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Oever en kade project
Het project dat al vanaf 2014 haar voorbereidingen kent is afgelopen zomer dan toch echt van start
gegaan. De zomer van 2018, welke als zeer warm en droog is geweest, weerhield grondverzet- en
aannemersbedrijf van der Meer bv uit Scharnegoutum dan ook niet de schep in de grond te zetten.
Met veel materiaal en mankracht is er het afgelopen jaar dan ook hard gewerkt om onze dorpen droog
te houden in tijden van hoog water. De werkzaamheden dienen in de aankomende zomer, 2019,
gereed te zijn.

Zonneweide
Het plan wat zo mooi leek te zijn heeft toch echter een wat andere zijde gekend. Op woensdag 9 Mei
berichtte de NOS dat het bedrijf welke de zonnepanelen gaat plaatsen een zonnepanelenfabriek in
Appingedam heeft stopgezet. Later deze dag kwam Omrop Fryslân met de mededeling dat de geplande
zonneweide in Oppenhuizen een wereldprimeur zal krijgen met hoog rendement zonnepanelen van
het bedrijf Powerfield.
Dit nieuws riep al enige vraagtekens op bij menigeen, maar het nieuws van het NRC van vrijdag 11 Mei,
rondom het zonnepanelen bedrijf Powerfield, heeft het dorpsbelang doen besluiten niet langer de
plannen te steunen. Het NRC heeft een onderzoek laten uitvoeren met als conclusie dat het
zonnepanelen bedrijf zich bedient van dubieuze grondtransacties en grote risico’s neemt met geld van
particuliere beleggers.
Hier kan het Dorpsbelang van Oppenhuizen en Uitwellingerga niet langer achter staan.
Het dorpsbelang zal met oog op de toekomst altijd positief achter het opwekken van duurzame
energie blijven staan, maar niet op deze wijze.
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A7
Zoals u in voorgaande jaarvergaderingen wel heeft vernomen kent de overlast vanaf A7 een zeer lange
geschiedenis, en is het is het terugkomend onderwerp. Echter heeft dit de nieuwe werkgroep,
wijkvereniging plan de Grachten in samenwerking met het Doarpsbelang, er van weerhouden het weer
eens nieuwe lucht in te blazen.
Op woensdag 9 mei vond dan ook het eerste overleg plaats om stappenplan te bespreken/ en op te
stellen. De eerste stap is dan ook om een enquête uit te schrijven om de peilingen waar te nemen over
de daadwerkelijke hinder van A7.

De enquête wordt zo snel mogelijk opgesteld, maar gezien de zomervakantie is er voor gekozen om de
enquête pas in oktober te versturen i.v.m. het hoogst haalbare responsrendement.
Op 2 november was de laatste dag waarop men de enquete kon inleveren bij 1 van de inzamelpunten,
superrr, bakkerij Tsjalsma en slagerij de Jager. Uiteraard willen wij als werkgroep de hierboven
vermelde inzamelpunten van harte bedanken dat we gebruik mochten maken van de beschikbare
ruimte daarvoor.
De uitslag van de enquête kan als volgt worden samengevat: van het aantal woningen in onze dorpen
heeft 64,3% gereageerd. Het aantal reacties is te verdelen in 84 % “Ja, heb last van geluidhinder”
en 16% “ Nee, ik heb geen last van geluidhinder”. In de Ja-reactie geeft 82% aan de geluidsoverlast
van hinderlijk tot zeer storend te ervaren, 14% vindt het geluid wel aanwezig, maar niet storend en
4% heeft geen kwalificatie ingevuld. In de Nee-reactie (16%) zegt 51% solidair te zijn en het
initiatief om de geluidhinder aan de orde te stellen, wél te ondersteunen.
Het resultaat van de enquête geeft voldoende aanleiding (totaal steunt 91 % het initiatief) om de
geluidhinder van het wegverkeer op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga op de
agenda te zetten.

Top en Twel Yn Beweging
Een prachtig mooi project met zeer enthousiaste initiatiefnemers mag dit project genoemd worden.
Doarpsbelang is dan ook als samenwerkingspartner zeer nauw betrokken bij dit project . Eind 2018
en begin 2019 zijn er diverse subsidies ontvangen voor het tot stand laten komen van dit project.
Het hoofd doel van dit project is dan ook om een beweegtun te laten aanleggen om hier jong en oud
in beweging te laten komen. Op zaterdag 6 april j.l. was dan ook de officiële start van het project en
we kunnen nu letterlijk en figuurlijk LOS.
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Woningen behoefte Top en Twel
In tegenstelling tot de succes van de enquête welke vorig jaar door het doarpsbelang is gemaakt is de
teleurstelling de actuele stand. De enquête waar zoveel tijd en energie in is gestoken is letter en
figuurlijk verworpen tot de papierversnipperaar. Een uitermate teleurstellende gang van zaken maar
het is wel de realiteit.
Omdat dit probleem niet enkel en alleen in Oppenhuizen en Uitwellingerga een belangrijk onderwerp
is heeft de gemeente dan ook een op gemeentelijk niveau onderzoek laten uitvoeren door een externe
organisatie. Ten tijde van dit onderzoek zijn er ook enkele bewonersbijeenkomsten georganiseerd om
de behoefte te peilen.
De gemeente heeft Súdwest-Fryslân opgedeeld in 6 deelgebieden. Binnen elk deelgebied wordt
gekeken naar de woningbehoefte, de verhuizingen en de manier waarop de woning momenteel
ingevuld worden. Momenteel zijn de woningen als volgt verdeeld: 65% koopwoning, 27% sociale
huurwoning en 8% particuliere huurwoning. Als we kijken naar de reactie op huurwoningen blijkt de
reactie in Sneek het grootst te zijn. 70-80% van de verhuizingen in Súdwest-Fryslân vindt plaats
binnen het eigen deelgebied. Hieruit kunnen we concluderen dat mensen graag in de buurt blijven
wonen.
Namens het doarpsbelang heeft Pier Visser 3 december 2018 deelgenomen aan de bijeenkomst in
Heeg. Deze was georganiseerd voor deelgebied IIII wat Zuidoost SWF omvat. Eén van de conclusies
van het onderzoek is dat de jongeren de focus op Sneek leggen en een voorkeur hebben voor de
stad. Echter wordt dit door de zaal tegengesproken. Naast Pier zeggen ook vele andere dorpen dat
hun zonen/dochters/vrienden/vriendinnen geen andere keuze hebben dan naar Sneek te vertrekken.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ruim 1/3e van de sociale huurwoningen in Sneek te
vinden zijn. Het is dus niet dat de jongeren een voorkeur hebben, maar juist moeten.
De zaal spreekt dan ook zijn onvrede uit over het ‘te simpel’ opgezette onderzoek. Daarin komt ook
naar voren dat de jongeren veelal geen kans krijgen om in hun eigen dorpen een huis te krijgen.
Vanuit de zaal wordt er gereageerd op het feit dat de leefbaarheid in dorpen afneemt omdat de
sociale huurwoningen toegewezen worden aan mensen die niets met de dorpen hebben.
Het definitieve rapport geeft dan ook het volgende mee:

Bij veel van de bewonersavonden is benadrukt dat het gevoel leeft dat veel inwoners, vooral
jongeren, naar de stad Sneek trekken, omdat er onvoldoende aanbod in de eigen kern is. Voor
inwoners is dat jammer, omdat zij deze inwoners graag in de kernen willen behouden. Overigens
waren er bij deze avonden weinig jongeren om dit signaal te ondersteunen.
Ook blijkt uit het onderzoek dat binnen deelgebied IIII de meeste verhuizing gefocust zijn op Sneek in
plaats van het eigen deelgebied. Hieronder vallen ook Oppenhuizen en Uitwellingerga. Het lijkt er
dus telkens meer op dat er stuivertje gewisseld wordt tussen Oppenhuizen, Uitwellingerga en Sneek.
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Echter blijkt uit onderzoek dat er na de toenemende vraag nu, in de toekomst weer een afname van
de vraag komt. Hierdoor is ‘zomaar’ bouwen geen optie omdat dit leegstand in de toekomst
veroorzaakt. Daarom wordt er ook gekeken naar tijdelijke woningen (tiny houses e.d.) en het
herbenoemen van bestemmingen om zo bijvoorbeeld bedrijfspanden om te bouwen tot
appartementencomplexen.
Alles rondom dit onderzoek en het wonen in Súdwest-Fryslân is terug te vinden op
www.woneninsudwestfryslan.nl

Groenvoorziening
In het voorjaar van 2018 zijn er knotwilgen geplant aan de Forbiningswei wat de oh zo belangrijke
toegangsweg bij binnenkomst van onze dorpen weer een wat fraaier beeld moet gaan geven.
Zoals aangegeven in de jaarvergadering van vorig jaar staat bollenmix welke in de bermen van de
Forbiningswei zullen worden geplant ligt uiteraard nog steeds in de planning.
Dit hangt nog af van planning wanneer de Forbiningswei wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt.
De rotonde ter hoogte van de voetbalkantine heeft ook een heuse metamorfose ondergaan. Rond april
2018 is deze dan ook grondig aangepakt en verfraait met een nieuwe inrichting, goed werk kunnen we
wel stellen en willen we Erik bos, werkzaamheden bij de gemeente Sudwest Fryslan, daar dan ook
hartelijk voor bedanken.

Sponsering
Het is voor het dorpsbelang elk jaar weer een veel voorbijkomend onderwerp. Zoals ook is aangegeven
in voorgaande jaarvergaderingen is het dorpsbelang geen heuse subsidieverstrekker, maar wil het
dorpsbelang waar nodig wel haar steentje bijdragen op financieel gebiedt
In december 2018 is er door een aantal initiatiefnemers een muzikaal diner georganiseerd voor jong
en oud, hier heeft het dorpsbelang dan ook een financiële ondersteuning aan gegeven. Het skutsje
wat elk jaar in donkere maanden prachtig bij de familie Kuperus, Douwestrjitte, aan kade ligt moest
dit jaar worden voorzien van nieuwe verlichting, deze kosten heeft het dorpsbelang dan ook op zich
genomen.
Naast deze sponseringen neemt het dorpsbelang ook een gedeelte van de kosten, welke zijn gemoeid
met project geluidshinder A7, voor zijn rekening.
Ook in de toekomst zal het dorpsbelang gevraagd worden voor een financiele bijdrage voor
project/activiteit in onze dorpen. Het doarpsbelang zal hier dan ook beleid op moeten gaan maken
zodat het voor een ieder duidelijkheid biedt.
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Boomgaard
Dit jaar, 2019, viert het dorpsbelang haar 100e verjaardag wat een hele mijlpaal genoemd mag worden.
Dit willen wij als bestuur dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de jaarvergadering van
2017 werd er aan de aanwezige leden gevraagd wat men een leuk geschenk van het dorpsbelang zou
lijken, er kwamen destijds een aantal diverse onderwerpen naar voren maar de boomgaard kwam als
beste idee uit de bus. Afgelopen jaar heeft het doarpsbelang het idee dan ook verder uitgewerkt en
werd er samen met Erik Bos gekeken naar een geschikte locatie. Er werd uiteindelijk gekozen voor het
stukje grasland gelegen tussen de volkstuinvereniging het Sprutje en de woningen aan de Zeino van
Burmaniastrjitte.
Er is met de gemeente al een concept overeenstemming bereikt over het gebruik hier van. Het
doarpsbelang hoopt einde van het jaar het plan gerealiseerd te hebben.
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