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Na een ambsperiode van 17 jaar neemt burgemeester K. J. Vrijling
woensdagmiddag 31 oktober in een speciale openbare raadsvergadering in Hotel Oostergoo afscheid. 's Avonds bestaat er voor de
bevolking gelegenheid om afscheid te nemen van 18.30 tot 20.00 uur
in Hotel Oostergoo. Hieronder een fotocollage van gebeurtenissen
met burgemeester Vrijling die varieerden van openingen, exkursies
met de raad, huldigingen, verwelkoming St. Piter e.v.a.
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alle kappers jaloersk op wéze kinne.
Njonken de aula hat men yn „Nij Friesma
Hiem" dan noch in sealtsje, dat brákt wurde kin foar tsjerketsjinsten, mar ek foar bygelyks hán- en nifelwurk en áldereingymnastyk. Foar dy léstneamde saken fielt direkteur Van der Ende in protte. Hy wol yn
'e takomst mear dwaan oan de fintspanning
foar de álderein en leaut fést, dat hja noch
in protte kinne, ek al leit de leeftyd fan de
bewenners gemiddeld efkes boppe de 87.
De hear Van der Ende wol syn personiel
derby ynskeakelje en „net mear allinnich
skjinmeitsje" litte.

Iepen hhs
Hy is tige te sprekken oer syn personiel,
dér't it grutste part fan ek al wurke yn it álde Friesmahiem: „It is by harren noch echt
leafdewurk". Dat die finder oaren bliken,
neidat der yn 'e nacht fan 12 op 13 novimber ynbrutsen waard yn it nije gebou. Dérby is in kuolkast stellen. De personielsleden
hawwe dérnei om bar nachts de wacht hálden en giene om de tiid troch te kommen
dan ek noch wol gauris oan de slach. „Hja
wurkje somtiden fan moarns sán oere oant
jáns alve en dan moatst by wize fan sprekken ek noch freegje oft hja net fis in kear
nei hûs gean sille", seit de hear Van der Ende.
De direkteur fan „Nij Friesma Hiem"
praat leaver net oer in „tehás", mar oer in
„hás". „It moat in iepen Mis wurde, dér't
de bewenners sintraal yn steane en respekteard wurde. Hja moatte dwaan en litte
kinne wat hja wolle". De hear Van der Ende wol der ek in iepen hfis fan meitsje troch
de bewenners fan de flat foar 65-plussers
njonken „Nij Friesma Hiem" gelegenheid
te jaan om yn- en át te linnen.

Ferfarren tafallen
De ferhuzing fan it álde nei it nije Friesma
Hiem hat gjin grutte swierrichheden ján.
Op tiisdei 18 novimber is it hásrie oerbrocht en in dei letter folge de álderein sels.
Hja binne ferfearn troch de eigen famylje
en troch it personiel, wylst der ek help ján
is troch leden fan de Frouljusried. In protte
álderein seach al wat tsjin de ferhuzing oan,
mar it is oer it gehiel nommen allegearre
wol wat tafallen. De measten binne al aardich wend yn har nije omjouwing.

iesma Hiem" yn Grou
nijmoadrich en no al te lyts
Stellingwerf, dy't dat, as de sánens it talit,
ek noch wolris besykje wol yn it Prinses
Margrietkanaal, „mar dan moat it al better
waar wéze".

Plannen aide Friesmahiem
It álde Friesma Hiem oan de Mr. Troelstrawei giet net ferlern as wenplak. De gemeente wol it ferbouwe en dan ynrjochtsje as
wenten foar ien- en twapersoanshásháldens. De fraach nei dit soarte fan wenten
nimt hieltyd ta, benammen einder de jongerein, dy't op himsels wenje wol. De gemeente tinkt, dat der 25 fan soksoarte wenten komme sille. Ek de áldereinwenten om
it álde Friesmahiem hinne sille ynrjochte
wurde as ien- en twapersoanshásháldens.
Foar in part is dat trouwens al bard.
De measte álderen, dy't dér noch op harsels
wennen, binne oergien nei „Nij Friesma
Hiem". Der binne lykwols ek guon, dy't
selsstannich wenjen bliuwe. Har wenten
wurde pas ferboud as se frijkomme. It kin
los mei de ferbouwing fan it álde Friesmahiem as der subsydzje komt fan it Ministearje fan Folkshásfesting. Dy jildlike
stipe wurdt ferwachte yn maart of april fan
it takomme jier. It álde „Friesmahiem" kin
dan nei de simmer fan 1981 syn nije bestimming krije.

mar dérnei moatte de minsken, dy't om it
álde Friesmahiem wenje, it earste rjocht
hawwe".
Dat is lykwols net it gefal. Hja hiene wol
foarrang, mar dat ferfalt orn't hja dér gjin
gebalk fan makke hawwe. Elkenien, dy't
no nei „Nij Friesma Hiem" ta wol, hat deselde rjochten en kansen as in oar, neffens
direkteur Van der Ende. Mar frou Van der
Meer wol har selsstannigens noch net priisjaan: „Ik ha neat te kleien, ik doch it hushâlden en it iten siden noch sels. Dan ha jo
wat te dwaan. En boppedat ha ik twa dochters yn Grou, dy't helpe as it moat. As it net
oars kin, dan wol ik wol nei „Nij Friesma
Hiem", mar ik kin my noch wol réde, dat
wérom soe ik?"
PETER BRUINSMA

Gjin foarrang buertbewenners
Frou Aukje van der Meer-de Visser (86) is
ien fan de minsken, dy't op har sels wenjen
bliuwt yn ien fan de áldereinwenten by it á1de Friesmahiem. Hja hat fan jannewaris
'67 oant jannewaris '71 yn it áldereintehfis
wenne, om't har man sa min wie. Max nei
dy syn ferstjerren sette hja har wer selsstannich nei wenjen. Frou Van der Meer: „De
minsken, dy't der it measte ferlet fan hawwe, moatte earst nei it nije Friesma Hiem,

„Wy hawwe (is ferbettere"
Dat jildt ek foar de hear Bouke (83) en frou
Roelofke (82) Stellingwerf, ien fan de fjouwer pearen yn „Nij Friesma Hiem". Yn it
álde hûs wiene hja it iennichste troude pear.
Al 58 jier binne hja by inoar. „Wy hawwe
is ferbettere", sizze hja, „want wy hawwe
hjir folie mear romte. Wy hawwe no in
aparte sliepkeamer en in bad en dat wie dér
net sa". Dér wennen hja boppe en no finder
en dat komt goed át, want de fuotten fan 'e
frou wolle net sa bést mear. Frou Stellingwerf makket gebrák fan in rolstoel en dy
kin hja moai kwyt yn de sliepkeamer.
Tige wiis binne hja ek mei it moaie átsjoch
oer it Prinses Margrietkanaal, dér't geregeldwei grutte boaten foarby komme. Hja
hawwe nammentlik altyd by it wetter wenne, yn de Tsjerkstrjitte oan de steger by de
Rjochte Grou. „Ik koe dér fit de koken wei
mei de angelstok yn fiskje", seit de hear
(ferfokh op side 14)

Roelofke en Boukje Stellingwerf yn har
romme keamer yn „Nij Friestna Hiem":
„Wy hawwe zis jérbettere".

„Ik stilt net Ut, dat de wurktiidferkoarting by Halbertsma
ferlinge wurde moat. Mar it is noch fierstente betiid om dér
no al in uitspraak oer te dwaan. Yn alle gefallen is in panykréaksje perfoarst net nedich. Nei alle gedachten bliuwt de
wurktiidferkoarting beheind ta i's haadféstiging yn Grou en
dan allinne noch mar ta de tifdieling, dér't doarren makke

wurde foar de wentebou”. Oan it wurd is de hear Alben
Pieter Blom (43), siint 1 septimber ferline jier algernien
direkteur fan Halbertsma BV. Begjin febrewaris waard
bekend, dat dat bedriuw wurktiidferkoarting oanfrege hie
foar 175 fan 'e fjouwerhtindert wurknimmers yn 'e fe2./igiut
yn Grou.

Direksje en wurknimmers seagen It swurk driuwen

Halbertsma Grou net yn opskuor
fanwegen wurktiidferkoarting
Dy fermindering fan 'e wurktiid is yngien
op moandei 9 febrewaris en duorret
ynearsten seis wike, oant en mei freed 20
maart dus. Dernei moat besjoen wurde oft
der yn Grou ek fierdersoan koarter arbeide
wurde sil. Doe't „Frysk & Frij" it neifolgjende petear mei direkteur Blom hie, wie it
krekt yn 'e twadde wike fan 'e wurktiidferkoarting. Fansels koe de hear Blom doe
noch net oersjen hoe't it fierder moat mei
Halbertsma, fierwei it grutste en wichtichste bedriuw fan Grou. Fjirtich persint
fan 'e Grouster beropsbefolking wie yn
1979 by Halbertsma yn it wurk. Yn alle gefallen háldt de direksje foar 1981 rekken
mei in efterátgong fan 'e omset fan 10 oant
15% yn 'e bou-k3fdieling.

Winst oer '80 nei miijoenenferlies

Soks betsjut perfoarst net dat it min giet
mei it hiéle Halbertsma-konsern. De direksje ferwachtet oer 1980 sets in beskieden
oerskot. Hoe heech oft de winst weze sil,
wol de hear Blom noch net meidiele. Earst
moat de ándernimmingsried ynljochte wurde, sa is de direksje fan betinken, dy't baten de hear Blom bestiet tit finansieelekonomysk direkteur J. W. J. van Kleef.
De hearen direkteuren binne'tige wiis mei
de ,swarte sifers" oer 1980, benammen
om't it jier derfoar noch in miljoeneferlies
opsmiet.
Dat kaam benammen troch de hurde winter
fan '79, dy't der foar soarge, dat de bou
moannenlang stillei. En fan 'e bou fan wenten moat Halbertsma it foar in grut part
hawwe, want in tredde die! fan 'e omset
bestiet ût doarren en kezinen. Om de
kosten te ferleegjen hat de direksje doe
besletten om fjirtich minsken fan it netproduktive personiel fuort te stjoeren troch
natuerlik ferrin, eardere pensionearring, in
sosiaal plan, mar ek troch twongen Ontslaggen.
„Dat hat yn 1980 seaden oan 'e dyk set",
stelt de hear Blom tefreden fest. Nei't er alferkean en de mar-

keting arbeide hie, kaam er in heal jier ferlyn nei Halbertsma. Wêrom? „It like my
benearjend ta om der te bliuwen oant myn
65-ste. Der seach ik gjin heil yn en Halbertsma wie in moaie nije átdaging". De
hear Blom is troud en hat twa bern. Hy
wennet no noch yn Heemstede, mar mids
maaie set er him nei wenjen yn Drachten,
de „.p-oeisted" fan Fryslán.

Meubels en „pallets"

Halbertsma hat fjouwer fatigings. Behalven yn Grou steane der fabriken yn 'e sted
Grins en yn Scheemda, wylst de BV yn
Gent in ferkeapkantoar hat foar de Belgyske merk. Ek is der in dochterfirma yn 'e
Fránske haadstéel Parys. Njonken doarren
en kezinen makket Halbertsma tsjintwur-

dich ek massyf houten meubels yn it fabryk
yn Scheemda. Nei in oanrintyd fan in lytse
twa jier is der ferline jier mei faasje mei
(nein set. Halbertsma rjochtet him mei syn
meubels benammen op jonge hitsháldings
yn eigen lán, België en Frankrijk en der
wurdt besocht om ek yn Dinslán en yn Japan in oandiel yn 'e merk te krijen.
Neffens de hear Blom is de produksje en de
ferkeap fan meubels goed fan 'e streek
gien. It is sadwaande net nedich om ek yn
dy sektor oer te gean ta wurktiidferkoarting. Foar de produksje fan 'e saneamde
„pallets" (ek yn Grou) jildt itselde. Pallets
binne handige helpmiddels, fan hout of fan
metaal, foar opslach en ferfier fan alderhanne saken. As ien fan 'e earste bedriuwen
yn Nederlán begán Halbertsma mei de produksje fan it pallet en makke yn 'e rin fan
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Raad idaarderadeei:
Gemeente gat Heineken B.V.
te snel een bouwvergunning
Grouw-Zoals bekend is de bouw van de opslagloods en
kantoren van het Heineken bedrijf te Grouw stopgezet.
Rijkswaterstaat heeft bezwaar gemaakt tegen de plek
waarop er gebouwd wordt. Rijkswaterstaat denkt deze
grond nodig te hebben voor op- en afritten bij het
kruisingvrij maken van de Rijksweg. Dit hoewel er nog
in het geheel geen concrete plannen zijn en dit ook niet
voor 1990 aan de orde komt.
B.en W. stellen de werkgelegenheid op de eerste plaats,
temeer gezien de zwakke situatie bij Stork en ook in de
bouwsektor van Halbertsma.
Om het nu toch mogelijk te maken dat de bouw eventueel
op deze plaats doorgang kan vinden moet de raad in haar
vergadering van dinsdag 19 mei een voorbereidingsbesluit nemen opdat er wel industrie gevestigd mag worden
op die plaats.
Wanneer dat gebeurd is zullen Ged. Verkoop voormalig verzorgings
Staten een verklaring van geen bezwaar
afmoeten geven. B.en W. verwachten niet tehuis Friesma-Hiem
dat dit zonder overleg met Rijkswater- B.en W. stellen de raad voor om het
staat zal gaan. Er vindt momenteel al voormalig verzorgingstehuis Friesrnadruk overleg plaats om tot een oplossing Hiem te verkopen aan de woningbouwvereniging Midden-Friesland. De bedoete komen.
Heineken Nederland b.v. heeft wel de ge- ling is om van de kamers en woninkjes
meente aansprakelijk gesteld voor de woonruimte te creëren voor alleenstaanschade die zij lijdt. De gemeente heeft dit den, twee persoonshuishoudings en kleigeaccepteerd.
ne gezinnen. De behoefte hieraan is in

Grouw erg groot. Het architectenbureau
J. Draisma heeft de mogelijkheden welke
er zijn onderzocht en een bouwplan gemaakt. Het resultaat is een bouwplan
voor 8 woningen (3 kamer woningen) en
28 woningen voor alleenstaanden en 2
persoonshuishoudens. Het hoofd gebouw
zal geheel ingericht iworden tot wooneenheden voor alleenstaande en 2 persoons
huishoudens.
Met de A.V.V.L. zijn onderhandelingen
gaande om de 2 huisjes op de hoek
Friesmastrjitte en Lynbaenstrjitte in te
richten als aula.
B.en W. menen dat een vraagprijs van
f 575.000,- voor grond en opstallen redelijk is en leidt tot aanvaardbare huren.

Deze zijn door de woningbouwver. berekend op 394.20 per maand voor een 3
kamer woning en 242.85 per maand voor
de overige woningen. Rondom het gebouw zullen een 30 tal parkeerplaatsen
gecreëerd worden. De woningbouw=
vereniging hoopt noch deze zomer met de
uitvoering van de verbouwing te kunnen
starten.
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Muziektent wordt
opgeknapt
Grouw-Het aannemersbedrijf J. de Wal

en Zn. is momenteel bezig met het opknappen van de muziektent op "It Grien".
Vorig jaar beloofde burgemeester Holtrop Sint Piter dat er wat aan de muziektent gedaan zou worden. Dit jaar kon hij
de goed heiligman meedelen dat de
plannen rond waren.
De gemeente betaald 10.000.- en de
verenigingen in Grouw zorgen dat de
andere 10.000,- op tafel komt.
Ook zal het Grien zelf opgeknapt worden.
Er zal een hekje omheen komen en een
wandelpad voor de muziektent langs.
Ook de beplanting zal opgeknapt worden.
De muziektent zal worden voorzien van
afneembare schotten voor de achterzijde
zodat het geluid beter wordt van de musicerende verenigingen. Het ligt in de
bedoeling dat er in het zomerseizoen elke
donderdag avond een optreden zal zijn.
Brassband Apollo zal het openingsconcert verzorgen. Ten gevolge van deze opknapbeurt van It Grien zullen er geen
kermis wagens meer op het grasveld
mogen staan. Voor de kermis zal een
geheel nieuwe indeling gemaakt worden.

Hoog water. Door de langdurige regen kwam het water vorige weekend evenals op
veel andere plaatsen op een erg hoog peil. Vrijwel nergens gaf het hoge pijl
moeilijkheden.
In de sloot rondom het sportveld stond het water zo hoog dat de eenden tot aan de
doelpalen konden zwemmen. Door dit hoge peil kregen verschillende bewoners van de
Troelstrawei enig water in hun kelders.

Burgemeester Holtrop slaat
'eerste' paal Heineken
vestiging Grouw

Grouw-Afgelopen donderdagmiddag heeft burgemeester B.G. Holtrop officieel de 'eerste' paal geslagen voor een nieuwe vestiging van de bierbrouwerij Heineken in Grouw. Er komt een loods met
een vloeroppervlak van 50 x 50 meter en een kantoorvleugel van 10 x
50 meter in twee bouwlagen.
In dit gebouw zullen de vestigingen van de Noord Friese
Drankenhandel te Leeuwarden en Hergaardens drankenhandel te
Joure worden ondergebracht. Tevens komt de verkoopstaf voor
Groningen, Drente en Friesland naar Grouw. Deze is momenteel nog
gevestigd te Groningen. In ons volgend nummer komen we hier nog
uitvoeriger op terug,

Klokketoren Friesma-Hiem
kreeg plaats bij
Nij Friesma-Hiern.:21det

Snoek van 1.20 meter
gevangen in
Biggemeer. 1`2

Grouw-De heer Kees Wartena (80) heeft
in de Biggemeer bij Grouw een snoek van
maar liefst twintig pond gevangen met
een lengte van 1.20 meter. Ondanks zijn
vergevorderde leeftijd is de heer Wartena
nog elke dag in aktie.

.‘aik

Grciuw-Vrijdag 11 december j.l. was het 1 jaar geleden dat NijFriesma-Hiem in gebruik werd genomen. Als een soort van verjaardagskado kwam de woningbouwvereniging Midden Friesland de
jarige een passend kado aanbieden. Bij de renovatie van het oude
Friesma-Hiem was het oude klokketorentje overbodig en het zou zijn
gesloopt als de mensen van de woningbouwvereniging zich niet over
het torentje met zijn klokken hadden ontfermd.
In de werkplaats van de bouwvereniging
werd het torentje grondig opgeknapt en
van een nieuw onderstuk voorzien.
Besloten werd om het de bewoners van
het nieuwe Friesma-Hiem aan te bieden
als een vertrouwd herkenningspunt van
het oude Friesma-Hiem.
Vrijdagmorgen werd de toren, die al veel
heeft meegemaakt en eejhas bijna verbrand -was, geplaatst bij het nieuwe
Friesma Hiem. Vrijdagmiddag vond de
officiële overdracht plaats. De bewoners
van Friesma-Hiem zaten voor deze gelegenheid in lange rijen in de gangen
welke uitzicht boden op het torentje,te
theedrinken en konden zo de officiële
overdracht volgen. Alvorens naar buiten
te gaan heette de voorzitter van Nij
Friesma-Hiem de heer K. Schermer
allen hartelijk welkom. De heer A. de
Groot, voorzitter van de woningbouwvereniging bood vervolgens de sleutel
van de toren aan de heer Schermer aan.
Namens de bewoners, direktie en personeel bracht de heer Scheriner de woningbouwvereniging dank voor dit prachtige
kado. Vervolgens werd buiten de klok
officieel in werking gesteld. Inmiddels is
ook de naam Nij Friesma-Hiem op het
gebouw komen te staan.

In het eerste já,ar van haar bestaan
hebben vele Grouwsters het Nij FriesmaHiem leren kennen als een bijzonder
fraai gebouw waar iedereen altijd van
harte welkom is.
In de korte tijd dat wij er vrijdagmiddag
waren is van meer dan 1 kant benadrukt
dat het hier ook voor de bewoners geyet
dig fijn is. "De direkteur en al it p soaniel se binne geweldich en steane altyd
foar jo klear'; zo werd ons gezegd, een
groter kompliment is nauwelijks denkbaar.

B.en W. betalen zelf schilderbeurt Poarte gebouw

P.v.d. A. laat partij genoten
fbA
\ opdraaien voor de kosten
Grouw-Van je vrienden moet je
het maar hebben zullen burgemeester Holtrop en wethouder
G. van Essen (beide P.v.d. A. lid)
gedacht moeten hebben uit de
reactie op het voorstel van B.en
W. om het Poarte gebouw op
kosten van de gemeente een
schilderbeurt te geven.
Het was de P.v.d. A. fraktie en de
heer Knossen van het CDA die
nee zeiden tegen het college omtrent de inmiddels al uitgevoerde
schilderwerkzaamheden. De

heer Knossen verklaarde later werken. Het college overtuigd dat een zo
zich vergist te hebben bij de verveloos monument niet past tussen 2
prachtige met veel gemeenschapsgeld
stemming.
Wat is nu het geval.
Met veel kosten ook met gemeenschapsgeld zijn de woningen naast het Poarte
gebouw geheel gerestaureerd. B.en W.
zouden ook liefst meteen dit gebouw aanpakken ware het niet dat de eigenaar van
dit gebouw weigert mee te werken, om het
aanzien van het Poartegebouw toch
enigzins aanvaardbaar te maken tussen
de beide fraaie panden komt het college
met het plan om dan alleen het gebouw
een eenvoudige schilderbeurt te geven.
Ook hieraan weigert de eigenaar mee te

gerestaureerde monumenten besluit dat
dan de gemeente de f 800,- er voor over
moet hebben om dat gedeelte helemaal te
verfraaien. Het college verwachtte geen
moeilijkheden bij de raad, zodat de schilderwerkzaamheden reeds werden uitgevoerd als afsluiting van de hele restauratie.

Formeel moest dit punt in de raad en het
voorstel kwam. Nee, zei de P.v.d. A.
fraktie wetende, dat het college dan zelf
voor de kosten zou opdraaien. Het college
weet zich echter ook financieël gesteund
door andere raadsleden.

Toren te Aegum

Aan
de inwoners
van
idaarderadeel

De ontwerp-begroting voor 1982 is gereed. In deze
begroting zijn de richtlijnen voor het beleid in het
komende jaar uitgestippeld.
De begroting zal worden behandeld in de openbare
raadsvergadering van dinsdag 22 december 1981
's ochtends om 9 uur.
Tijdens de behandeling zullen de raadsleden zich,
behalve over de begroting zelf, kunnen uitspreken over
het door burgemeester en wethouders gevoerde of te
voeren beleid.
De vergadering is openbaar en elke inwoner kan, voor
zover de ruimte op de publieke tribune dat toelaat, de
discussies volgen.
Het gemeentebestuur hoopt, dat van deze gelegenheid
ruimschoots gebruik zal worden gemaakt.
Op de volgende bladzijden vindt u enige gegevens, die
een globale indruk geven van de financiële situatie van
de gemeente in 1982.

Overzicht inkomensten en uitgaven 1982

Omschrijving

Inkomsten

Wo
van
totaal

Uitgaven

%
van
totaal

81.416,—

0,33 1.914.875,-

7,80

Openbare veiligheid

54.502,—

0,22

423.560,-

1,73

Volksgezondheid

30.935,—

0,13

165.823,-

0,68

Volkshuisvesting

2.709.171,—

11,04 2.837.720,-

11,56

Openbare werken

2.205.700,—

8,99 5.183.417,-

21,13

Algemeen beheer
(salarissen, kosten gemeentehuis,
bestuurskosten etc.)

Eigendommen, niet voor de openbare
dienst bestemd
(kosten div. gebouwen en
ambtswoningen)
Onderwijs
Cultuur en recreatie'
Sociale zorg en maatschappelijk werk
Economische aangelegenheden

150.294,—

0,61

15.356,—

0,06

4.104.840,-

16,73 5.330.066,-

21,73

274.037,-

1,12 1.384.983,—

5,64

4.608.429,—

18,79 5.241.226,—

21,35

139.402,—

0,57

9.266,—

0,04

Belastingen en algemene uitkeringen

8.458.490,—

34,47

52.600,—

0,21

Kasvoorzieningen

1.714.768,—

6,98 1.619.708,—

6,60

0,02

180.778,—

0,74

178.768,—

0,73

Diversen

6.162,—

Overschot
Totaal

24.538.146,-

100

24.538.146,-

100

De Ayttawei te Roordahuizum

Straks verleden tijd

Rioleringswerkzaamheden
te Grouw

Plannen voor 1982 o.m.:
N.V. h Alb PE5N1 `

tCt1J[1KUt

itt

St

*energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen
*sloop en bouwrijpmaken Halbertsmaterreinen Grouw
*bestemmingsplannen voor Roordahuizum (uitbreiding),
Grouw (Halbertsma), Warga (kom) en buitengebied (afronding)
*uitbreiding huisvesting secretarie/uitbreiding ambtelijk apparaat
*bermverbreding Ayttawei Roordahuizum
*dorpsvernieuwing
*wegverbetering Friens
*vervanging raamkozijnen Master Wielsmaskoalle (Grouw) en
Trije Doarpenskoalle (Roordahuizum)
*renovatie korfbalveld Grouw (eerste fase)
*vernieuwing dakbedekking It Stolpke (Warga)
*gemeenschapscentrum (Grouw)
*woonerf Taanpóle (Wartena)
*onderwijsbeleidsplan
*beleidsnota milieu

Samenstelling gemeenteraad
G. Bouma (PvdA)
Mw. A. Dekker-v. Schaik (Id
'78)
G. v. Essen (PvdA)
Mw. A. Faber-Mintjes (PvdA)
J. van der Goot (FNP)
D. van Gorkum (PvdA)
F. de Jong (Id'78)
P. Knossen (CDA)
R. Koopmans (CDA)
K. Schermer (PvdA)
T. Terpstra (VVD)
Ir. F. de Wolf (VVD)
Th. B. Zwart (PvdA)

2e Oosterveldstr. 269001 BA Grouw

05662-1788

De Boarch 29
D.S. Bangmastr. 49
De Marren 10
De Boeijer 20
Haven 23
Kon. Julianastr. 15
Friesmawei 27
Burg. Waldastr. 25
De Tsjalk 29
Parkstraat 18
Oostergostr. 37
Burg. Waldastr. 27

05662-2129
05660-1227
05105-1676
05662-1992
05660-1751
05662-2747
05662-2070
05105-1421
05662-2377
05662-1385
05662-1596
05105-1213

9001 LV Grouw
9008 TK Roordahuizum
9005 NT Warga
9001 JJ Grouw
9008 SX Roordahuizum
9001 JW Grouw
9007 SE Idaard
9003 LR Wartena
9001 HD Grouw
9001 AT Grouw
9001 CG Grouw
9003 LR Wartena

Samenstelling college B. en W.

Kom van War ga

Burgemeester:

Mr. B.G. Holtrop, Mr. P.J. Troelstrawei 17, 9001 CR Grouw, tel. 056623191. Portefeuille: Algemene zaken, politie, openbare orde, brandweer,
bescherming bevolking, coördinatie-beleid, ruimtelijke ordening, financiën, vleeskeuringsdienst, noodslachtplaats, gasbedrijf, grondzaken.

Wethouders:

G. van Essen, D.S. Bangmastrjitte 49, 9008 TK Roordahuizum, tel. 056601227.
Portefeuille: loco-burgemeester, onderwijs, welzijnsbeleid, Jeugd- en
jongerenwerk, sport, cultuur, bibliotheekvoorziening, milieuzaken,
personeelszaken.
Th. Terpstra, Parkstraat 18, 9001 AT Grouw, tel. 05662-1385.
Portefeuille: regio Leeuwarden, openbare werken, volkshuisvesting,
economische zaken, sociale zaken, maatschappelijk werk, volksgezondheid, recreatie,

Secretaris:

Mr. P.H. Starreveld, De Swanneblom 8, 9001 GS Grouw, tel. 05662-3161.

Gemeentefinanciën in 1982
In vergelijking met veel andere gemeenten lijkt het Idaarderadeel financieel voor
de wind te gaan. Een overschot van f l47.000,—op de begroting 1982 is niet niks in
een tijd, dat op veel gemeentehuizen wordt geworsteld om de begroting sluitend te
krijgen.
Voor een deel is dat ook zo. Idaarderadeel staat er niet slecht voor tengevolge van
een goed financieel beleid in vroeger jaren. Toch moeten we oppassen. Ook de
gemeente moet rond zien te komen in een tijd waarin de stijging van de inkomsten
geen gelijke tred meer houdt met die van de uitgaven.
De gemeente, voor 900/e afhankelijk van rijksgelden, moet rekeninghouden met een
daling van de groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het rijk
schroomt zelfs niet kortingen toe te passen op b.v. de onderwijsuitkeringen.
Kortingen worden tegenwoordig zelfs toegepast gedurende het lopende
begrotingsjaar.
Het gevolg hiervan is, dat de gemeente in de toekomst voor moeilijke keuzen zal
worden geplaatst. Er zal niet of nauwelijks ruimte zijn voor taak uitbreidingen, terwijl
zelfs het afstoten of inkrimpen van taken noodzakelijk kan zijn.
De raad zal naar verwachting in de nabije toekomst meer dan voorheen urgenties
moeten afwegen en prioriteiten moeten bepalen. De realisering van nieuwe wensen
zal in toenemende mate afhankelijk zijn van de bereidheid tot een herbezinning op
het totaal van het gemeentelijk uitgavenpatroon.
Is het beeld voor 1982 dus nog betrekkelijk fleurig, het financieel perspectief op wat
langere termijn is zonder meer somber. "
Dit jaar geen verhogingen van de tarieven van de onroerend-goedbelasting; dit jaar
nog een uitzetting van de gemeentelijke uitgaven voor de uitvoering van een aantal
wensen. Een volgend jaar moeilijke beslissingen en het maken van keuzen tussen
nieuwe wensen en bestaand beleid.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van nadere informatie over de begroting of andere gemeentezaken
kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis te Grouw, tel. 05662-1444 of met een der
raadsleden.
Het gemeentehuis - alle sekretarie afdelingen, bureau gemeentewerken en sociale
zaken - is voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag elke morgen van
8.00 tot 12.00 uur.

DRUK: FRISIA B.V., GROUW

DE MID-FRIES~

Dinsdag 2 maart 1982

Gemeentehuis Idaarderadeel
40 jaar
.m. 7 Friese dorpen, waaronder Grouw
r9. hoort) werd mij einde 1940 verzocht, een
blan te maken, naar aanleiding van de
tiezichtiging van het juist gereedgekomen raadhuis in Leidsen dam.
Maart 1941 volgde de aanbesteding van
het raadhuis te Grouw en 17 mei die van
twee dienstwoningen erbij, resp. voor
.t 82.865,- enf 12.000,- aan de aannemer R.
ge Jong, waarbij tevens werd bepaald, dat
ge. technische en financiële contróle van
liet bouwwerk op geregelde tijden wordt
Waargenomen door den heer H. de Hoop,
gie reeds tientallen jaren met mij samenWerkt en geboortig is uit Heerenveen.
IDe bouw is geregeld gevorderd, ondanks
de moeilijke tijden, zodat tegen de tijd dat
de strenge vorst deze winter zijn intrede
deed, het raadhuis al onder de kap was en
de woningen gereed. Ook het meubilair,
C"...›.031e
,z,tegY0
naar tekening vervaardigd-, zal spoedig
-"?'*"
worden aangevoerd, zodat redelijkerwijs
kan worden verwacht, dat de zeermoedige
daad' van Idaarderadeers gemeentebeGrouw-Dit jaar zal het prachtige gemeentehuis van stuur, om in 't voorjaar van 1.941 nog een
raadhuisbouw te beginnen, met volledig
Idaarderadeel 40 jaar oud zijn.
succes wordt bekroond. Indien gewacht
In augustus 1942, dus midden in de oorlog, kwam het en geaarzeld ware, zou wellicht voor
‘angen tijd de _stichting onmogelijk zijn

gemeentehuis gereed. Het gemeentehuis is gebouwd
onder leiding van de architect A.J. Kropholler. Daarvoor
was het grote gebouw aan de Raadhuisstraat in gebruik
als gemeentehuis, nu bekend als "It_áld gemeentehils".
Dit gebouw werd in 1942 voor f 15.000,- verkocht aan Halbertsma. In de Frisia van 17 april 1942 heeft de architect
Kropholler een artikel geschreven over het gemeentehui
wat ons wel interessant leek om nu nog eens te plaatsen.

inaargeraneeis nieuwe gemeentehuis
Een raadhuis naar Oude Friese traditie

Met verlof van de lezer wil ik gaarne vooraf iets over mijzelf vertellen. Ik ben niet
van Friese, maar toch van Noordelijke en
wel Deense afkomst (mijn naam is Deens.
oorspronkelijk Kropholder); daardoor
heb ik enige verwantschap met de Friezen
en heb ik altijd een levendige waardering
kunnen gevoelen voor de Friesen geest.
Het verheugde mij dus niet weinig, door
de opdracht voor de raadhuisbouw in
Idaardeadeel deze volksgeest en volkswijsheid, in spreuken uitgedrukt, aan de
wanden in steen gebakken te kunnen
vereeuwigen, en in demeubelen, tussen de
oude Friese tekens, in gesneden lettertjes
te doen spreken.
Natuurlijk ook uit hoofde dier opdracht
heb ik getracht den Friese geest te volgen
in de bouw, dien geest van onopgesmukte
eenvoud, van recht door zee gaan, zo
aardig uitgedrukt in de spreuken:

Net mear sizze
As de wirken bilizze

(niet meer zeggen, dan door daden is waar
te maken) en

Koarte wirden, en dy fest
Slute bést

(korte woorden en flink doen, geeft het
beste besluit).
Maar eigenlijk is dit niet anders, als
hetgeen ik altijd in de bouwkunst zoek: de
eenvoudige rechte geest, waardoor onze
voorzaten dikwijls zulk een waardigheid
bezaten in hun bouwambachtsbeoefening; de versiering overheerst hier niet,

maar wordt bij de constructie aangepast.
Deze volgt de wetten van het metsel-,
timmer- en smidsambacht zo nauw
mogelijk en is daardoor niet modern en
niet antiek, maar van alle tijden, want
steen, hout en ijzer blijven zichzelf gelijk.
Op die wijze in, onze tijd gebouwd, kan een
raadhuis ook aan latere geslachten behagen, doordat de stijl zover mogelijk uit
de modesfeer is gehouden.
Voor een gezonde bouwkunst is aan grote
bedenking onderhevig hetgeen in de
laatste kwarteeuw veel werd nagejaagd:
het maken van allerlei uitheemsheden en
paradoxale constructies, waartoe b.v. het
gewapend beton hen, die dit zochten,
zonder moeite in staat stelde.
Bijzonderlijk smaakte dit de z.g. vooruitstrevenden, die in plaats van de oude ambachten, het giet-, smeer- en plakwerk
vóór alles wilden toepassen, naar zij
meenden, als uiting van de moderne tijd.
In werkelijkheid was het een uitingvande
uit eigen voegen losgeslagen geest.En het
was voor onze bouwkunst noodlottig, dat
deskundige (alias belangen) instanties
deze geest in bescherming namen en door
middel van listig opgezette prijsvragen
aan de verbreiders ervan grote bouwopdrachten in handen speelden of met de
macht der vele onder hun invloed staande
organisaties ook aan particulieren hun
bouwtrant opdrongen. Maar dit zou stof
voor een afzonderlijk artikel worden.
Laten wij het dus verder over het raadhuis
hebben. Door het gemeentebestuur van
Idaarderadeel (een samenvoeging van

rTéTo.rige oorlogheeft ons te dien opzichte
iets geleerd. Zes jaar na 1914 waren de
bouwprijzen tot meer dan het drievoudige
gestegen en eerst twintig jaar na 1914
waren zij -nog niet geheel- tot het oude
-peil gezakt. Volgens deze berekening zou
de bouw van het raadhuis over vijf jaar
ongeveer op f 300.000,- komen, dus men
kan wel zeggen, tientallen jaren hebben
moeten worden opgeschort.
Zijn in het raadhuis vele oude spreuken in
de baksteenversiering aangebracht, ook
de wapens prijken daarin met de heraldische kleuren en metalen.
Allereerst het wapen van Idaarderadeel,
blauw met gouden bogen; dan dat van
Grouw met de baarzen, van Warga,
Wartena etc.: van het Rijk en van de provincie Friesland; van de oude landstreek
Oostergo (de Ooster-gouw) en dan in de
raadzaal van al de vroegere grietmannen
(burgemeesters), uit vele adellijke geslachten sedert 1578: Van Sytzama, Van
Bootsma, Van Bangama, Van Roorda,
Van Burmania, Van Wissema, Van Aylva,
Van Wyckel, Van Camstra, Van Schellinga, Van Sminia, Bergsma - wapens alle
met fantastische figuren: leeuwen, adelaars, sterren, bloemen enz., die de
plaatselijke traditie eer aandoen.
Ook bij de verdere versiering is het Friese
element vertegenwoordigd. Met aan de
gemeente daartoe verleende financiële
steun vanwege het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten is aan de
Friese beeldhouwer Tjipke Visser (thans
wonende te Bergen N.H.) opdracht verleend tot de uitvoering van twee leeuwen,
met de wapens van rijk 'en provincie, als
monumentale bekroning van de buitenstoep, waaraan hij als balustrade-beëindiging baarsfiguren (uit het wapen van
Grouw) maakt. Eveneens uit een Fries
geslacht stamt de kunstenaar Dirk Nijland (zoon van wijlen Hidde Nijland.
schenker van het Hindelooper Museum)
die een Fries watergezicht uit de plaatselijke streek op de muur zal schilderen.
Bereids is in de hal, waarin ook deze
schildering bedoeld is, een groot glas-inlood-raam aangebracht, in vlammend
rood voorstellende de dierenriem, als
beeld van de loop des tijds: een memento
voor alle komende bestuursambtenaren,
dat zij de teekenen des tijds verstaan!
Voor de Maagd, de Tweelingen. de Bood-

schutter e :-. re Waterman zijn hier de oude
Friese cos:-_:ums gekozen, zeer nauwkeurig gevolzd. Een ander, blauw, raam
daartegen 7 7 -E 7 geeft de jaargetijden in
vier heelds:.
n zwaluw, een roos, een
druivetros 7 -E 7: ,77 kj e hulstbessen.
Ook de bar...,
siering spreekt van
Friese trad::- E . -.- e.n de buitendeur in
de gevel ::E: een groot gemeente7.-aan en een scheepje;
wapen, de F-het Odal-runenbinnen boven re 7.
e e e Irdom, hier die van
teken van de
r de trap de Nederhet raadhuis E'
landse Lee,..:w.e-- .ensgroot formaat,
- agend boven de
klauwens en pij=er_ b
trouwzaal een let-en
ra met vogeltjes,
re raadzaal maant
zaamheidstekez
ons de spreuk
e.
Alle dine heeft c
en in de hal 3e ;;--1:; zes, les voor een
gezamenlijk gemeentebestuur
van 7
_
Friese plaatsen:
fenriedigens makker Ir lytse great
(eendracht maakt kleine zaken groot)
en met een variate op Vonders "de liefde
tot zijn land is ieder aangeboren":
Nea waerd dy fés:e :aeije ba' n forbritsen
Dy't Friezen oa:2 j ar /án forboun
(nooit wordt de zsaie band verbroken die
land verbindt).
de Friezen aan
meubilair in Friese
Verder is ook a _
geest ontworr r_ vele meubelen zijn
elangstellenden, o.m.
geschenken
een paar stoelen voor de bruiden en
bruidegoms, die in het nieuwe raadhuis
de band voor het leven zullen leggen.
Naar oud gebruik worden deze stoelen
rijkelijk met symbolen in snijwerk
voorzien.
Het leven bl.: :sz altijd nog belangrijker
dan de bouwkunst: ben ik dankbaar voor
de gelegenheid. dat ik in Friesland het
raadhuis in Idaarderadeel mocht bouwen, misschien verheugt het mij nog
meer, daardoor met de Friese volkswijsheid en oude gebruiken in nauwere
aanraking te zijn gekomen en met de
Friezen zelf, waarvan ik er bij deze raadhuisbouw velen heb leren kennen en
waarderen (zoals ik dit -reeds enkelen
deed) als mensen, die onze oeroude en nog
altijd onze beste volksopvattingen verpersoonlijken.

A.J. Kropholler.

Direkteur Yn'e Lyte:

--Nederlands toerisme moet beter
worden aangepakt

Grouw-Nederlandse toeristen moeten gestimuleerd worden om in eigen land meer van hun vakantie te maken.
Wil men de in het buitenland verwende toeristen in eigen
land houden, dan zullen er meer voorzieningen geboden
moeten worden. De kwaliteit van het binnenlands
toerisme moet omhoog, zo vindt een aantal Grouwster
recreatieondernemers.
Er komen steeds meer mensen die ons
eigen land herontdekken", zegt directeur
C.J.C. Funke van het bungalowpark
annex jachthaven Yn'e Lyte te Grouw.
"Wij moeten zodanige voorzieningen
aanbieden, dat ze volgend jaar niet
teleurgesteld toch weer boeken voor een
vakantie in het buitenland. Hier in ook
genoeg te beleven, als je het maar wilt
zien".
Grouw bijvoorbeeld ligt temidden van
prachtige natuurgebieden, waar watersporters en rustzoekers beide aan hun
trekken kunnen komen.
Funke wil samen met vier bootverhuurbedrijven zijn gasten meer mogelijkheden bieden voor een afwisselende
vakantie. "Je kunt van de mensen niet
verwachten, dat ze in twee weken tijd alle
mogelijkheden van een gebied leren ontdekken. Daarom moet je ze beter voorlichten en het recreëren eenvoudiger
maken". Om dit te bereiken, werken de
Grouwster recreatieondernemers samen.
Ze hebben een systeem opgezet, waarbij
huurders van bungalows voor een klein
extra bedrag een boot met aanlegplaats
bij kunnen huren. Voor mensen die over
land de omgeving willen verkennen, zijn
goedkope huurfietsen beschikbaar.
Bovendien worden met paard- en wagen
excursies door de landelijke omgeving

verzorgd, waarbij desgewenst kaasboerderijen, musea en dorpsfeesten bezocht
kunnen worden.

Langer seizoen

Volgens de Grouwster ondernemers
wordt er teveel gepraat over verlenging
van het toeristenseizoen en wordt er te
weinig aan gedaan. "Wat de natuur
betreft", aldus de heer Funke, "is aprilmei de mooiste periode van het jaar". Dan
broeden alle vogels en staat de hele
omgeving in bloei". Via contacten met It
Fryske Gea en plaatselijke vogelwachters bieden de Grouwster ondernemers
hun gasten ontdekkingstochten door
natuurgebieden, waar ze onder deskundige begeleiding het ontluikende jonge
leven van nabij kunnen aanschouwen.
Juist die maanden zijn bij uitstek geschikt voor watersporters om zeilend de
omgeving te verkennen. "Het is dan nog
rustig op het water, je kunt overal met je
boot komen zonder dat je in enorme
mensenmassa's verzeild raakt", zo zegt
de heer Funke.

Voorlichting

Hoewel de VVV-kantoren al erg veel doen
aan voorlichting van toeristen, moet er

volgens de G:
neenninswilernemers veel meer geineuren.
kantine
een uitgebreid in:1DM~ alp boa
programma staan_ imenne. ~e ,_—
inlichtingen krijg*wier Italt ~WEheden van midden-~11~.1111meadliènaire uitstapjes tot liet
woef
bezienswaardigheden. nam ~me
hoogtepunten tot geneaeg arminitis
dorp en stad-. Die ~nen 1~ ~á
meer toegespitst ~a alp kat mom
gebied.
Betekent dit alles ia- tbc ~e ~in
luieren in Grouw geenpianwarczeMe
heer Funke lacht -Don moa _.L
Nee, iedereen moet makar nom itimeles .
zin in heeft. Wij het~ nen
' en dentektma
mogelijkheden aan ~e nentist
leggen en de nodige seinritsii~ Ir!
treffen".

Dinsdag 27 juli 1982

Sloop Halbertsma

Het moment dat het dak van het ketelhuis in een keer naar beneden komt.
Grouw-Gestaag vordert de sloop van de
voormalige Halbertsma gebouwen. Vrijdag 16 juli ging een der hoogste gebouwen, het voormalige ketelhuis tegen
de vlakte. Momenteel is men bezig met
de sloop van het magazijnen de smederij.
De ijzeren spanten van dit gebouw zullen
opnieuw opgebouwd worden.
De sloop gaat gepaard met een enorme
overlast aan cementstof. Hetgeen voor de

omwonenden oepaald geen pretje is. Oók
de bouwvak zal er doorgewerkt worden.
De bedoeling is dat dan de gebouwen
westelijk van de Baai gesloopt zullen
worden.
Er is dan geen afvoer van puin zodat dat
eerst opgeslagen moet worden. Na de
bouwvak zal ook de pijp eraan moeten
geloven. Het ligt in de bedoeling deze met
springstof te laten vallen.

Ruilverkavelinct Oude Jokse met
kleine r
BUREAU BEHEER
LANDBOUWGRONDEN

De Friese ...:1
lagen, dat
(6.625 ha — 806
‘oegepast.
de stemming op
gemalen
dum aangenom Het Bureau Beheer Landbouwgronden maakt bekend, dat /orden de
stemde oppervla het bestuur van de Stichting Beheer Landbouwgronden op 9 gemaakt
heid dus.
december 1982 het beheersplan voor het reservaatsgebied ( afvoeren
Aan de stemt „De Oude Jokse" heeft vastgesteld.
h. Tevens
rechtigden deel,
, ft.
5.502 ha verteg EEN EN ANDER BETEKENT, DAT ONDERNEMERS DIE
stemden 199 s
nota zijn
genwoordigend GRONDEN IN EIGENDOM EN/OF GEBRUIK HEBBEN IN DEZE In samen
GEBIEDEN
VANAF
1
JANUARI
1983
DE
MOGELIJKHEID
3.085 ha, voor.
(4.. deel van
gerechtigden, v HEBBEN VRIJWILLIG BEHEERSOVEREENKOMSTEN AF TE tngekocht
SLUITEN
MET
HET
BUREAU
BEHEER
LANGBOUWGRONoppervlakte vat
rkaveling
Het ruilverka DEN.
itruil van
se ondervindt
bewoners
Voor de landbo Ondernemers die een beheersovereenkomst wensen aan te ride Leeude waterbeheer gaan, kunnen aanvraagformulieren verkrijgen op de volgende recreatief
rijkste, maar tel adressen:
nog eens
deel van de ruil
ilverkavedige 51 beman
le van de
uit 22 windmol - het kantoor van de Districtsbureauhouder,
de kindeTesselschadestraat 7, 8913 HA Leeuwarden,
len en 8 dieselg
telefoonnummer: 058-443313;
- Hoofd Beheer Landbouwgronden,
Tesselschadestraat 7, 8913 HA Leeuwarden,
telefoonnummer: 058-443313;

Op genoemde adressen liggen ook afschriften ter inzage van
de desbetreffende besluiten van het S.B.L.-bestuur, alsmede
de algemene voorwaarden tot het aangaan van beheersovereenkomsten.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot ing. J. Kingma of ing. H. Nijboer van de Directie Beheer Langbouwgronden in de provincie Friesland, Tesselschadestraat 7, 8913 HA
Leeuwarden, telefoonnummer 058-443313.
Bureau Beheer Landbouwgronden,
Ir. J. Boelen
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Ruilverkaveling Oude Jokse met
kleine meerderheid aangenomen

De Friese ruilverkaveling Oude Jokse
(6.625 ha — 806 stemgerechtigden) is bij
de stemming op 8 juli te Grouw en Wirdum aangenomen met 56% van de gestemde oppervlakte. Een kleine meerderheid dus.
Aan de stemming namen 405 stemgerechtigden deel, die een oppervlakte van
5.502 ha vertegenwoordigden. Van hen
stemden 199 stemgerechtigden, vertegenwoordigende een oppervlakte van
3.085 ha, voor. Tegen stemden 206 stemgerechtigden, vertegenwoordigende een
oppervlakte van 2.417 ha.
Het ruilverkavelingsgebied Oude Jokse ondervindt regelmatig wateroverlast.
Voor de landbouw is de verbetering van
de waterbeheersing dan ook het belangrijkste, maar tevens ingrijpendste onderdeel van de ruilverkaveling. Met de huidige 51 bemalingsinstallaties, bestaande
uit 22 windmolens, 21 elektrische gemalen en 8 dieselgemalen, is het niet moge-

lijk het waterpeil zodanig te verlagen, dat
overal drainage kan worden toegepast.
Er komen nu 20 automatische gemalen
voor in de plaats. Bovendien worden de
watergangen dieper en breder gemaakt
om het water beter te kunnen afvoeren
en worden er nieuwe gegraven. Tevens
worden nieuwe stuwen geplaatst.

In het kader van de Relatienota zijn
vier weidevogelreservaten van samen
147 ha aangewezen. Tweederde deel van
de grond kon reeds worden aangekocht
en de rest wordt via de ruilverkaveling
verworven, eventueel door uitruil van
grond. In het bijzonder voor de bewoners
van het in het noorden grenzende Leeuwarden wordt ongeveer 13 km recreatief
fietspad aangelegd. Verder is nog eens
bijna 4 km fietspad in het ruilverkavefingsplan opgenomen ter wille van de
veiligheid van o.a. schoolgaande kinderen.

Ru'11verkavei'ingskrant
"De Oude Jokse""

SECRETARIAAT VOORBEREIDINGSCOMMISSIE:
POSTBUS 2003, TESSELSCHADESTRAAT 7, 8901 JA LEEUWARDEN

EEN UITGAVE VAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE

DECEMBER 1981

Ter inleiding

ook in de 17e eeuw werd reeds aan landinrichting gedaan

In 1980 heeft de
Voorbereidingscommissie het
voorontwerp ruilverkaveling "De Oude
Jokse" uitgebracht.
Zeer uitvoerig hebben velen de kans
aangegrepen om op dit voorlopig plan te
reageren. Dit is zowel mondeling gebeurd
tijdens de 4 inspraakbijeenkomsten in
Roordahuizum, Wirdum, Warga en
Grouw alsook schriftelijk. Alle reacties
zijn inmiddels verzameld en verwerkt in
een inspraakrapport, dat onlangs is
toegezonden aan al diegenen, die op het
plan hebben gereageerd.
In een aantal reacties van insprekers werd
voorgesteld het plan op onderdelen te
wijzigen.
In veel gevallen zijn deze voorstellen door
de Voorbereidingscommissie
overgenomen en voorgelegd aan de
Centrale Cultuurtechnische Commissie.
Bij de behandeling van het
stemmingsrapport door deze Commissie
in september 1981 bleek, dat ook zij kon

instemmen met nagenoeg alle
planwijzigingen.
Elders in deze krant zal in het kort een
aantal van deze wijzigingen worden
toegelicht.
Uit vele reacties op het voorontwerp
bleek, dat er nog grote behoefte bestaat
aan informatie over zowel de inhoud van
het plan alsook over de verdere gang van
zaken rond dit plan. Naast de reeds
verstrekte informatie zal in de komende
periode tot de stemming - dienaar
verwachting in juli 1982 zal
plaatsvinden - door de
Voorbereidingscommissie nog ruime
gelegenheid worden gegeven aan een
ieder, om de benodigde informatie te
krijgen. Onder andere dient daarvoor deze
ruilverkavelingskrant.
Ik hoop dat deze krant een antwoord
geeft op een aantal vragen, zodat u beter
in staat bent om het ruilverkavelingsplan
te kunnen beoordelen.
G. Hofstra,
voorzitter Voorbereidingscommissie

Wat is er na de inspraak in het ruilverkavelingsplan gewijzigd
Naar aanleiding van het voorontwerp, dat
vorig jaar door de
Voorbereidingscommissie is uitgebracht,
zijn zeer veel reacties binnengekomen op
het plan. De Commissie is hierover zeer
verheugd, omdat hiermee het belang
wordtaangegeven,4atde streek hecht
aan het ruilverkavelingsplan. Naast allerlei
vragen zijn ook vele opmerkingen
binnengekomen om het
ruilverkavelingsplan op onderdelen aan te
passen.
Met veel voorstellen voor een aanpassing
van het plan kon zowel door de
Voorbereidingscommissie als de Centrale
Cultuurtechnische Commissie te Utrecht
worden ingestemd.
Kort samengevat volgt hieronder een
aantal wijzigingen van het plan als gevolg
van de inspraak.
Tevens zijn enkele wijzigingen
opgenomen, die de Centrale
Cultuurtechnische Commissie heeft
aangebracht in het plan.
Ontsluiting
- aan de noordkant van de Ayttawei zal
een fietspad worden aangelegd. De
bomen op de noordberm, die een
slechte kwaliteit hebben, zullen
worden verwijderd. Op een enigszins
verbrede berm zullen nieuwe bomen
worden geplant.
- delen van toegangswegen, die
momenteel in eigendom, beheer en
onderhoud zijn bij een waterschap,

zullen in het kader van de
ruilverkaveling aan de openbaarheid
worden onttrokken. In het
stemmingsrapport is opgenomen, dat
de financiële gevolgen ervan voor de
belanghebbenden bij de lijst van
gelde!ijk regelingenullon kunnen
worden verrekend tussen deze
belanghebbenden en het waterschap.
- over een lengte van ± 80 m zal bij de
aansluiting op de Swichumerdyk de
berm worden verbreed van het
weggetje Om 'e Tsjerke te Swichum.
- aangezien de reconstructie van de
brug in de Tjaarderdyk relatief duur is,
de kwaliteit van de brug momenteel
nog voldoende is en de Tjaarderdyk
geen belangrijke functie vervult in de
ontsluiting van het gebied, heeft de
Centrale Cultuurtechnische
Commissie besloten dit onderdeel van
het plan te laten vervallen.
- voorts zijn nog enkele kleine
wijzigingen aangebracht in het
wegenplan als gevolg van ingekomen
reacties.

Waterbeheersing
het gebied ten oosten van Aegum
krijgt een eigen bemaling. De
waterloop langs de Wargaastervaart
tot de weg naar Aegum komt hierdoor
te vervallen.
- het gebied van de Griene Dyk zal door
het gemaal "Moskou" worden

bemalen. De afwatering zal hierdoor
worden verbeterd.
- het geplande gemaal in het Grouster
Leechlân zal ± 300 m in westelijke
richting worden verplaatst, waardoor
het waterbeheersingsplan wordt
-vcrcenv&u-digd. ----------- de Centrale Cultuurtechnische
Commissie heeft besloten geen
financiële middelen beschikbaar te
stellen voor de ophoging van kaden,
aangezien het in dit geval achterstallig
onderhoud van de kaden betreft.
- voorts zijn nog enkele kleine
wijzigingen aangebracht in het
waterbeheersingsplan als gevolg van
ingekomen reacties.
Boerderijverplaatsing
- uit een toedelingsonderzoek is de
wenselijkheid naar voren gekomen om
acht bedrijven te verplaatsen (nieuwbouw). Rekening houdende met hot
aantal reële gegadigden voor
boerderijverplaatsing heeft de
Centrale Cultuurtechnische
Commissie besloten in het ruilverkavelingsplan een zestal verplaatsingen op
te nemen.
Ten aanzien van het gebied Waar
nieuwbouw kan plaatsvinder, kan

worden gekozen uit de volgende
gebieden:
- in het Nijlân binnen een zônevan
150 m westelijk van Rijksweg 352;
- in het uiterste zuiden van het Nijlân
langs de Nijlânsdyk binnen een
afstand van 708 mwestelik-ven--------------- Rijksweg 352;
- in het gebied tussen de spoorlijn en
het Zwin en wel zo dicht mogelijk
langs de spoorlijn;
- in het gebied "De Greate Krite" ten
zuiden van Warga, binnen een zône
van 100 m ter weerszijden van de
weg Grouw-Wartena;
- in de Groote Wargaastermeerpolder, bij voorkeur in het uiterste
zuiden of noorden;
- ten noorden van de Grienedyk, op
een afstand van minimaal 500 m
vanaf "de Tjaarderpolder".
Landschapsplan
- de voorgestelde bosjes ten noorden
van Grouw komen te vervallen.
Daarvoor komt in de plaats een singelbeplanting langs het gehele industrieterrein ter plaatse.
- voorts zijn nog enkele kleine
wijzigingen aangebracht als gevolg
van ingekomen reacties.

Ter visie legging stemmingsrapport
Nadat de Centrale Cultuurtechnische
Commissie te Utrecht het
Stemmingsrapport in september jl. heeft
goedgekeurd, heeft zij het rapport
toegezonden aan Gedeputeerde Staten
van Friesland. Als ook dit College met het
stemmingsrapport kan instemmen,
leggen zij het ter kosteloze inzage op de
secretariën van de gemeenten in het
ruilverkavelingsblok. Over deze ter inzage
legging zullen onder meer advertenties
verschijnen in tenminste twee
nieuwsbladen en in de gemeenten op de
aldaar gebruikelijke wijze.
Gedurende de periode van een maand
van ter visie legging kunnen eventuele
bezwaren tegen het voorgestelde

ruilverkavelingsplan schriftelijk worden
ingediend bij het College van
Gedeputeerde Staten van Friesland,
Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden
(Postbus 20.120, 8900 HM Leeuwarden).
Nadat Gedeputeerde Staten alle
bezwaarschriften hebben behandeld,
vindt de stemming plaats.
Na de ter visielegging zal het
stemmingsrapport zolang de voorraad
strekt tegen betaling beschikbaar worden
gesteld door f 10,— over te maken op
gironummer 413980 ten name van
Landinrichtingsdienst te Leeuwarden
onder vermelding van "rapport ex artikel
34 ruilverkaveling "De Oude Jokse".
boezem vaart "de Oude Jokse 'Ç de naamgever van deze ruilverkaveling

Jan Deelstra 97 jaar
Grouw-Woensdag 22 september vierde
Jan Deelstra zijn 97ste verjaardag. Deelstra is hiermee de oudste bewoner van Nij
Friesmahiem. Hij mag zich nog verheugen in een goede gezondheid, alleen
de ogen en het gehoor is geen 100% meer.
's Morgens kwamen vele Friesmahiem
bewoners Deelstra feliciteren.
De naaste familie, direkteur v.d. Ende, en
het hoofd van de huishouding van Nij
Friesmahiem A.v.d. Schaaf en burge-

meester Holtrop met echtgenote kwamen
op de verjaardagskoffie. Deelstra bleek(
een flotte verteller. Heel wat belevenissen van vooral uit zijn 52 jarige loopbaan bij Halbertsma vertelde hij. Toen
Deelstra begon als 12 jarige bij Halbertsma verdiende bij 50 cent per week.
Donderdagavond heeft Deelstra voor het
I.K.V. een boom geplant bij het standbeeld van Dr. Eeltsje in het Wilhelminapark.

"Us" Pipe is net mear

Halbertsma schoors een
gevallen
van een deel van de kern van Grouw
waren de reden dat hiervanaf gezien is.
Ook verontrusting in de buurt was hier
debet aan. Om zo weinig mogelijk
belangstelling te trekken werd angstvallig geheim gehouden wanneer de
schoorsteen nu zou vallen.
Woensdagmorgen liep het echter als een
vuurtje door Grouw dat "de pipe om olve
oere falle sil".
Velen waren er dan ook getuige van hoe
de uitvoerder van Van Vliet, Theo Velis
met een pneumatische loophamer een
groot gat in de 1 meter dikke muur kapte.
Een steunmuurtje bleef staan tot het
zover was dat hij mocht vallen.
dat was toen de gemeentelijke autoriteiten gearriveerd waren. Ondertussen
hadden ook de Halbertsmamedewerknemers vrijaf gekregen om "hun"
schoorsteen te zien vallen.
Om elf uur werd het laatste steunmuurtje
weggekapt, maar de pijp was taai en bleef
staan. Nadat er nog een stukje muur was
weggehaald begon de schoorsteen langzaam te hellen.
De eerste scheuren begonnen zich te vertonen en even later viel het ondereind in
grote brokken uiteen. In een grote wolk
van modder en water verdween de
Aan de linkerzijde ondermijnd, valt de schoorsteen.
schoorsteen. In het middenin begint hij al Direkt stroomden de belangstellenden
te scheuren om even later in brokken toe om de restanten van dichtbij te
bekijken.
uiteen te vallen.
Velen namen ook een van de mooie taps
toelopende stenen mee naar huis. Deze
Grouw-Sinds woensdagmorgen 8 sep- stenen zijn in 1932 speciaal voor de
tember 11.09 uur moet Grouw het doen schoorsteen gebakken. In de zijkanten
zonder het vertrouwde beeld van de Hal- van de stenen zijn vaak nog de vingerbertsmaschoorsteen. In een wolk van afdrukken te zien van de voornamelijk
water, modder en stof kwam de schoor- kinderen die de klei vroeger uit de
steen neer in zijn van te voren zacht ge- vormen gehhald hebben.
maakte bed van modder. Niet helemaal, De schok waarvoor omwonenden zo bang
want de schoorsteen viel iets teveel in waren viel heel erg mee. De graafzuidelijke richting, waardoor de top op machines veroorzaken meer trilling dan
de schoorsteen.
het beton viel.
Dit had tot gevolg dat brokken steen
Voor radio Fryslán vertolkte oud Halverweg vielen.
De modder spatte ook hoog op en kwam bertsma werknemer P. Hoen de gevoetot in de Baai en in de Rjochte Grou lens van vele Grouwsters. Het deed hem
terecht. De direktie van het sloopbedrijf wel wat dit allemaal te zien.
Van Vliet had hier ook niet opgerekend "Dit hawwe wy meielkoar opbouwd. Ik
en kwam onder de modderspatten te haw alles-sjoen fan begjin oant em. En no
steane wy hjir wer yn'e pánhopen fan it
zitten.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de fabriek fan Halbertsma, jo meie wol fan
schoorsteen de donderdags om 3 uur met stien wêze as der dan niks yn jo omgiet. It
wurdt in gemis foar it hiele doarp, dat wy
springstof te laten vallen.
Problemen met het afzetten en ontruimen dit hjir kwyt geane". En sa is it!

In een wolk van modder en water komt ae schoorsteen neer.
Foto's Bep de Vries.
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„Monument" in
Grouw gesloopt

GROUW - De veertig meter hoge
schoorsteen van de voormalige
Halbertsma-fabriek is gistermorgen uit het dorpsbeeld van Grouw
verdwenen. Heel Grouw was uitgelopen om de „sterfscène" van de
schoorsteen mee te maken. Om negen minuten over elf zakte het gevaarte met donderend geraas in elkaar. Enkele fotografen moesten
aan de kant springen voor brokstukken die wat uit de koers gingen, maar volgens sloopleider
Theo Velis van het sloopbedrijf
Van Vliet uit Utrecht verliep alles
volgens het boekje.

Dynamiet was er niet aan te pas
gekomen. De schoorsteen werd met
een drilboor aan een zijde zodanig
ondermijnd dat hij uit zichzelf uit balans raakte. De sloop wordt door een
aantal Grouwsters betreurd. Er waren stemmen opgegaan om de schoorsteen te behouden, als een monument
ter nagedachtenis aan bedrijvigheid
sinds 1891. Burgemeester Bernard
Holtrop liet bij de „executie" weten,
dat de schoorsteen niet in het woningbouwplan op het terrein kan
worden ingepast. „Bovendien zouden
de onderhoudskosten te hoog worden", zo zei hij. „Wol wat in keal gesicht", vond een van de aanwezigen,
toen ele stofwolk was opgetrokken.

Aula De Uthiif officieel geopend
Grouw-In het gebouw "De Boei" werd
vrijdagmiddag 19 november met het
overhandigen van de sleutels aan de
begrafenisbodes Jac. Sinnema uit Warga,
C. Jellema uit Roordahuizum/Grouw en
T. Bijlsma uit Wartena de aula "De Uthóf"
te Grouw officiëel geopend.
De aula kon tot stand komen dankzij de
samenwerking van de begrafenisverenigingen en de crematievereniging A.V.V.L.
het gemeentebestuur en de vele donateurs van de stichting opbaarcentrum
Grouw e.o.
De gemeente stelde de 2 woninkjes bij het
oude Friesmahiem ter beschikking.
Architect J. Draisma wist van deze beide
woningen een fraaie aula te creëren.
Voorzitter van de Stichting Opbaarcentram Grouw e.o. de heer J. de Wit zei erg
dankbaar te zijn dat na 15 jaar proberen
Grauw eindelijk een opbaarcentrum
heeft. Altijd was het geld de oorzaak van
het niet doorgaan van de plannen.
De mogelijkheid van de woningen bij
Friesmahiem kwamen voor het eerst ter
sprake in een vergadering met de burgemeester op 16 oktober 1980. Toen werd het
ernst om de financiering rond te krijgen.
De bevolking van onze gemeente stond
erg positief tegenover de aula wat bleek
uit het grote aantal donateurs dat zich
opgaf. Toen kwam ook burgemeester
Holtrop in aktie en regelde met de banken
een lening tegen een toen zeer redelijke
lening.
Erg verheugend was het dat ook de
begrafenisverenigingen uit Irnsum,
Roordahuizum, Warga en Wartena zich
bij de stichting aansloten. Grouw ligt vrij
centraal binnen een straal van 8 km. van
deze dorpen. Daarbij komt dat men ook al
de stoplichten in Leeuwarden mist.
De Wit bracht dank aan allen die aan de
totstandkoming van de aula hadden meegewerkt. Vooral de begrafenisvereniging
De Léste Eare en de AVVL die geld leenden evenals de beide Grouwster banken
en nog vele anderen.
De heer Schotanus van de Friese Federatie van begrafenisverenigingen bood
naast zijn felicitaties een ingelijste foto
aan van de Poarte bij de N.H. kerk in de
winter. De heer Fr. v.d. Meulen namens de
afd. Grouw van de AVVL was blij dat na
15 jaar strijd eindelijk de aula gerealiseerd was.
Hij bood een ingelijst kantkloswerk
aan gemaakt door mevr. W.v.d. WalLyzenga.
Burgemeester B.G. Holtrop zei, dat het
gemeentebestuur zich eerst afhoudend
had opgesteld omdat men zich afvroeg
hoever de zorg van de overheid moet
gaan. Het overweldigend aantal donateurs was voor de overheid het sein iets te
doen.
Een voorziening zoals deze aula behoort
in een dorp van deze grootte, zo meende
burgemeester Holtrop. Hij Was blij dat

Aula "De Uthóf".

De heer J. de Wit overhandigt de sleutels aan de bodes. V.l.n.r. Jac. Sinnema bode te
Warga, C. Jellema bode te Grouw en Roordahuizum en T. Bijlsma bode te Wartena.
alles gelukt was. Namens de gemeenschap bood hij zijn felicitaties aan omdat
men nu niet meer 'vanuit Grouw naar
Leeuwarden hoeft.
De heer K. Schermer, voorzitter van de
Stichting Bejaardenverzorging Idaarderadeel, het bestuur van Nij Friesmahiem bood naast de felicitaties een enveloppe met inhoud aan. Architect J.
Draisma meende dat Grouw een heel
goede voorziening had gekregen voor het
bedrag dat beschikbaar was. Hij bood aan
om binnen enkele weken de naam "de
Uthcif" op de luifel voor de ingang van de
aula aan te brengen.
Voorzitter J. de Wit zei, dat de bode van
Grouw en Roordahuizum de heer Jellema
de avond te voren, toen alles ingericht
was, zei "ik ha in protte aulas sjoen, mar
sa sfeervol as dizze ha ik nog nea sjoen".
De Wit noemde dit een compliment voor
architect Draisin,a.
Hierna bestond gelegenheid de aula te
bezichtigen. Allen waren het erover eens,
dat de aula ondanks de beperkte middelen
erg geslaagd is.
De aula bestaat uit een vertrek voor ca. 40
personen met aan de oostkant 1 vertrek
met een gekoelde baar. Daarnaast is nog
een vertrek met opbaar mogelijkheid.
Bijgebouwd is een keukentje, toiletten en
een garderobe.
De kosten van de verbouwing bedroegen
f 110.000,- en de inventaris f 25.000,- De
woningen werden door de gemeente voor
ƒ 1,- aan de stichting overgedragen.
Zaterdags hebben veel Grouwsters een
kijkje genomen.

electriciteit voor nieuwbouwbedrijven en
administratieve kosten.
Niet door subsidie en bijdragen gedekte
kosten voor de gezamenlijke
grondeigenaren zijn:
te verharden semi-verharde en
nieuwe wegen f 2.027.000,kavelaa nvaa rd i ngswerken f 3.972.000,nutsvoorzieningen (water/
69,500,electriciteit) f 269,500,
administratieve kosten, f 577.500,administratieve
totaal: f 6.846.000,-

Per hectare bedragen de kosten
omgeslagen over de oppervlakte
cultuurgrond (5.820 ha) ongeveer

f1.176,-.

\

s'

te verbeteren Kempenaarsreed onder Barrahûs - de overweg vervalt door aanleg van een nieuwe weg
parallel aan de spoorlijn.
voor:
- verbetering wegen
- aanleg recreatieve voorzieningen

Wie betaalt hoeveel?
Totaal overzicht
Op basis van het plan beschreven in het
stemmingsrapport is een raming van de
kosten gemaakt. Het totaalbedrag is

f 75.350.000,-.
In het bijgaande overzicht staan, inclusief
het landschapsplan en de
kavelverbeteringswerken, alle
begrotingsonderdelen genoemd met
vermelding van de rijksbijdrage, de
bijdrage van de instanties en de kosten
voorde gezamenlijke grondeigenaren en
de individuele belanghebbenden.
Bijdragen van de instanties
In onderstaande tabel is een opgave
gedaan van de bijdragen die van de
verschillende instanties worden
gevraagd.
Volgens de huidige regeling dienen de

niet door subsidie gedekte kosten van
verbetering van de waterbeheersing, de
verbetering en aanleg van wegen en de
aanleg van recreatieve voorzieningen
contant door de belanghebbende
instanties te worden betaald tijdens de
uitvoering van het werk, te weten:
a. gemeente Leeuwarden f 938.000,voor:
- verbetering wegen
- aanleg recreatieve voorzieningen
(incl. fietspaden)
- restauratie molens
b. gemeente Idaarderadeel f1.167.000,voor:
- verbetering wegen
- aanleg recreatieve voorzieningen
(incl. fietspaden)
- restauratie molens
c. gemeente Utingeradeel f 342.000,-

Tot. kosten

e. waterschap "De Middelsékrite"
f 6.769.000,- voor:
- verbetering waterbeheersing
In totaal bedraagt de financiële bijdrage
van de vijf belanghebbende instanties

f 9.980.000,Bijdragen gezamenlijke eigenaren
De bijdrage van de gezamenlijke
eigenaren in de kosten hebben betrekking
op de verbetering van de verkavelingssituatie en de hiermee samenhangende
voorzieningen. Het betreft het
niet-gesubsidieerde deel van de
kavelaanvaardingswerken, de aanleg van
enkele nieuwe en verbetering van
bestaande wegen, de aanleg van water en

%

Rijksbijdrage
(gld.)

1.555.000
2.080.000

60
75

933.000
1.560.500

622.000
520.500

7.400.000
815.000
1.620.000

65
60
40

4.810.000
489.000
648.000

563.000
326.000

19.340.000

65

12.571.000

6.769.000

1.200.000

65

780.000

420.000

11.350.000

65

7.378.000

2.700.000
250.000

40
40

1.080.000
100.000

770.000

65

500.500

269.500

1.650.000

65

1.072.500

577.500

40.000
300.000

80
70

32.000
210.000

2.365.000

75

1.773.000

592.000

375.000

55

206.500

168.500

53.810.000

63

34.143.500

9.980.000

840.000

100

840.000

12. Kavelverbeteringswerken

20.700.000

40

8.280.000

totaal:

75.350.000

1. Wegen:
- kwartaire wegen
- overige verharde wegen
- te verharden semi-verharde
en nieuwe wegen
- fietspaden
- toegangswegen
2. Waterbeheersing
3. Zwin-Zwetteverbinding
4. Kavelaanvaardingswerken
5. Boerderijen:
- verplaatsingen
- opschuivingen
6. Nutsvoorzieningen
7. Administratieve kosten
8. Erfbeplantingen:
- bij nieuwe bedrijven
- bij bestaande bedrijven
9. Recreatieve voorzieningen
10. Restauratie molens
sub-totaal:
11. Aanvullende beplantingen voorzieningen natuurterreinen

Subs.

d. provincie Friesland T 764.000,- voor:
- Zwin-Zwette verbinding
- aanleg recreatieve voorzieningen
- restauratie molens

43.263.500

Bijdragen
belanghebbende instanties
(gld.)

Bijdragen
gezamenlijke
eigenaren
(gld.)

Bijdragen
individuele
belanghebbenden
(gld.)

Bijdragen individuele belanghebbenden
Verschillende voorzieningen en
dehet kader vanverbeteringen-kunnen-in
ruilverkaveling in opdracht van individuele
belanghebbenden worden uitgevoerd.
Naast doelmatigheidsoverwegingen om
deze werken gelijktijdig en in samenhang
met de overige ruilverkavelingswerken te
laten uitvoeren, kan op deze wijze ook
een groter nut worden verkregen van het
gehele ruilverkavelingsplan. Het gaat
hierbij om toegangswegen naar
boerderijen, waarvoor een rijksbijdrage
wordt verleend van 40%. Voorts wordt
een rijksbijdrage verleend van 40% in de
kosten van bedrijfsverplaatsing (boerderijnieuwbouw! boerderij-opschuiving).
Tevens is er de mogelijkheid tot het laten
aanbrengen van erfbeplanting bij
bestaande bedrijfsgebouwen met een
rijksbijdrage van 70% en bij verplaatste
bedrijven, waarvoor erfbeplanting
verplicht is, meteen rijksbijdrage van

80%.
2.027.000
972.000

-

3.972.000
1.620.000
150.000

8.000
90.000

6.846.000

2.840.000

12.420.000
9.980.000

De eigenaren kunnen deze kosten na
afloop van de ruilverkaveling in 26 jaar
betalen door middel van een
ruilverkavelingsrente (rente en aflossing
samen) van 6% per jaar (2 3/8%
aflossing, 3 5/8% rente), ofwel ongeveer
f 70,- per ha per jaar. Ongeveer 1/3 deel
van de ruilverkavelingsrente is voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar. De
genoemde ruilverkavelingsrente per ha is
een gemiddeld bedrag. De eigenaren
betalen niet allemaal evenveel. Het door
een eigenaar te betalen bedrag wordt
bepaald op basis van het nut dat de
betrokkene van de ruilverkaveling heeft.
Het bepalen van het nut voor elke
eigenaar gebeurt pas aan het eind van de
ruilverkaveling aan de hand van een
schatting. Deze schatting zal door een
aantal personen uit de streek worden
gedaan.
Een verdergaande verbetering van de
werkomstandigheden op het bedrijf kan
op basis van vrijwilligheid. Voor de
uitvoering van deze werken dienen de
ondernemers zelf opdracht te geven.

6.846.000

15.260.000

In de kosten van kavelverbeteringswerken
kan een rijksbijdrage van 40% worden
verleend, zijnde een maximumbedrag van
f 8.280.000,- voor de gehele
ruilverkaveling.
Individuele belanghebbenden dienen in al
deze gevallen zelf opdracht te geven of
die werken zelf uit te voeren. Ze kunnen
in dit kader individueel een subsidie
ontvangen voorzover de werken passen
in het ruilverkavelingsplan. Ze behoeven
daarom de goedkeuring van de te
benoemen Plaatselijke Commissie.
Voor rekening van de betreffende
belanghebbenden komt het niet door
subsidie gedekte deel van de kosten,
voorzover gebruik wordt gemaakt van
deze subsidiemogelijkheden. Deze kosten
voor de individuele belanghebbenden
kunnen maximaal het volgende bedrager:
- aanleg toegangswegen
f 972.000,
naar boerderijen
f 1.620.000,.620.000,- boerderijnieuwbouw
150.000,f
- boerderijopschuiving
98.000,f
- aanleg erfbeplanting
- uitvoering
kavelverbeteringsf 12.420.000.,werken
totaal:

f 15.260.000,-

Voorlichtingprogramma tot de stemming
De Commissie vindt het van groot belang,
dat op het moment dat men zijn of haar
stem uitbrengt, een ieder in de
gelegenheid is geweest om voldoende
informatie te krijgen over het plan.
Het voorlichtingsprogramma voor het
nog resterende deel van de voorbereiding
van het ruilverkavelingsplan moet in
sterke mate worden afgestemd op de

verdere procedure van het
stemmingsrapport.
In de afgelopen jaren heeft de
Voorbereidingscommissie al op grote
schaal voorlichting gegeven aan de streek
over het te ontwikkelen ruilverkavelingsplan. Dit is zowel gebeurd tijdens grote
bijeenkomsten in cafézalen alsook aan
kleinere groepen in huiskamers.

ringvaart langs de Groote Wargastermeer, waarlangs een fietspad is geprojecteerd.

in november 1981 is het
stemmingsrapport door de Centrale
Cultuurtechnische Commissie (C.C.C.)
aangeboden aan Gedeputeerde Staten
(G. S.). Naar verwachting zal dit rapport
begin 1982 door G.S. ter visie worden
afgelegd.
Ten tijde van deze ter visie legging zal de
Voorbereidingscommissie vier algemene
voorlichtingsavonden houden te
Roordahuizum, Wirdum, Warga en
Grouw. In algemene zin zal dan
informatie worden gegeven over het plan.
Indien men meer informatie wenst over
onderwerpen, die specifiek betrekking
hebben op zijn bedrijf of situatie, kan men
deze informatie krijgen tijdens de te
houden "open dagen" in het voorjaar van
1982.
Indien daaraan behoefte mocht bestaan,
kunnen ook weer
huiskamerbijeenkomsten worden
gehouden om in kleinere kring wat dieper
in te gaan op bepaalde onderdelen van
het plan. U moet hiervoor contact
opnemen met één van de leden van de
Voorbereidingscommissie.
In het komende voorjaar zal de C.C.C.
ook nog een informatieve bijeenkomst
beleggen in het gebied.
Aangezien de stemming in juli
1982 wordt verwacht, zal de
voorbereidingscommissie kort voor die
tijd nog enige voorlichting geven.
Gedacht wordt ohdermeer aan de
verspreiding van nog een
voorlichtingskrant, waarin onder andere
informatie zal worden gegeven over de
stemming van de ruilverkaveling.
Voorts zal naast enkele algemene
voorlichtingsavonden nog een speciale
bijeenkomst worden belegd voor
elders wonende grondeigenaren.
De data waarop de verschillende
voorlichtingsaktiviteiten zullen
plaatsvinden, zijn nog niet vastgesteld.
Hierover volgt nog nadere informatie.

Wat e- 'r- beheersingsplan is niet haalbaar
zonder ruilverkaveling
Onlangs heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen het bestuur van
het waterschap "De Middelsékrite" en de
voorbereidingscommissie. Gesproken
werd, over de huidige knelpunten in de
waterbeheersing en de ontsluiting, de
gevolgen voor de waterschapslasten als
de ruilverkaveling doorgaat en de
problemen die ontstaan als de
ruilverkaveling wordt afgestemd.

Wegenonderhoud
Als de ruilverkaveling niet doorgaat, zal
ook de subsidie voor
kavelverbeteringswerken - zijnde ruim
f8,2 miljoen - niet beschikbaar komen
voor de streek. Naast het uitvoeren van
profielverbeterings - en egalisatiewerken
en de aanleg van kavelpaden, kan dit
bedrag ook besteed worden aan de
verbetering van de detailontwatering
aansluitend op de verbetering van de
hoofdontwatering.

Problemen

In het kader van de ruilverkaveling zullen
nagenoeg alle wegen, die het waterschap
nu in beheer en onderhoud heeft, worden
overgedragen aan de gemeenten. Een
grote kostenpost vervalt dan voor het
waterschap. Zonder ruilverkaveling blijft
het waterschap zitten met deze wegen,
die mede door het steeds zwaarder
wordende vervoer veel onderhoud
vergen.

Iedereen bleek van mening te zijn, dat er
voor de waterbeheersing in het gebied
grote problemen zullen ontstaan als de
ruilverkaveling niet wordt aangenomen.
De huidige situatie vraagt namelijk om
een spoedige verbetering; verschillende
gemalen zijn dringend aan vernieuwing
toe.
Zelf voert het waterschap op dit moment
geen al te grote kapitaalwerken meer uit,
hetgeen tot gevolg heeft dat zijn
financiële positie een te gunstig beeld
geeft en de waterschapslasten in feite te
laag zijn ten opzichte van de technische
behoeften.
Het waterbeheersingsplan van de
ruilverkaveling zelf uitvoeren acht het
waterschap financiëel beslist onhaalbaar.
Bovendien heeft het waterschap niet de
beschikking overeen grondpot, waarmee
schadelijke doorsnijdingen die door de
waterbeheersingswerken ontstaan,
kunnen worden gecompenseerd. Een
tweede mogelijkheid om lastige
doorsnijdingen goed te maken, zijnde de
ruiling van gronden, valt eveneens buiten
ruilverkaveling weg. Voorts zal het
waterschap voor het verruimen van
bestaande waterlopen en het graven van
nieuwe waterlopen grond moeten
verwerven door aankoop of onteigening.

verbetering van de Glins wei onder Hem pens is geen luxe

Pachtersreg istratie:
gehouden van 19 oktober tot en met
17 november 1981.
Van de mogelijkheid om een verzoek tot
registratie in te dienen teneinde ook voor
de pachtgrond te kunnen stemmen
hebben 66 pachters gebruik gemaakt.
Hierbij zijn 89 pachtcontracten
aangeboden met een totale oppervlakte
van ongeveer 1600 hectare.
Dit betekent dat er voor ongeveer 800
hectare gestemd kan worden voor
pachtgrond.
De ingediende pachtcontacten worden
nagegaan op:
- ligging van de percelen
- wettelijke duur (tenminste 6 12 jaar)
- goedkeuring Grondkamer
Indien het contract niet voldoet aan de
voorwaarden krijgt de indiener hiervan
bericht. Deze berichten zuHen naar
verwachting medio december worden
verzonden.
Voldoet het contract wel aan de
voorwaarden dan worden de kadastrale
kenmerken en de oppervlakte van de
percelen aan de pachter en verpachter ter
kennis gebracht. Op het hiervoor
bestemde formulier wordt ook
aangegeven voor welke oppervlakte
pachter en verpachter stemgerechtigd
zijn ten aanzien van de pachtpercelen.
Deze mededelingen zullen waarschijnlijk
in de loop van januari 1982 worden
verzonden.
Bezwaren tegen het verzoek tot
registratie alsmede tegen de gegevens
betreffende de kadastrale kenmerken en
de grootte van de pachtpercelen kunnen
binnen 14 dagen worden ingediend.
Op de achterzijde van het betreffende
formulier staat een toelichting op de
bepaling van de stemgerechtigde
oppervlakte, de mogelijkheid om
bezwaren in te dienen en het verloop van
de verdere procedure.

o

Doelmatig plan
Het waterschap is van mening als het
zonder financiële hulp van de
rijksoverheid plannen moet ontwikkelen
voor de verbetering van de
waterhuishouding en de ontsluiting, deze
plannen minder doelmatig zullen zijn dan
het ruilverkavelingsplan. Per jaar zullen
slechts enkele knelpunten kunnen
worden aangepakt, zoals het vernieuwen
of reviseren van enkele gemalen, het
verruimen van een aantal waterlopen en
het reconstrueren van enkele wegen. De
kans op een rijkssubsidie voor deze
werken buiten ruilverkaveling wordt zeer
laag ingeschat.

Doordat de rendementen van de huidige
gemalen laag zijn en ondanks te
verwachten hoge reparatiekosten ook
nog aanpassingswerken moeten worden
uitgevoerd zonder dat hiervoor subsidie
kan worden verkregen en de
bedieningskosten van de gemalen sterk
zullen toenemen, zullen naar de mening
van het waterschap de waterschapslasten
in de komende jaren met enkele tientallen
guldens per hectare per jaar stijgen.
Betwijfeld moet worden of ondanks deze
financiële lasten het waterschap in staat is
op eigen kracht het gebied "De Oude
Jokse" zodanig in te richten, dat ook op
langere termijn een agrarische
bedrijfsvoering economisch gezien
verantwoord is.
Ruilverkaveling noodzaak
Het moderne intensieve graslandgebruik
en de steeds verdergaande ontwikkeling
van de mechanisatie stellen hoge eisen
aan de produktie en de bewerkbaarheid
van de grond. In de totale
voedervoorziening van de moderne
rundveehouderijbedrijven is het aandeel
van de graslandproduktie van groot
belang. Geprobeerd moet worden op de
dure voeraankopen te besparen.
Het belang van een goede
bewerkbaarheid is enerzijds gelegen in
het vlot kunnen werken met de
werktuigen op de percelen en anderzijds
in het beperken van zodebeschadiging.
Veel ervaring is reeds opgedaan met het
verlagen van het slootpeil, het toepassen
van drainage en het egaliseren van
grasland. Een laag peil is nodig om te
kunnen draineren en de grondwaterstand
te verlagen. Eerst dan is het mogelijk het
groeiseizoen te verlengen, met succes
herinzaai toe te passen, een vlotte
voederwinning te bewerkstelligen en
vertrapping en beschadiging van de
graszode zoveel mogelijk te beperken.
Naast de mogelijkheid om een lager
slootpeil in te stellen, biedt het
waterbeheersingsplan van de
ruilverkaveling voorts de mogelijkheid om
het gewenste slootpeil te beheren met
behulp van een verruimd
waterlopenstelsel en een aantal nieuw
gebouwde gemalen met een hoger
rendement.

windmolen in de Hem pensermeer

de functie van deze in verval geraakte windmolen wordt overgenomen dooreen nieuw electrisch gemaal
aan de Moskoureed.
Naast de mogelijkheid om water af te
voeren biedt het ruilverkavelingsplan
tevens mogelijkheden om water aan te
voeren, zodat in droge perioden
beregening kan worden toegepast
waardoor het bedrijfsrisico weer verder
wordt verkleind.
De kosten van uitvoering van het
waterbeheersingsplan bedragen voor het
waterschap ca. f 6,8 miljoen. Uitgaande
van een rentestand van 12 â 13% zullen
de jaarlijkse waterschapslasten als gevolg
van de ruilverkaveling met ca. f 150,- per
ha. worden verhoogd. Deze verhoging
van de waterschapslasten zal niet meteen
bij de start van de ruilverkaveling
behoeven te worden betaald. Naar
verwachting zal de uitvoering van het
waterbeheersingsplan ca. 5 jaar duren. In
de loop van die periode zal het
waterschap mee betalen aan de

uitvoeringkosten van het
waterbeheersingsplan, hetgeen oorzaak
is van de stijging van de
waterschapslasten.
Zoals reeds is opgemerkt, verwacht het
waterschap dat deze kostenstijging ook
zal plaatvinden indien geen ruilvekaveling
wordt uitgevoerd. Deze kostenstijging zal
naar verwachting zonder ruilverkaveling
binnen een periode van 10 è 15 jaar tot
een vergelijkbare hoogte komen. De
baten van deze kosten worden evenwel
laag ingeschat.
Uit ervaringen blijkt dat met het
aanpassen van het slootpeil, zoals
voorgesteld in het ruilverkavelingsplan,
het vergroten van percelen en de aanleg
van drainage, waarvoor in het kader van
de ruilverkaveling 40% subsidie wordt
gegeven, goede bedrijfsresultaten
worden behaald.

Op dit moment wordt op ruime schaal
voorlichting gegeven over de effecten'
peilsverlaging naar aanleiding van een
onlangs verschenen rapport "De hoge
waarde van laag water".
Ook uit dit rapport blijkt duidelijk, dat In
arbeidsinkomen per hectare aanzienlijk
kan toenemen als de boer met zijn
bedrijfsvoering positief inspeelt op de
ruimere mogelijkheden die ontstaan al
gevolg van peilsverlaging.
Rekening houdende met de verhoging
van de waterschapslasten en de koster
die de individuele boer moet maken
(perceelsvergroting, egalisatie, drainaç
wordt de toename van het
arbeidsinkomen per hectare gemiddeld
berekend op f 570,- voor de veengrom
met een kleidek en gemiddeld f 350,- v
de kleigronden.

