Jaarverslag 2015 Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen

Op 5 februari 2015 organiseerde Plaatselijk Belang de jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was prima. Roel
Zuiderbaan trad af, Mirjam de Gier werd bereid gevonden om zijn plaats in het bestuur in te nemen. Jouke Wierda en
Josien Tuinier tekenden bij voor nog een termijn van 3 jaar. Plaatselijk Belang kreeg uit handen van de gemeente de
nieuwe gemeentevlag uitgereikt.
Na de pauze sprak de heer Wiebe Wieling over de Elfstedentocht. Wat viel daar veel over te vertellen! Na afloop
hadden we het gevoel dat we nog wel een avond konden luisteren, zo interessant was het!
In februari bezocht Plaatselijk Belang, samen met twee dorpsgenoten en enkele vertegenwoordigers van Ons
Gebouw, de kerk en de korfbalclub, een bijeenkomst over de voorzieningen in onze gemeente.
21 maart was de eerste van twee winteravonden: de toneelclub speelde het stuk ‘Leafde, Moard en Miljoenen’. Een
spannend stuk, weer heel wat anders dan vorig jaar maar niet minder goed gespeeld! Bovendien speelde het toneel
zich af tussen spiksplinternieuwe coulissen, ze zijn prachtig geworden!
22 maart deed PB mee aan de vrijwilligersactie NL Doet! De gaten in de heg bij het speelveldje zijn opgevuld.
’s Avonds stond de tweede winteravond op het programma. Deze avond was er ook een verloting bij. Na afloop was
er muziek van Su Ocsid. Het was nog lang gezellig, mede doordat de korfballers van Harich 1 die avond
promoveerden naar de tweede klasse.
Op 1 mei was PB uitgenodigd voor de opening van het Thomashuis te Harich. Het was een prachtige middag! We
gaven ze een financiële bijdrage voor de aanschaf van een duofiets.
In juni hebben we een wijkschouw gehad met de gemeente. In de auto is men door onze dorpen gereden en vele
(kleine) mankementjes zijn genoteerd.
Donderdag 25 juni werd het dorpsfeest geopend. Deze keer was het thema: Liefde. Deze avond stond een fietsbingo
door Harich e.o op het programma. Deze bingo werd later in de feesttent afgemaakt. De tweede ronde was een
‘Liefdesliedjesbingo’. Er werd een intro gedraaid en wanneer dat lied op je kaart stond mocht je het aankruisen. Het
was een erg gezellige, swingende avond!
Vrijdagmiddag 26 juni werden de oudste basisschoolkinderen weer opgehaald van school met het treintje, waarin de
jongste basisschoolkinderen inmiddels al zaten. Zij waren al ingestapt op het korfbalveld. Na aankomst aldaar werden
er leuke Hollandse spelletjes gespeeld (Ik  Holland). Iedereen was weer fanatiek, er werd genoten! Na het
afsluitende ‘Ik houd van Holland’-spel (met ‘Linda de Mol’) kregen de kinderen allemaal nog een pannenkoek en een
medaille! Het was een geslaagde middag! Direct hier achteraan stond de barbecue op het programma. Het vlees werd
voor iedereen gebakken, ideaal! Ook stond er in de tent een heerlijk saladebuffet klaar. Het was prachtig weer, de
meeste mensen verkasten dan ook naar buiten. Later op de avond startte Van Geeft ‘m met spelen. Eerst voor de
kinderen, later voor iedereen. Wederom een mooie avond!
Zaterdagochtend werden al vroeg de eerste taarten gebracht voor de taartenbakwedstrijd. Een deskundige jury
beoordeelde de taarten, waarna een ieder een stukje mocht proeven. Heerlijk, koffie met eigengemaakt gebak! Hierna
startten de Liefdesspelen. Er werd door elke buurt fanatiek gestreden tijdens leuke spellen. Er werd gepuzzeld,
gerend, verkleed, geraden en nog veel meer! ’s Avonds was het tijd voor de bonte avond: elke buurt deed een act met
als thema Liefde. Wat een talent is er in Harich! Uiteindelijk ging de Harichsterdyk er met de wisselbeker vandoor.
Zondagavond was er de afsluitende tentdienst, ook deze stond in het teken van Liefde. We kunnen terugkijken op een
mooi, drukbezocht en vooral heel gezellig dorpsfeest!
Donderdag 10 september kwamen er een kleine 50 58+-ers bijeen in Ons Gebouw, waar koffie met gebak klaarstond.
Hierna vertrok men met een bus naar Leeuwarden, waar de tocht werd voortgezet in een praam. Na een rondvaart
kon het Fries Museum ook nog bezocht worden. ’s Avonds werd er weer heerlijk gedineerd bij Golden River in Balk.
Het was weer een prachtig, gezellig 58+reisje!
In mei werd de vorig jaar geplaatste picknickbank uit het bos van Ruigahuizen gestolen. Erg vervelend, maar er werd
gauw een nieuwe geplaatst tijdens Burendag 2015 (26 september). Uiteraard werd deze feestelijk ingewijd! In Harich
werd het paadje op de jeu de boulesbaan deze Burendag doorgetrokken tot de straat. Alles ligt er weer mooi bij!
In oktober en november werden de Ruchhústerwei en de Keamerlânswei opgeknapt (bermbeton).
In oktober 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 o.a. wederom onze zorg
uitgesproken t.a.v. de toekomst van het milieuterrein te Balk. Ook hebben we het plaatsen van een
hondenpoepcontainer in het centrum van Harich besproken. Deze wordt binnenkort geplaatst.

Grietje de Vries organiseerde dit jaar de (herhalings-)cursus m.b.t. de AED. De Harichster AED werd op 2 december
voor het eerst echt gebruikt. De AED in Ruigahuizen werd in het najaar verplaatst naar de familie Witteveen (Jan
Jurjenssingel 15).
De wegen rondom Harich zijn dit jaar definitief 60 km/uur geworden.
Sinterklaas was dit jaar samen met zijn pieten al in Harich. De pieten waren op het dak geklommen, maar konden nu
niet weer terug in Ons Gebouw… Ze hebben geklopt en geroepen, maar Sinterklaas hoorde ze niet. Hij lag lekker te
slapen... Uiteindelijk werden de pieten met een ladder van het dak af gehaald en kon het feest toch beginnen! Alle
kinderen mochten even naar voren komen en even een spelletje doen. Ook wist Sinterklaas veel over de kinderen te
vertellen, altijd weer bijzonder! Er werd ook veel gezongen en er werd gedanst. Tot slot kreeg iedereen nog een mooi
cadeau! Het was weer een geslaagde middag!
Zaterdag 12 december werd de kerstboom weer uitgezocht bij Akke Landman en daarna geplaatst op het pleintje bij
Ons Gebouw. Alle lichtjes brandden weer mooi, het was een prachtige boom!
Dit jaar hebben we geen gezamenlijke vergadering met andere dorpsbelangen gehad. Wel is er namens alle
dorpsbelangen een brief opgesteld naar de gemeente waarin de zorgen over het milieuterrein wederom ter sprake
komen. Ook werd in deze brief de manier van oud papier inzamelen in de toekomst (via een eigen container bij de
mensen thuis) afgekeurd.
Afgelopen jaar hebben we een aantal keren gesproken met de gemeente over de mogelijkheden van nieuwbouw
woningen in Harich. Uit de gesprekken is gebleken dat er in Harich alleen ruimte is voor kleinschalige ontwikkelingen.
Dit betekent dat er maximaal 5 à 6 nieuwe woningen mogen worden gebouwd, maar zo ver is het nog lang niet. De
voorbereiding bij een nieuwbouwplan vergt veel tijd. We hebben al een klein groepje met mensen die al langer serieus
geïnteresseerd zijn in een nieuwbouwwoning in Harich. Dit groepje houden we steeds op de hoogte van de stand van
zaken. Mocht u ook serieus geïnteresseerd zijn, laat het ons dan weten, dan houden we u ook op de hoogte.
De jaarwisseling 2015-2016 is rustig verlopen. De regelgeving omtrent de jaarwisseling is weer via de media bekend
gemaakt.
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 of op
onze Facebookpagina’s (www.facebook.com/dorpharich en www.facebook.com/ruigahuizen ) .
We waarderen uw inbreng, die we middels brieven, telefoontjes of de mail binnenkrijgen.
Bestuur Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen
Jouke Wierda, Henk Spijker, Mirjam de Gier, Wybren de Boer, Caroline Dahmen, Joop Andela en Josien Tuinier.

