niet voldoende veiligheid en daarom wil men in
principe overal fietspaden. De weg blijft dan 80km. Wij hebben nog hoop op een
fietspad langs de Harichsterdijk.
De insteekhavens en grasbetontegels langs Trophornsterweg, Westerein,
Keamerlanswei, Ruchhusterwei staan nog in de planning.
Er is veel overlast van sluipverkeer op de Lutswal in Ruigahuizen. Dit komt
voornamelijk voort uit het eenrichtingsverkeer in de Gaaikemastraat in Balk.
Besturen en ondernemers hebben overleg gehad met de gemeente. Binnenkort
volgt overleg met omwonenden om dan te komen tot een oplossing.
Realisatie van wensen uit de toekomstvisie zijn afhankelijk van financiën,
beschikbare tijd en personele capaciteit. Wel komt er geld beschikbaar voor snel
te realiseren wensen, te weten minimaal € 1000 plus een bedragje per inwoner.
Plattelandsprojecten is gevraagd om subsidie te verlenen bij de aanschaf van
reflecterende huisnummers in de buitengebieden. Er moet eerst
geïnventariseerd worden hoeveel bewoners belangstelling hebben, dan kan een
plan van aanpak ingediend worden. Een andere mogelijkheid is om gezamenlijk in
te kopen.
Eens per jaar komen de gezamenlijke dorps- en plaatselijke belangen bij elkaar.
Er is gesproken over criminaliteit, woningbouw, verkeersveiligheid, AED’s en
toekomstvisies en ervaringen zijn uitgewisseld.
De AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een
circulatiestilstand. Op geautomatiseerde wijze wordt een elektrische schok
toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen. Onze
vraag aan de raad voor de aanschaf van een AED is goed ontvangen. Het vraagt
nog enige voorbereiding.

Wij mochten over het concept van de nieuwe vaarverbinding “de Luts” onze
mening geven. Wij hebben aangegeven graag nog enkele invaarhavens, in plaats
van steigers te zien [Witte brug, Star Numanbrug]. Door de aanleg van steigers
krijg je een smallere doorgang. Ook een aanlegmogelijkheid bij Stock en Wal
lijkt ons wenselijk. Helaas past dit niet in het rechtlijnige geheel van het plan.
Ook is het niet de bedoeling dat de bootjes te lang blijven liggen.
Er is een recreatief/toeristisch overleg geweest met dorpsbelangen, horecaondernemers, campingbeheerders en winkeliers om te komen tot een goed beleid.
Volgend jaar komt er meer duidelijkheid.
Bijeenkomst gebiedsgebonden werk
De bermen zijn gedeeltelijk al aangepakt, maar door het natte weer heeft het
vertraging opgelopen.
De discussie Jeugd en Alcohol is in april gestart en in november afgerond.
Gemeenteraad, besturen van dorpsbelangen, ouders, horeca, jongeren, onderwijs
en hulpverlening hebben hierover gediscussieerd. Er mag geen alcohol
geschonken worden aan jeugd onder de 16 jaar, geen sterke drank in
sportkantines, de toelatingstijd in disco’s en kroegen worden een uur vervroegd
en bij de keten en caravans op privé-terrein blijven de ouders en eigenaren van
de grond verantwoordelijk. Er komt meer controle.
De informatieavond over de gemeentelijke herindeling werd bezocht door enkele
bestuursleden. Er was ook goed overleg met de raadsleden mogelijk.
Plaatselijk Belang zat er niet als afgevaardigde van de leden, maar op
persoonlijke titel. Het werd al snel duidelijk dat men streeft naar een gemeente
met een inwonertal tussen de 40.000 en 70.000.
Nieuwe regels omtrent de Jaarwisseling zijn opgesteld naar aanleiding van
overleg met gemeente en dorpsbelangen. Dit was nodig omdat vernielingen en
geweld hoge kosten en veel leed met zich meebrachten. Het reglement kon u
lezen in Harich Nieuws en andere kranten. Er is best veel mogelijk, maar er zijn
grenzen. Vernielingen en geweld blijven onacceptabel.
Woningbouw is in Harich helaas niet mogelijk tot 2016.
Op landgoed De Mottenkamp te Ruigahuizen zijn in het kader van de landelijke
boomfeestdag door ongeveer 200 kinderen bomen geplant. Onze gemeente deed
voor de 40ste keer mee.

In de groenstrook te Ruigahuizen wordt de eerste rij bomen gekapt, heide
geplant en gezorgd voor een goede afwatering. Het wachten is nog op de
goedkeuring uit Den Haag
De groenstrook gelegen tussen Harich en Eigen Haard wordt in overleg met
gemeente en Stichting Bas Backer ingevuld. Helaas heeft dit overleg nog niet
plaatsgevonden.
Het taxivervoer van onze kinderen uit Harich naar de scholen in Balk wordt
vanaf dit schooljaar niet meer gesubsidieerd door de gemeente. Helaas hebben
ook onze bezwaren hiertegen geen resultaat opgeleverd.
Er is al jaren stankoverlast in de dorpskom, met name Stinsenwei, v/d Felzstraat
en het Heech. De gemeente wil toch graag nog een onderzoek uitvoeren. Deze
klachten kunnen gemeld worden bij Aquario. In de praktijk blijkt echter dat
niemand contact met hen opneemt. Dan komt er ook geen oplossing!
Wij houden een plakboek bij over de gebeurtenissen in Harich-Ruigahuizen.
Ook zijn we op zoek gegaan naar verdwenen videobanden en met resultaat. Ze
worden nu overgezet op een dvd.
Vanuit het Frysk Festival kwam het verzoek om een baken te maken met als
thema ‘Bericht aan de bevolking’. Op 22 augustus was de onthulling. Er is door
een kleine groep dorpsgenoten veel werk verzet. Het project gooide hoge ogen
en daarmee lijkt het dan ook geslaagd. Helaas waren er weinig helpers, maar dat
komt ons inziens doordat het in vakantieperiode viel en Harich Nieuws niet
verscheen in deze maanden.
58 Senioren vertrokken op 18 september richting Harlingen voor een
stadsrondrit en bootreis door de grachten en havens van Harlingen. Daarna naar
Makkum voor het diner.
Sinterklaas kwam op 3 december in Harich. Het werd een geslaagde middag.
Er is een kerstboom geplaatst bij Ons Gebouw. Er werden prachtige
zelfgemaakte versieringen gemaakt door de jeugd, de figuurzaagclub en andere
bewoners van Harich.
Jelmer Draaijer gaat voor ons een website maken. Daarop komen voortaan alle
verslagen van vergaderingen,feesten, reisjes en foto’s etc.
www.harichruigahuizen.nl

De contributiebetalingen verlopen erg moeizaam. Eind december hebben we dan
toch alle betalingen binnen.
De gemeente ziet ook graag betrokkenheid van dorpsbelangen in hun beleid.
Daarom worden wij, als bestuur, steeds vaker uitgenodigd voor overleg.
Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk openheid van zaken te geven door
verslagen in Harich- en Ruchnijs te plaatsten. Binnenkort komt hier de website
ook nog bij.
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