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Voetbalkooi
November 2010 kwam er een brief binnen op het gemeentehuis van Wymbritseradiel. Rixt Atsma
(toen 11 jaar) leek het leuk om een speelvoorziening te krijgen in haar buurt aan de Lytse Sudein.
Helaas is het om verschillende redenen niet gelukt om een trapveldje op de Lytse Sudein te
realiseren. Maar na 5 jaar van heel veel praten is het gelukt om een voetbalkooi te bouwen achter de
school.
De totale kosten van de voetbalkooi was €48.522,57 Dit bedrag is samen gebracht uit subsidiegelden
van Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest Fryslân, Elkien, een bijdrage van Doarpsbelang Top & Twel
en uit verschillende geld inzamel acties van de jeugd.
Nog voor de zomer zal er een coating met belijning worden aangebracht op de vloer. En naar alle
waarschijnlijkheid komt er tussen de kooi en het schoolplein nog een bruggetje. Zodat er in de school
pauzes ook gebruik gemaakt kan worden van de kooi.

Oever en kade
Wetterskip Fryslân is momenteel bezig om te onderzoeken of de voorkeursvariant ‘leggerwijziging
met kleinschalige ophoging’ realiseerbaar is en voldoende bescherming zal gaan bieden; volgens WF
zullen de werkzaamheden in 15% van de aan het water liggende tuinen plaatsvinden. Actuele
metingen zijn nodig om deze variant verder uit te werken. Deze metingen zullen reeds klaar zijn.
Er is nog geen formeel besluit genomen over het oever- en kadeproject. Wanneer er een besluit is
genomen door het bestuur van It Wetterskip Fryslân, zal het concept projectplan openbaar worden
gemaakt en kunnen belanghebbenden binnen 6 weken zienswijze indienen. De eventuele zienswijzen
worden beantwoord in een antwoordnota waarin zal staan dat WF hiermee wel of niet akkoord mee
gaat. En of de plannen zullen passen.
Het bestuur zal hier een definitief besluit over nemen. Deze zal vervolgens weer openbaar wordt
gemaakt en daar kunnen belanghebbenden eventueel beroep tegen indienen. Zodra het concept
projectplan gevormd is zal WF in gesprek gaan met Doarpsbelang, de gemeente en
belanghebbenden. Ook zullen zij een informatieavond houden in It Harspit. Verdere informatie is te
vinden op de projectsite van WF.

Beamkeguod De Bou
Begin april 2015 kregen de bewoners van De Bou via een brief te horen dat de perkjes in hun straat
grasveldjes zouden gaan worden. De reden hiervoor is dat grasveldjes minder onderhoud nodig
hebben dan struiken. De bewoners van De Bou waren hier niet blij mee. En hebben de gemeente
voorgesteld om zelf het onderhoud op zich te nemen. Dit omdat de perkjes iets van bescherming
bieden voor de spelende kinderen op de stoep en voor het oog is het natuurlijk ook veel mooier.
Dit burgerinitiatief werd goed ontvangen door de gemeente en die heeft dan ook ruim de tijd
genomen om hier een passend contract voor op te stellen. In het contract wordt geregeld dat de
omwonende zorg dragen voor het onderhoud van de gemeentelijke perkjes. Het voorstel van SWF is
om niet de bewoners te laten tekenen, maar het contract aan te gaan met Doarpsbelang. Dit omdat
bewoners kunnen verhuizen en Doarpsbelang een constante factor is. Stel dat de omwonenden de
perkjes niet naar behoren onderhouden dan heeft SWF het recht de perkjes te ruimen en alsnog gras
in te zaaien.
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Plantenbakken
De bloembakken actie “meer kleur in de kern” van de SWF heeft er onder andere voor gezorgd dat er
nu bloembakken voor It Harspit staan. Eenmalig kon er een bedrag worden aangevraagd van € 1500,voor de aanschaf van bloembakken en planten. De €1500,- bleek niet voldoende te zijn dus er is een
beroep gedaan op Elkiens project “De buur(t) versterkt” Elkien was enthousiast en heeft de
resterende €141,06 voor hun rekening genomen. Het onderhoud van de bloembakken zal worden
gedaan door Riemie Bouwhuis. Riemie woont tegenover It Harspit en is bloemist dus beschikt over
de nodige kennis van het onderhoud.

Ruimtelijke ordening
Volgens het bestemmingsplan en de Structuurvisie zou het zo zijn dat de groen-buffer tussen dorp en
stad ‘heilig’ is en gerespecteerd dient te worden. Mogelijk gokt GVV Vastgoed erop dat dit in de
toekomst zal veranderen. Dit blijkt uit een document van GVV Vastgoed die het Doarpsbelang kreeg
in november 2014. In februari 2015 werden er door de FNP vragen over gesteld in een
raadsvergadering. Wethouder Akkerman vertelde dat dit document zo de prullenbak in kon en gaf
aan dat ze GVV Vastgoed zou bellen. In een gesprek dat het Doarpsbelang heeft gehad met de
wethouder werd verteld dat in deze politieke situatie geen mogelijkheid is voor deze plannen. Maar
100% garantie voor de toekomst is er niet.
Ook het bedrijventerrein dat stond beschreven in de Leeuwarder Courant van 30 mei heeft onze
aandacht. In het Raadsvoorstel Ontwikkeling bedrijventerrein De Hemmen III is onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden of er een bedrijventerrein zo kunnen komen tussen de A7 en de Oude
Rijksweg. In een gesprek met wethouder Stoker vertelde hij dat dit niet aan de orde is. Ook het
Raadsvoorstel geeft een negatief advies over deze locatie. Maar omdat er verkaveling plaats vindt
op deze locatie houden wij dit onder de aandacht.

Verkeersveiligheid
Het blijf lastig om 30 te rijden waar je 30 mag en 60 waar je 60 mag. Vaak zijn het eigen bewoners die
de maximale snelheid overschrijden. Eerder dit jaar is er een snelheidsmeter geplaatst op De Bou en
hij is een tijdje terug verplaatst naar de Sjaerdawei. Dit om de bestuurders nog duidelijker te maken
dat in onze dorpen een maximale snelheid is van 30km/u.

Bijeenkomst Top en Twel 2.0
Samen met het Clusterteam rûnom Snits en Doarpsbelang is er 1 Juni een bijeenkomst georganiseer
in It Harspit om eens te praten over onze dorpen. Op deze interactieve bijeenkomst waren 27
inwoners aanwezig met een leeftijden variatie van 25 tot 83. In de top 3 van meest belangrijke
voorzieningen onze dorpen stond op 1: It Harspit 2: de winkels en op een gedeelde derde plaats de
school en de kroeg.
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Alderein
Jaren lang heeft het Doarpsbelang een grote bijdrage gedaan om de kosten voor de Alderein middei
rond te krijgen. In 2015 heeft het bestuur besloten dat er van te voren afgesproken bijdrage moet
komen. En niet meer achteraf het restant van de rekening te betalen.
Er is overleg geweest met de Werkgroep Alderein en daar is toen besloten dat het Doarpsbelang
jaarlijks een bedrag reserveert van €750,- Dat betekend dat er niet jaarlijks meer een activiteit zal zijn
en dat was ook de reden dat er afgelopen jaar geen bootreisje was. Dit jaar zal er wel weer een
bootreisje zijn.

Gaswinning
Vermilion heeft vorig jaar twee keer een informatie avond georganiseerd. Eén op 26 mei en één op 3
december. Beide avonden werden goed bezocht. Beide keren waren er ongeveer 150 inwoners
aanwezig. Het mijnbouwbedrijf heeft geprobeerd uit te legen wat ze hier komen doen en dat alles
veilig is en dat ook alles binnen de wetgeving valt. Door deze informatieavonden te organiseren
hoopt Vermilion zorgen en vragen van inwoners weg te nemen. Dat is misschien deels gelukt.
Op 19 januari heeft het Doarpsbelang samen met Vermilion en het Ministerie van Economische
Zaken om tafel gezeten. Dit was een goed gesprek en daarin werd ook bekend dat later die week
Vermilion lid zou worden van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Deze commissie
zou in de toekomst de eventuele schadegevallen gaan beoordelen en afhandelen. Helaas is het
Vermilion in januari niet gelukt om lid te worden van deze commissie. En dat zijn ze tot op de dag van
vandaag nog steeds niet.
Op de achtergrond zijn wij ook druk bezig om politiek het één en ander voor elkaar te krijgen.
Zo is de CDA Statenfractie in Top en Twel op bezoek geweest en ook SP is hier op bezoek geweest.
Schriftelijk zijn alle fracties van de provinciale staten geïnformeerd over onze zorgen en standpunten
en zijn alle Friese eerste en Tweede Kamerleden geïnformeerd over onze sores. Op 1 maart heeft het
Doarpsbelang samen met het Winamer Belang een petitie aangeboden aan de Vaste
Kamercommissie Economische Zaken in Den Haag. Dit om aandacht te vragen voor eerlijke
wetgeving bij bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning.
Vermilion heeft in december het Winningsplan en meetplan ingediend, en de adviesronde is
inmiddels afgerond. Advies over het Winningsplan en meetplan komen bij SodM, TNO, Gemeente
Súdwest Fryslân, provincie Fryslân, Wetterskip, Technische commissie Bodembeweging en de
Mijnraad vandaan.
De ontwerpbesluiten liggen van 25 maart tot en met 6 mei ter inzage. Hier kan iedere
belanghebbende een zienswijze op indienen. Het dorpsbelang zal ook een zienswijze indienen.
Op de informatiemarkt van Economische Zaken zijn volgens cijfers van EZ 130 belangstellenden op af
gekomen en 40 zienswijzen ingediend. Enkele bezoekers hebben aangegeven de panelen digitaal te
ontvangen. Deze komen binnenkort op de side.
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