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Fiets- wandelpad Broeresleat
Er is veel te doen geweest omtrent de realisatie van het gewenste fiets- en
wandelpad langs de Broeresleat. Tot een echte realisatie van pad kwam het in 2019
helaas nog niet daar moesten we dan ook nog even op wachten. In het voorjaar van
2020 werd er dan eindelijk groen licht gegeven voor de realisatie van de fiets- en
wandelpad. De uitvoering van het pad is gedaan door Atsma BV, aangezien het
vanuit het doarpsbelang een absolute must was dat de werkzaamheden door
bedrijven vanuit de eigen mienskip zouden worden verricht.
Na een vlotte uitvoering is het pad op vrijdag 3 juli geopend door wethouder De Man
en gedeputeerde Fokkens (tevens voorzitter van het bestuur van de Marrekrite) door
het onthullen van de naam van de brug. Voor het kiezen van de naam had het
Dorpsbelang een prijsvraag uitgeschreven, waar met veel enthousiasme en
creativiteit op is gereageerd. Aan het Dorpsbelang de moeilijke taak om uit 41
prachtige inzendingen de winnende naam te kiezen: Westpolderbrêge!
De bedenker van deze naam, mevrouw Boschma-Luinenburg, kreeg de prijs (een
pakket van Slagerij de Jager) persoonlijk overhandigd door de gedeputeerde. De
gedeputeerde vertelde er ook bij waarom het de Westpolderbrêge is geworden. Bij
haar inzending schreef mevrouw Boschma-Luinenburg:
“Toen wij in de ruilverkaveling nieuw bouwden, had men het over de Westpolder. Wij
hadden het over de Westwei, maar toen wij de bouwvergunning kregen stond er dat
het Leijepoel heette! Nu is het een mooie kans om de Westpolder de naam terug te
geven.”
Het Dorpsbelang vond dit een prachtige uitleg. Met de komst van de brug is het
mogelijk geworden om een rondje om de mooie Westpolder te wandelen of te fietsen.
En bovendien beginnen veel straatnamen in beide dorpen met een windrichting
(Noardein, Eastwei, Sudein), maar de windrichting West ontbrak nog.
Een prachtig mooi project dat al heel wat besturen heeft overleefd, maar dat maakt
het er niet minder om. Het dorpsbelang kijkt dan ook met tevredenheid terug op het
geheel en hoopt dat er veel gebruik van gaat worden gemaakt in aankomende jaren.
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De Skou
Afgelopen jaar was er op de Skou een nieuw gezicht te zien namelijk Reinder Althuis.
Wellicht kent u hem beter als eigenaar van Zeilschoolbedrijf Krekt Sailing in
Uitwellingerga. Reinder heeft het stokje overgenomen van de familie Hoekstra die
jarenlang voor ons het liggeld ontving en het bijbehorende sanitaire gebouwtje
schoonmaakte. We willen de familie Hoekstra dan ook hartelijk danken voor hun
jarenlange inzet daarvoor.
Naast een nieuwe havenmeester, heeft ook heeft het sanitaire gebouw een heuse
opknapbeurt gehad. Zowel binnen als buiten is er het een en ander grondig
aangepakt en kan het hokje er weer jaren tegenaan.

Top en Twel Yn Beweging
Dat er niet stil is gezeten door de ..projectgroep, Top en Twel Yn beweging mag wel
duidelijk zijn. Afgelopen jaar zijn er dan ook diverse sportactiviteiten georganiseerd,
bijvoorbeeld de sportzomer. Hier werden diverse sportactiviteiten aangeboden om
tijdens de zomervakantie toch actief te blijven sporten.
Maar de echte kers op de taart moest nog gerealiseerd worden, het Kymfjild. De
werkzaamheden rondom de aanleg van het kymfjild werden gestart in oktober
afgelopen jaar. De grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Atsma BV uit
Uitwellingerga en de groeninrichting door Jeroen Bijlsma Tuinen uit Oppenhuizen. Dit
was voor het Doarpsbelang ook een eis om de werkzaamheden uit te laten voeren
door bedrijven uit de eigen mienskip.
De oplevering van het project was eind november en zou middels een feestelijke
opening gevierd worden. Ook voor deze feestelijke activiteit gooide het COVID-19
virus wederom roet in het eten en moet de feestelijke opening nog op zich laten
wachten.
Het doarpsbelang is erg tevreden over het eind resultaat en wil de projectgroep
hartelijk bedanken voor hun inzet.
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A7
Al sinds mei 2018 is de werkgroep structuurversterking TenT A7 in samenwerking
met het Doarpsbelang druk bezig met het reduceren van geluidshinder van de A7.
Afgelopen jaar heeft men dan ook niet stilgezeten. Het zal u dan ook vast niet
ontgaan zijn afgelopen jaar, termen zoals structuurverbetering en gebiedsgerichte
aanpak. Met deze onderwerpen is de werkgroep structuurversterking TenT A7 in
samenwerking met Doarpsbelang het afgelopen jaar ontzettend druk geweest.
Omdat het enkel richten/- focussen op de geluidshinder een zeer lastige taak bleek
te zijn is er gekozen voor een andere aanpak t.o.v. vorig jaar, namelijk mee te liften
op het project vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal
Uitwellingerga. RWS wil enkele bruggen opwaarderen van de hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen. Dit ivm
de vaarweg beter bereikbaar te maken voor grotere (klasse Va) schepen. Om deze
kans te grijpen kwamen we tot de conclusie het in een breder perspectief te gaan
trekken. Uiteraard wil dat niet zeggen dat de gedachte achter het gehele project,
namelijk de geluidshinder van de A7 te reduceren, op een lager pitje is komen te
staan.
Een gebiedsgerichte aanpak leek wat ons betreft het beste en de mooiste optie van
het geheel. Onder het motto “wurk mei wurk meitsje” konden we bijvoorbeeld denken
aan verbetering en uitbreiding voor de kleine recreatievaart door onze dorpen. Hierin
moet u denken aan het verbeteren van bestaande vaarroutes, en de aanleg van
nieuwe vaarroutes. Naast deze varianten waren er uiteraard ook nog andere
varianten. (gehele nota structuurversterking kunt u vinden op www.topentweline.nl
onder het onderwerp Werkgroep Structuurversterking TenT/A7)
Om niet geheel het onderwerp geluidshinder te doen vergeten hebben we het
realiseren van landschappelijk verantwoorde grond- en zichtwallen tegen de tunnel
van de A7 ook opgenomen in 1 van de speerpunten.
De grootste uitdaging bestaat uit het overtuigen van RWS om de bestaande brug te
vervangen voor een tunnel (aquaduct), welke naast de bestaande tunnel van de A7
zou kunnen komen te liggen. Het laatste is wat de dorpsinwoners betreft een goed
alternatief ten opzichte van de bestaande brug over het Prinses Margrietkanaal.
Op 11 december 2019 is een goedbezochte informatie/presentatieavond
georganiseerd waarin de speerpunten zijn gepresenteerd aan de dorpsinwoners.
Naast de infoavond heeft de werkgroep ook weer een enquête uitgeschreven waar
we als werkgroep dan ook wederom kunnen terug kijken op een goede uitslag.
Ca. 83% staat achter onze plannen en ondersteunt ons daar dan ook in. Het
Doarpsbelang wil u dan hartelijk danken voor dit vertrouwen.
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Tot slot. Op donderdag 10 december jl. , heeft de werkgroep een prettig en
constructief digitaal overleg gehad met mevrouw Avine Fokkens-Kelder,
verantwoordelijk gedeputeerde van Fryslân. Zonder een directe toezegging te
kunnen doen (alle informatie is immers nog niet voorhanden) staat de gedeputeerde
vanuit het belang van recreatie, toerisme, veiligheid op het water en landschappelijke
en maatschappelijke inpassing, positief tegenover het voorstel van de werkgroep om
een aquaduct als belangrijke keuzevariant aan te merken. Zij zal dit in haar gesprek
met Rijkswaterstaat betrekken en voorleggen aan de provinciale bestuurlijke
colleges. De werkgroep en het Doarpsbelang zal er alles aan doen om dit prachtige
project tot een positief succes/ einde te laten komen.

Woningen behoefte Top en Twel
Twee jaar geleden beloofde gemeente Súdwest-Fryslan dat er geen kern op slot zou
en dat de deur voor de realisatie van woningen open gezet zou worden, ook voor de
kleine kernen. De gemeente stelde daarop het Ambitiedocument Wonen SWF 2019
op. Inmiddels is het al weer dik anderhalf jaar stil rondom wonen bij de gemeente en
zijn er nog weinig stappen gezet richting het realiseren van woningen. In Top en Twel
ligt ook een wens om voor jongeren/starters en ouderen woningen te realiseren.
Echter blijkt het vinden van een geschikte locatie en/of bouwgrond moeilijk of worden
voorstellen door het Doarpsbelang ongeschikt bevonden door de gemeente.

In november zijn er twee moties ingebracht in de Raad waarin men de gemeente
oproept om een pro-actieve houding in te nemen om als professionele schakel
tussen dorpsbelangen en ontwikkelaars te fungeren. De eerste motie roept de
gemeente op om zelf pro-actief een overzicht te creëren van bestemmingsplannen in
kleine en middelgrote kernen en daarbij te kijken naar de mogelijkheden voor bouw
en eventueel de termijn waarin er realisatie mogelijk is. De tweede motie roept de
gemeente op om ook pro-actief te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor
bijzondere woonvormen zoals bijvoorbeeld tinyhouses. de termijn hiervoor is
vastgesteld op 1 juni 2021. Het Doarpsbelang houdt deze ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten en stapt met deze twee moties onder de arm ook naar de
wethouder Mark de Man om het gesprek aan te gaan. Deze moties zetten de deur
iets verder open voor het realiseren van woningen. Wordt in 2021 vervolgt...
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Groenvoorziening
De groenvoorziening in Top en Twel wordt beheerd en uitgevoerd door medewerkers
van de gemeente Súdwest-Fryslân. De contactpersoon van Doarpsbelang voor
zaken aangaande alle groenvoorzieningen is Erik Bos van de gemeente SúdwestFryslân. Jaarlijks maakt Doarpsbelang een rondje door Top en Twel met Erik. Tijdens
deze ronde bekijken we waar zaken verbeterd of aangepast kunnen worden. Met een
aantal dorpsbewoners zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van onder andere
plantsoenen. Deze bewoners voeren het onderhoud aan de plantsoenen in de eigen
straat zelf uit. Dorpsbewoners die suggesties hebben op het gebied van
groenvoorzieningen of vinden dat zaken beter of anders geregeld moeten worden,
kunnen dit melden bij Doarpsbelang. Uiteraard willen we Erik bos weer hartelijk
danken voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar.

Verkeersveiligheid
Een ergernis noemen veel inwoners het, het hardrijden in onze dorpen. We horen het
eigenlijk te veel om hier niets mee te doen. Het is een jaarlijks terugkerend
onderwerp. Het dorpsbelang zal dan, in samenwerking met een aantal inwoners van
plan de grachten, hier ook een oplossing voor proberen te vinden.
Er is in de afgelopen jaren veel contact met gemeente hierover geweest wat heeft
geleid tot niets. Echter erkend de gemeente de problematiek wel maar kan hier
weinig tot niets aan doen. Ook heeft het doarpsbelang een aantal keren met de
politie gesproken om dit probleem te doen oplossen, uitkomst: geen tot weinig
medewerking.
Op dit moment is het doarpsbelang is samenwerking met betreffende inwoner van
plan grachten druk bezig om VVN er bij te betrekken. Laatstgenoemde heeft diverse
VVN Buurtacties ontwikkeld, waarmee je zelf iets kunt doen aan de
verkeersveiligheid in de buurt. De VVN Buurtacties zijn ontwikkeld om het (eigen)
gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten.

Een voorbeeld daarvan is: VVN Spuitmalactie
Met deze actie kunnen er met behulp van een spuitmal snelheidsherinneringen op de
weg worden gespoten.
Naast deze zijn er nog tal van acties welke we als “werkgroep” kunnen aanvragen
om een signaal af te geven om wat te doen aan verkeersveiligheid in onze dorpen.
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Sponsering
Sponsorbeleid Dorpsbelang Top & Twel

Wij krijgen als dorpsbelang veel verschillende verzoeken om evenementen,
projecten, materialen en activiteiten te sponsoren. Omdat het niet haalbaar is om
alles te sponsoren hebben we een sponsorbeleid opgesteld.
Ons centrale uitgangspunt is dat de sponsor aanvraag aan tenminste één van de
volgende eisen moet voldoen.
•

Het moet het dorp en zijn inwoners ten goede komen, dat betekent dat het
dorp als trekpleister en of woonplaats aantrekkelijk(er) word en of inwoners
belang hebben bij het te sponsoren evenement, project, materiaal of activiteit.

•

Het moet het sociale en of maatschappelijke leven in het dorp bevorderen/of
ten goede komen aan.

•

De aanvrager moet actief betrokken zijn en of blijven bij het te evenement,
project, materiaal of activiteit.
Hiermee bedoelen we dat de aanvrager zelf het meeste werk voor zijn/haar
rekening neemt.

•

Het materiaal/evenement/project/activiteit moet duurzaam zijn. Daarmee
bedoelen we dat materiaal meerdere keren of voor meerdere doeleinden
ingezet kunnen worden. En dat evenementen niet voor één keer gehouden
worden, maar voor de jaren daarop volgend ook nog wat oplevert. Denk
daarbij aan een nieuwe tradities, of meerdere bezoekers.

Wat wij niet sponsoren zijn:
•

individuele sponsor aanvragen.

•

aanvragen die op geen enkele wijze betrekking hebben op het dorp en of zijn
inwoners.

•

Sponsoring van verslavende middelen, zoals alcohol en tabak of activiteiten
die het gebruik daarvan stimuleren.

We maken na een sponsor aanvraag een weloverwogen keuze wat we wel en niet
sponsoren.
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Boomgaard
In 2019 bestond Feriening Doarpsbelang Top en Twel 100 jaar. Al in 2017 ontstond
het idee om ter ere hiervan een boomgaard aan te leggen. De ideale locatie hiervoor
is het perceeltje grond tussen it sprutsje en de woningen aan de Zeno van
Burmaniastrjitte. Als gevolg van de Pfas problematiek kon echter geen begin
gemaakt worden met de aanleg van de boomgaard

Gedurende 2019 kwam de werkgroep Top en Twel yn beweging met de plannen
voor it kymfjild. Een heel mooi plan en een mooie kans voor doarpsbelang om dit
samen op te pakken. Afgelopen zomer is gestart met de werkzaamheden. Atsma BV
uit Uitwellingerga heeft het terrein opgehoogd en geëgaliseerd. Vervolgens heeft
Jeroen Bijlsma het terrein ingezaaid met een kruidenrijk graszaadmengsel en de
verschillende fruitbomen geplant. De komende jaren kan Top en Twel genieten van
de opbrengsten hiervan.

In de toekomst kunnen we wellicht de boomgaard aanvullen met bijvoorbeeld
bessenstruiken, bankjes of bijenkorven. Bessenstruiken. Ideeën en bijdragen uit de
dorpen zijn van harte welkom.
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