Jaarverslag 2009
Het jaar 2009 wordt geopend met de ledenvergadering.
De stankoverlast in de bebouwde kom van Harich is opgelost. Er zijn nieuwe afsluiters geplaatst.
Het voornemen om reflecterende huisnummerbordjes te plaatsen in de buitengebieden is bijna rond. U
wordt via de media op de hoogte gehouden waar en wanneer de borden verkrijgbaar zijn.
Verschillende buurten hebben geweldige sketches, quizzen en eenakters opgevoerd tijdens de jaarlijkse
winteravond. Het is een enerverende avond geworden. Alles staat op dvd.
Er is dit jaar een dorpsfeestcommissie samengesteld om dit jaar de dorpsfeesten te organiseren.
Dit is goed verlopen en wij hebben mooie en gezellige dagen gehad. Ook het feest voor de kinderen,
georganiseerd door Harich-Noord-Oost was prachtig. Tevens zal er een draaiboek worden gemaakt voor
de dorpsfeesten.
Het seniorenuitje ging dit jaar naar de Fûgelhelling in Ureterp en vervolgens voor het diner naar het
Overijsselse plaatsje Dwarsgracht. Het was een genoeglijke dag.
Sinterklaas kwam op de solex cadeautjes brengen voor de kinderen uit Harich en Ruigahuizen.
Ook dit jaar konden we weer genieten van een kerstboom op het pleintje bij Ons Gebouw.
Verkeersveiligheid is erg belangrijk en daarom blijven we streven naar meer fietspaden. Helaas zijn de
plannen van het GVVP(=Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) nog niet goedgekeurd.
De Lutswal in Ruigahuizen heeft sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer in Balk veel
verkeersoverlast. Als gevolg van regelmatig overleg met gemeente en bewoners van Ruigahuizen is
besloten tot het instellen van een 60 km zone voor een deel van Ruigahuizen.
Het innen van de contributie blijft een langdurige kwestie. Toch is eind oktober alles binnen. Ook zijn er
weer veel nieuwe leden aangemeld.
Wij zijn nog steeds in overleg met betrokken partijen over het busvervoer. De dienstregeling is
verslechterd, er rijden minder bussen en er zijn slechte aansluitingen.
De firma Folkerts wil graag zijn bedrijf op Eigen Haard uitbreiden tot in de afscheidende bomensingel. De
gemeente geeft goedkeuring mits Plaatselijk Belang en de naastgelegen bedrijven akkoord gaan. Gevolg is
dat de groensingel wordt versmald van 10 naar 5 meter. PB geeft toestemming op voorwaarde dat er met
de gemeente een convenant wordt opgesteld dat er geen verdere bebouwing in de bufferzone plaatsvindt.
De gemeente is op dit moment nog met de uitwerking bezig.
Jan Osinga heeft Plaatselijk Belang een kunstwerk aangeboden. Het kunstwerk wordt in het stukje weiland
tussen de Keamerlanswei en de provinciale weg Balk – Woudsend geplaatst. De vergunning is inmiddels
aangevraagd. Bij het object wordt een bordje geplaatst met de naam van de maker en de titel van het
kunstwerk.
De gemeente werkt aan een waterplan. Een bijgewoonde bijeenkomst had tot doel belangenorganisaties
en de recreatieve sector te betrekken bij het opstellen van een waterplan. Voor ons is de kleine vaarroute
van belang. Deze staat omschreven in het Friese Merenproject en zal gaan lopen vanaf de Luts richting de
Fluessen.
Op korte termijn zal in Harich bij Ons Gebouw en in Ruigahuizen bij VV Balk een AED worden geplaatst.
Middels persoonlijke benadering en informatie in Harich nieuws en Rûchnijs hebben we 13 inwoners uit
Harich en Ruigahuizen bereid gevonden om de cursus tot bediening van de AED te volgen. Ook is de lijst

aangevuld met personen die deze cursus al hebben gevolgd of een reanimatiecertificaat in hun bezit
hebben. Hoe meer mensen op de lijst komen, hoe meer kans op succes!
De mooiste 8mm films worden verzameld en overgezet op dvd. Dit is samen met de overige video’s,dvd’s
en plakboeken een prachtig bezit.
De regels omtrent de jaarwisseling zijn weer via de media bekend gemaakt. Met de jeugdketen is
regelmatig overleg geweest over een vreugdevuur. Vergunning hiervoor is ook aangevraagd, maar helaas
afgewezen. De gemeente wil op haar grond geen vreugdevuur toestaan.
Ruigahuizen heeft dit jaar voor alle inwoners een oud en nieuwfeest georganiseerd.
Begin 2010 volgt er ongetwijfeld een evaluatie over hoe het is verlopen in beide dorpen.
Oude paden, Nieuwe wegen. Dit project heeft als doel om paden die verdwenen zijn, weer bekend en zo
mogelijk toegankelijk te maken. Er loopt een voorstel om een nieuwe wandelroute langs de groenstrook
van Eigen Haard aan te leggen om zo een alternatief rondje Harich te kunnen lopen.
Onze zoektocht naar statuten van Plaatselijk Belang heeft tot nu toe niets opgeleverd. Voor zover ons
bekend is, zijn wij niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben wij geen statuten. Inschrijven
is niet verplicht, maar wel wenselijk, omdat we als bestuur hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld
als er zich iets voor doet. Op de ledenvergadering willen we met u als leden overleggen hoe te handelen.
De haag rondom het speelveldje groeit slecht door nattigheid. Daarom is er drainage aangebracht. Tevens
zullen er komend voorjaar rubberen tegels worden gelegd onder de speeltoestellen in plaats van zand. Het
is veiliger en hygiënischer.
De bermen in Harich en Ruigahuizen zijn opknapt en hebben waar nodig de aandacht. Met name langs de
Tsjerkhofleane en nog een gedeelte van de Keamerlanswei (vanaf Mulder richting Elahuizen) zijn
grasbetontegels wenselijk. Het wegdek van de Lykwei en ook het trottoir langs de Stinsenwei en
Harichsterstikke is in slechte staat.
De schaapskudde heeft een tijdje de bermen onderhouden. Helaas was er veel overlast van mest op de
fietspaden.
De provinciale weg Woudsend - Balk wordt verbreed. Bij de Harichster rotonde komen verkeerszuilen
zodat er een middenstuk ontstaat, waardoor oversteken voor fietsers en voetgangers overzichtelijk wordt.
Er is een lantaarnpaal bij het korfbalveld geplaatst.
Langs de Jan Jurjensingel zijn inmiddels de bomen gekapt en er is gezorgd voor een goede afwatering. De
heide wordt in het voorjaar geplant. Ook heeft Staatsbosbeheer een aantal picknickbanken geplaatst.
Door de gemeente wordt geld beschikbaar gesteld voor kleinschalige wensen (laaghangend fruit). Voor
Harich en Ruigahuizen is dat €1966 per jaar. Het budget mag ook opgespaard worden tot maximaal 3 jaar.
Er zijn al verschillende wensen binnengekomen. Op de ledenvergadering zullen we een keus maken.
De gemeente ziet graag betrokkenheid van plaatselijk belang in haar 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 nieuws en
Rûchnijs te plaatsen. Op korte termijn komt daar de website nog bij.
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