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Een goede opkomst met veel betrokkenheid op de algemene ledenvergadering in januari, gevolgd door een boeiende
presentatie van dhr. Henk Mous die ons kennis laat maken met zijn werk als officier van justitie.
Er zijn inmiddels 45 inwoners van onze dorpen aangesloten bij het burgernet- AED.
Ook is afgelopen jaar een AED geplaatst in Ruigahuizen bij de familie Dooper, Ruchusterwei 2 zodat ook de inwoners
van Ruigahuizen 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikking hebben over de AED. Dit was met de AED, indertijd
geplaatst bij VV Balk, niet het geval.
In het voorjaar van 2012 volgt een herhalingscursus.
In Harich zijn 3 bloembakken, een bankje en een picknickbank geplaatst. Tevens staat de kerk nu in het licht. Er wordt
gewerkt met energiebesparende lampen. Middels een schakelaar kan zo nodig de verlichting worden uitgeschakeld.
Deze projecten worden gefinancierd uit het ‘laaghangend fruit’. In Ruigahuizen doet men onderzoek naar de
mogelijkheid om een ‘blote voeten’ pad aan te leggen. Dit gaat in samenwerking met Staatsbosbeheer.
De gemeente heeft de afgelopen zomer een blikvanger geplaatst langs de Lutswal. Helaas is deze na een week al
vernield.
De website is klaar, alleen aan de lay-out wordt nog gewerkt.
Foto’s, films, verslagen en andere wetenswaardigheden kunt u bekijken op www.harich-ruigahuizen.nl. Tevens zijn wij
in het bezit van de domeinnamen www.harich.nl en www.ruigahuizen.nl. Ook via deze link kunt u de website
bezoeken. Friesland Wonderland verzorgt een stukje cultuurhistorie en toeristische informatie.
Een mooie fietstocht, een overheerlijk Chinees buffet, de skûtsjerace, de kinderspelen, de Oudhollandse spelen voor
de senioren en tot slot de sport en spelmiddag zorgden met elkaar weer voor een prachtig dorpsfeest.
Op een mooie zomerse dag in september reisden de senioren naar de Bataviawerf in Lelystad.
Dit jaar is gekozen voor het concept, om senioren die niet met het reisje mee kunnen, toch de gelegenheid te geven
om mee te dineren. Het diner/buffet stond klaar in hotel Teernstra waar nog lang werd nagetafeld. Tijdens het reisje is
er een enquête afgenomen. De resultaten kunt u nalezen op de website.
Het wegdek van Westerein is voorzien van een nieuwe deklaag en waar mogelijk zijn ter plaatse van inritten
passeerstroken aangebracht.
De verkeersborden langs de N359, komend vanuit Ruigahuizen, zijn inmiddels omhoog geplaatst zodat de weg weer
overzichtelijker wordt. Ook wordt er regelmatig gecontroleerd bij deze oversteek en in de 60 km zone van
Ruigahuizen. Hier waren nagenoeg geen overtredingen. Toch zien de inwoners van Ruigahuizen graag
verkeerssturende maatregels op de kruispunten Lutswal- J.Jurjensingel en J.Jurjensingel- Ruchusterwei.
Door een aantal bezwaren van de bewoners aan de Gaaikemastraat in Balk is er tot nu toe geen tweerichtingsverkeer
mogelijk. Daardoor blijft er verkeersoverlast op de Lutswal.
Deze items komen op de agenda van ons B&W overleg in februari 2012.
De bermen van onze wegen, het onderhoud van de Lykwei en de gaten in de deklaag van de Plantage blijven onze
aandacht houden. Het snoeiwerk aan de van der Feltzsstraat is inmiddels afgerond. Ook het restafval van het
hekkelen is dit jaar tijdig opgeruimd.
De kunstofgrastegels blijven problemen geven in Ruigahuizen. Bij nat weer zijn ze glad. Helaas wil de gemeente deze
niet vervangen. Deze tegels zijn sterker dan grasbetontegels.
De werkzaamheden aan het traject Balk- Harich- Ypecolsga zijn een jaar opgeschort. In het voorjaar van 2012 is het
voornemen om van start te gaan. De vertraging is ontstaan in de voorbereiding.
Ook dit jaar is ons dringend verzoek om de aanleg van een fietspad langs de Harichsterdijk afgewezen. Het staat wel
hoog op de wensenlijst in het GVVP. De gemeente kan dit echter niet alleen financieren.
Vorig jaar zijn we al gestart met de voorbereidingen voor het opknappen van het dorpsplein. Dit jaar zijn de eerste
vorderingen zichtbaar, er is een begroting gemaakt en subsidies worden aangevraagd. Het bestuur is dan ook erg
verheugd met de bijdrage van de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer. Ook hopen we uitgekozen te worden om
mee te doen aan het project Kern met Pit. Via deze wedstrijd kunnen bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor
hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Als dat lukt, ontvang je het predicaat Kern met Pit en € 1.000.
Als wij het dorpsplein aanpakken dan wil de gemeente zorgen voor een ondergrondse glascontainer en het
opknappen van het trottoir.
Alleen met hulp van vele vrijwilligers is dit plan realiseerbaar.

Vanuit de dorpskom van Harich zijn klachten binnen gekomen betreffende stankoverlast veroorzaakt door AVK plastic
gevestigd te Balk.
Het bedrijf erkent het probleem. De overlast is deels te wijten aan een nieuwe grondstof. Hier is men nu mee gestopt
en begin volgend jaar wordt er een nieuwe luchtfilterinstallatie geplaatst.
Bij ’t Swin, tussen Harich en Elahuizen, zal een Sturttjasker gerealiseerd worden. Het waterpeil kan zo flexibeler
worden gemaakt met als gevolg meer vegetatie. De Sturttjasker is op schaal nagemaakt. De Plaatselijke Belangen
van beide dorpen, AOC Friesland en Staatsbosbeheer worden bij dit project betrokken.
De dorpsbelangen in onze gemeente komen jaarlijks bijeen om te praten over allerhande zaken die ons bezighouden
zoals woningbouw, fietspadennetwerk, onderhoud van de wegen en de komende herindeling. De besproken punten
worden doorgegeven aan de gemeente.
Het project “Oude paden, Nieuwe wegen” ligt tijdelijk stil, omdat staatsecretaris Bleker de subsidie heeft ingetrokken.
Het is nu zoeken naar andere geldbronnen.
Het opknappen van het Tsjerkepaedsje blijft al jarenlang een grote wens. Helaas staat het bij Staatbosbeheer niet
hoog op de prioriteitenlijst.
De woonvisie van de gemeente zal naar alle waarschijnlijk begin volgend jaar ter inzage liggen. We weten nu al dat er
tot 2016 geen woningbouw mogelijk is, behalve voor inbreiding. De woonvisie staat tevens op de agenda van ons
overleg met B&W.
Voor de ontwikkeling van een nieuw infocentrum langs de Wyldemerk zijn we nog in de race. Het is wachten op de
keuze van de provincie.
Schokkerig en stuntelend rijdend in een lesauto kwamen Sinterklaas en zijn pieten bij Ons Gebouw aan. De kinderen
hebben Sint en zijn pieten heel wat bijgeleerd over de verkeersregels. De aanwezige kinderen hebben een
schitterende middag gehad en natuurlijk had Sinterklaas voor iedereen ook een cadeautje en een verdiend
verkeersdiploma meegenomen. De foto’s en het verslag zijn te bewonderen op de website.
Wederom hebben we dit jaar kunnen genieten van de kerstboom op het dorpsplein bij Ons Gebouw.
Momenteel zijn we bezig met het organiseren van een winteravond en wel op 16 maart 2012.
Dit doen we in samenwerking met de jeugdclub. Het is een dansavond voor jong en oud. De gehele avond worden er
dansworkshops gehouden. Tussendoor is er tijd voor een praatje, een hapje en een drankje.
De jaarwisseling 2011-2012 is rustig verlopen. De regelgeving omtrent de jaarwisseling is weer via de media bekend
gemaakt.
Regelmatig zijn wij voor diverse zaken in contact met de gemeente. Zij zien graag betrokkenheid van Plaatselijk
Belang bij hun beleid.
Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk openheid van zaken te geven door verslagen in Harich Nieuws en Rûchnijs te
plaatsen. Het meest actuele nieuws kunt u vinden op onze website.
We waarderen uw inbreng die we middels brieven, telefoontjes of via de mail binnen krijgen.
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