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Er was een goede opkomst met veel betrokkenheid op de algemene ledenvergadering in januari. De
ledenvergadering werd gevolgd door een boeiende presentatie van dhr. Age Veldboom, die ons verhalen over
schepen, schaatsen en Friesland vertelde.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie deed burgemeester Hoornstra een oproep aan alle dorpen om te komen met concrete
wensen voor woningbouw. De woonvisie werd namelijk deze maand ter inzage gelegd en daarop konden wij reageren
met een zienswijze. Dit hebben wij gedaan omdat na inventarisatie bleek dat er wel degelijk behoefte is aan starters-,
vrije sector en huurwoningen.
Al jaren is er de wens om het dorpsplein bij Ons Gebouw te vernieuwen. Architectenbureau Haarsma uit Wijckel heeft
op ons verzoek een mooi plan getekend hiervoor. In januari is er een aanvraag gedaan bij Plattelandsprojecten voor
subsidie voor dit project. Ook doen we mee met de wedstrijd Kern met pit. Hiermee hebben we €1000,- verdiend voor
de aanleg van het plein. We hebben daarnaast ook bijdragen mogen ontvangen van stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas
Backer en Ons Gebouw en de gemeente. In april is gestart met het project: het asfalt en de heg zijn verwijderd,
waarna de fundering voor het muurtje geplaatst en gestort is. Het muurtje kon gemetseld worden, waarna in juli al
begonnen werd met het bestraten van het plein. De ingang van Ons Gebouw is ook gelijk meegenomen: er is een
nieuw muurtje gekomen en ook de bestrating is vervangen. Het is nu mooi één geheel. Als finishing-touch is er
verlichting in het plein geplaatst, Ons Gebouw staat nu ’s avonds prachtig in de spotlights. De gemeente heeft het
trottoir rondom het plein opnieuw bestraat.
Het plein is op vrijdag 8 september geopend door de look-alikes van koningin Beatrix en prinses Màxima. Een groot
succes! Tevens werd ook het door Plaatselijk Belang geschonken uithangbord van Ons Gebouw onthuld.
Zaterdag 9 september werd er een streekproductenmarkt op en rondom het vernieuwde dorpsplein georganiseerd.
Met 20 standhouders en prachtig mooi weer was dit een groot succes! In november is de nieuwe ondergrondse
glascontainer geplaatst.
In december werden tot slot de bank en de boom geplaatst. Het plein is nu af.
In februari stond de winteravond op het programma. Dit jaar was dansschool Adema uitgenodigd om enkele
workshops te geven. Helaas was de opkomst laag, maar desondanks hebben de mensen die er toch waren een erg
leuke en gezellige avond gehad!
Tijdens het B&W-overleg in februari hebben we aangegeven nog steeds graag een fietspad langs de Harichsterdyk te
willen hebben. Dit is echter financieel nu niet mogelijk. Wel wordt het traject opgeknapt. Er komen fietsstroken op de
weg en de maximum snelheid wordt verlaagd tot 60 kilometer per uur.
Ook dit jaar zijn er weer enkele projecten gefinancierd met geld uit ‘laaghangend fruit’. In Ruigahuizen is een
bloembak geplaatst bij het kombord na de Star Numanbrug. Op de Keamerlanswei komt nog een picknickbankje.
Tevens is er geld uit de pot Laaghangend Fruit gehaald voor het dorpsplein.
Op een mooie zomerse dag in september reisden een 40-tal senioren en enkele bestuursleden naar het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waar een ieder een prachtige dag gehad heeft. Hierna stond het buffet wederom
klaar in hotel Teernstra, waar het nog lang gezellig was!
De werkzaamheden aan het traject Balk- Harich- Ypecolsga gingen dit jaar van start. Begin november was het traject
klaar en hoefden we niet meer om te rijden. De weg is iets breder gemaakt en er is een rotonde ter hoogte van
Waterloo gekomen.
Vanuit de dorpskom van Harich zijn er, na een ‘geurvrije periode’, toch weer klachten binnen gekomen betreffende
stankoverlast veroorzaakt door AVK Plastics. Hierover hebben we weer contact gehad met de gemeente.
De dorpsbelangen in onze gemeente komen jaarlijks bijeen om te praten over allerhande zaken die ons gezamenlijk
bezighouden. Dit jaar stond vooral in het teken van de komende fusie. Wat is de rol van PB na de fusie? Hoe zien wij
het voor ons? De standplaats van de nieuwe gemeente zal Joure zijn. In Balk zal een servicepunt komen. Als PB’s
hebben we aangegeven welke faciliteiten hier voor ons belangrijk zijn. Daarnaast zal de heer K. Knobbe weer
contactfunctionaris zijn, een aanspreekpunt voor ons als PB bij de gemeente. Hier zijn we blij mee.
Het Tsjerkepaedsje is na jaren eindelijk opgeknapt en dus weer beter begaanbaar.
De Lykwei is ook opgeknapt: de weg is opnieuw geasfalteerd en er zijn aan de Harich-zijde grastegels gekomen.
Sinterklaas kwam dit jaar te voet aan in Harich, samen met zijn pieten. Echter, één piet zat in de rolstoel. Die was van
het dak gevallen. Gelukkig hebben we met z’n allen toch een hele geslaagde Sinterklaasmiddag gehad, met aan het
eind natuurlijk een kado voor iedereen! De foto’s en het verslag zijn te bewonderen op de website.

Sinterklaas en de Pieten zijn dit jaar in nieuwe kleding gestoken, prachtig! Dit werd gefinancierd door Stichting
Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, waarvoor we erg dankbaar zijn!
De jaarwisseling 2012-2013 is rustig verlopen. In Ruigahuizen hebben de inwoners zelf de verkeersproblemen
aangepakt die er volgens hen zijn op de verschillende kruisingen in het dorp. Met witkalk zijn er op de weg
verkeersgeleidende tekens geplaatst, zodat er hopelijk minder gevaarlijke situaties zullen voorkomen in de toekomst.
Dit als ludieke oudejaarsstunt, omdat de gemeente aangegeven heeft dat dit voor hen geen prioriteit heeft.
De regelgeving omtrent de jaarwisseling is weer via de media bekend gemaakt.
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.
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 de mail binnenkrijgen.
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