Jaarverslag 2014 Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen

Januari startte rustig dit jaar: de jaarwisseling verliep zonder problemen. De jongerenkeet H.R.B. organiseerde een
nieuwjaarsfeest.
Op 27 januari organiseerde Plaatselijk Belang de jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was prima. Onze
voorzitster Afke van der Velde trad af, Caroline Dahmen nam haar plaats in het bestuur in. Jouke Wierda nam de
voorzittershamer over.
Na de pauze sprak de heer Piet Paulusma over zijn werk als weerman. Het was een interactieve presentatie: de
mensen in de zaal konden, na een korte inleiding van Piet, hun vragen stellen. Vele weersonderwerpen werden
behandeld, het was een interessante avond!
Tot slot hebben we in januari ons jeu-de-boulesbaan-project gepresenteerd bij Kern met Pit. We doen weer mee met
de wedstrijd!
22 maart deed PB mee aan de vrijwilligersactie NL Doet! Er werden bomen in de heg bij het speelveldje en fruitbomen
op het veldje nabij hotel Welgelegen geplant.
’s Avonds stond de winteravond op het programma. De toneelploeg speelde het stuk ‘In gekkehûs yn it sikehûs’. De
zaal zat bomvol en de sfeer was prima! Het was een zeer geslaagde avond.
29 maart deden Harich en Ruigahuizen mee aan de Himmeldei. Een 10-tal vrijwilligers hielpen mee om onze dorpen
weer schoon te maken. Er werd veel rondzwervend afval opgehaald, dus doel bereikt!
De aanleg van de jeu de boulesbaan kreeg tijdens het paasweekend een vervolg: de baan werd uitgegraven,
gedraineerd en er kwamen al enkele lagen grind in te liggen. In mei werd de bestrating erin gelegd. In juni kon er al
een balletje gegooid worden! Klaas van Dijk maakte tijdens de zomermaanden de bank, die in augustus geplaatst
werd. Ook werd er nog een nieuwe korfbalpaal bij het voetbalveldje geplaatst.
Zaterdag 13 september werd de baan geopend door dhr. Pitlo, voorzitter van Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer.
Van hen kreeg PB een financiële bijdrage voor de aanleg van de baan. De baan kreeg als naam: ‘It Mikpunt’.
Voorzitter Jouke Wierda en dhr. Pitlo speelden een mini-wedstijdje jeu de boules en daarmee was de baan geopend!
Hierna kon men op de dorpsmarkt, georganiseerd door de feestcommissie, eigengemaakte spullen, kunst, bloemen,
etenswaar etc. kopen. Na afloop was er matinee, m.m.v. Michel de Waal.
Inmiddels is er ook al een jeu de boulesclub opgericht. Op de woensdag en donderdag komen twee groepen samen
om te spelen. In de zomermaanden was dat op avond, toen het ’s avonds eerder donker werd, is dit verplaatst naar
de middag.
De gemeente stelde dit voorjaar het kernenbeleid ‘Meer dan stenen’ vast. De landelijke overheid trekt zich terug en
hevelt taken op het gebied van werk, zorg en jeugd over naar de gemeenten. Onze gemeente De Friese Meren moet
op haar beurt ook fors bezuinigen en enkele taken op het gebied van zorg overhevelen naar de PB’s en de burgers
zelf. De gemeente beroept zich hierbij op de burgerkracht en de actuele burenhulp.
Ook stelde de gemeente in juni de ‘Woonvisie De Friese Meren’ vast. Voor ons dorp stonden er geen nieuwe
inzichten in. Inbreiding is mogelijk, uitbreiding in principe niet. De gemeente staat wel open voor het eventueel
wegwerken van rafelige randen (d.w.z. bijv. het zicht op de achterkanten van huizen), maar neemt hierin zelf geen
initiatief en investeert hier ook niet in.
In juni werden de Bokkeleane en de Keamerlânswei opgeknapt (nieuw wegdek en bermbeton).
Op de N359, ter hoogte van Ruigahuizen, werd afgelopen zomer een fietsoversteek met middenberm gerealiseerd.
PB deed eind oktober mee aan de Buurtmeter. Uit beide dorpen beantwoordden zo’n 10 inwoners verscheidene
vragen over bijv. leefbaarheid, wonen, werken etc. Dit geeft een beeld van de dorpen en geeft aanknopingspunten
voor de gemeente. Over een aantal jaar wordt dit herhaald en dan kan er gekeken worden of er iets veranderd is, of
er nieuwe punten zijn etc.
Vanaf juni kon men zich opgeven om deel te nemen aan de keukentafelgesprekken over de toekomstvisie. Met zo’n
120 opgaves was PB zeer tevreden. In november vonden deze gesprekken plaats. Men was erg enthousiast over dit
concept en er kwamen dan ook leuke punten uit naar voren. Alles is verzameld en verwerkt door PB tot een nieuwe
toekomstvisie waar we weer even mee vooruit kunnen. De toekomstvisie wordt gepresenteerd op de jaarlijkse
ledenvergadering op 9 februari 2015, waarna iedereen een exemplaar ontvangt.
In november hadden we het jaarlijkse overleg met de gemeente. Deze keer met onze contactwethouder Durk Durksz
en onze dorpencoördinator Klaas Knobbe. Vele punten kwamen ter tafel, we hebben onder meer weer gesproken
over de wens van het realiseren van een fietspad naast de Harichsterdyk. Dit lijkt er voorlopig niet te komen.
De veiligheid van de fietssuggestiestroken op de Harichsterdyk werd in de herfstvakantie onderzocht d.m.v. een
camera. Ook werden fietsers geïnterviewd over dit onderwerp.

Grietje de Vries nam dit jaar de taken m.b.t. de AED/burgernet over van Hieke van Dijk.
De wegen rondom Harich zijn dit jaar 60 km/uur geworden.
Op 18 september reisden een 60-tal senioren en enkele bestuursleden, na koffie met oranjekoek in Ons Gebouw, met
de bus naar Belt Schutsloot. Hier lag een rondvaartboot klaar. Genietend van het prachtige weer werd dit een mooi
tochtje. Later kon men Blokzijl nog bekijken. ’s Middags reed de bus weer terug naar Balk, waar bij Chinees
restaurant Golden River in Balk een overheerlijk buffet klaar stond. Het was nog lang gezellig!
In september werd gestart met de restauratie van de kerktoren. Deze werd heropend op zaterdag 20 december. De
klokken werden tijdens kerst en oud en nieuw weer geluid! Prachtig! De foto’s van de restauratie staan op
http://www.stichtingbrm.nl/?subpage=Harich
In het najaar schreven we een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een nieuw logo voor Plaatselijk Belang. Mirjam de
Gier heeft het winnende logo gemaakt (zie bovenaan dit verslag).
De gemeente presenteerde in het najaar de notitie ‘Een andere kijk op groen in de openbare ruimte’. Men wil in het
kader van de bezuinigingen o.a. plantsoenen omvormen naar gras. Voor onze dorpen zijn er geen grote
veranderingen gepland.
In november stond er ook een discussie-avond gepland over ‘voorzieningen’. Wat is belangrijk voor onze dorpen?
Waar kan ‘gesnoeid’ worden? Afke van der Velde en Durk Tuinier hebben onze dorpen daar vertegenwoordigd.
Sinterklaas kwam dit jaar samen met zijn pieten met paard en wagen aan in Harich Het was niet erg warm in de kar,
maar hier leken de Sint en zijn pieterbazen geen last van te hebben. Vol energie maakten ze er met de kinderen een
topmiddag van! Er werd gezongen, geknutseld en er werden spelletjes gedaan. Tot slot kreeg iedereen nog een mooi
cadeau! Het was weer een geslaagde middag!
Zaterdag 13 december werd de kerstboom weer uitgezocht bij de fam. Landman en daarna geplaatst op het pleintje
bij Ons Gebouw. Alle lichtjes brandden weer mooi!
Dit jaar hebben we geen gezamenlijke vergadering met andere dorpsbelangen gehad.
De jaarwisseling 2014-2015 is rustig verlopen. De regelgeving omtrent de jaarwisseling is weer via de media bekend
gemaakt. Men moest zich dit jaar voor het eerst aanmelden bij de gemeente wanneer men carbid wilde schieten. Dit
is gedaan door enkele groepen uit Harich en deze verzoeken zijn gehonoreerd.
Dit jaar kregen we voor het eerst geen geld meer uit het potje ‘laaghangend fruit’. Wel kregen we een
bewonersbudget. Volgend jaar krijgen we ook nog een bedrag, daarna wordt het afgebouwd.
Dit jaar werden er kosten voor de jeu de boulesbaan uit dit budget betaald, er werden vuilnisbakken (bij de jeu de
boulesbaan, bij de picknickbanken bij de Bokkeleane, Westerein en op de Keamerlanswei) geplaatst en er is in
september een nieuwe picknickbank in het bos bij Ruigahuizen gezet (dit ook in het kader van Burendag).
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 www.harich.nl en op www.ruigahuizen.nl .
We waarderen uw inbreng, die we middels brieven, telefoontjes of de mail binnenkrijgen.

Bestuur Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen
Jouke Wierda, Henk Spijker, Roel Zuiderbaan, Wybren de Boer, Caroline Dahmen, Joop Andela en Josien Tuinier.

