
Jaarverslag 2016 Plaatselijk Belang Raerd  (PB) 

 

De samenstelling van het Bestuur was in 2016 als volgt:  

• John Jacobs, voorzitter 

• Ben Klaassens, secretaris 

• Tom Hospes, penningmeester tot aan 14 maart 

• Gretha Frankena, penningmeester vanaf 14 maart 

• Minke Nicolai, algemeen lid 

• Rob Luijder, algemeen lid 

Het Bestuur heeft in 2016 acht keer een bestuursvergadering belegd over diverse onderwerpen die verder in dit 

verslag worden benoemd.  

 

Gemeente SWF: 

15 Januari is wethouder Gea Akkerman op bezoek geweest om de twee mogelijke woningbouwontwikkellokaties te 

bespreken.  

• Locatie Selanswei van Elkien 

• Kavels Aldfeartswei 

Afgesproken is dat de Gemeente een ruimtelijke procedure zal opstarten en de mogelijkheden zal onderzoeken om 

een deel van de opbrengst in te zetten t.b.v. de ontwikkeling Selanswei. Het moet gezegd worden dat er weinig tot 

geen daadwerkelijke acties zijn geweest in 2016. Dat ondanks de voortdurende aandacht die Pl. Belang bij de 

Gemeente heeft gevraagd. Wel is er een bestemmingsplanwijzigingsprocedure gevoerd voor de Aldfeartswei. Er is 

ruimte om op de Aldfeartswei drie woningen te realiseren. 

 

22 September is wethouder Stoker op bezoek geweest om te spreken over het afstoten van het gymlokaal in Raerd. 

De gymzaal is afgekeurd voor bewegingsonderwijs en de basisschool heeft haar gymlessen verplaatst naar 

Sybrandabuorren. Er zijn daarna diverse gesprekken geweest met de ambtenaar (Stoker was afwezig i.v.m. ziekte) en 

verdere onderhandelingen gevoerd en technische onderzoeken gedaan, wat uiteindelijk resulteerde in een voorlopig 

aanbod van de Gemeente om het gebouw om niet over te dragen met een bruidsschat.  Op dit moment wordt er 

vanuit diverse groepen naar gekeken en zal Raerd vóór 1 juli hierover een besluit moeten nemen. Inzet is het 

behoud van de gymzaal met al haar activiteiten voor Raerd. 

 

De Gemeente heeft de onderstaande subsidies gegeven: 

• Gehele renovatie van de Jeu de Boule baan op het sportveld, nu in eigendom van de tennisvereniging. 

• Een vierde bloembak met inhoud t.b.v. het dorpsplein is toegezegd door de gemeente en is gerealiseerd in 

2017. 

 

Federatievergaderingen: 

Er zijn twee bijeenkomsten met alle de dorpen van de LeGean geweest , 5 april in Dearsum en 15 november in 

Offingawier. Ook de gemeentelijke dorpen- coördinatoren waren hierbij aanwezig. Gespreksonderwerpen waren: 

• Gezamenlijke wensen voor de Gemeente. 

• Basisonderwijs in de dorpen. 

• Verkeersveiligheid.  

• Mogelijke subsidie glasvezelvoorzieningen. 

De gemeente heeft ook een aantal clustervergaderingen gehouden met vertegenwoordigers van de besturen 

dorpsbelang van de LeGean en Scharnegoutum. Daarbij is ook Raerd aanwezig geweest. Onderwerp was om te 

inventariseren welke gemeenschappelijke projecten er zijn. Conclusie van deze bijeenkomsten zijn dat we het 

basisonderwijs in de dorpen willen behouden en dat we verder kiezen voor één concrete gezamenlijke wens (om 

versnippering te voorkomen) nml. een te realiseren fietspad tussen Raerd en Sneek in de LeGean. De gemeenteraad 

heeft alle wensen besproken op 1 maart jongstleden. 

 



Onderwijs: 

Plaatselijk Belang heeft in juni gesprekken gevoerd met het onderwijs (Bestuur, MR en ouderraad) vanwege twee 

belangrijke onderwerpen;  

• Visie n.a.v. fusiebesprekingen van de scholen in de drie andere dorpen van de LeGean waarbij het bestuur 

van het Raerderhiem zich duidelijk heeft uitgesproken voor het handhaven van de school in Raerd. 

• Informatie n.a.v. het aangekondigde afstoten van de gymzaal wat een rechtstreeks gevolg zou zijn van het 

niet meer gebruiken van de zaal door het onderwijs. Het bestuur wilde graag betrokken worden in de 

gesprekken over het vervolg. Dat is natuurlijk ook gebeurd. 

 

Financiën: 

De meeste mensen hebben hun contributie betaald. Voor meer informatie zie het verslag van de penningmeester. 

 

Het Blikje: 

Het nieuwe bestuur is aangetreden. Het Blikje is zelf in de zomer geschilderd. De tegelpaden zijn herstraat en de 

walbeschoeiing is gerenoveerd m.b.v. plaatselijke ondernemers. De nieuwe jeugd heeft zijn plek gevonden en over 

het algemeen gaat het goed. Een aantal keren is er een bijeenkomst belegd om te spreken over de voortgang en het 

mogelijk vermijden van klachten. 

 

Wandelpaden: 

In 2017 zullen de resterende reparaties worden uitgevoerd. 

 

Dorpsvisie: 

Er is in 2016 een start gemaakt met het maken van een nieuwe dorpsvisie. Er is met een achttal vrijwilligers een 

“buurtmeter” ingevuld. Pl. Belang heeft een enquête ontwikkeld en in juni huis aan huis verspreid en weer 

opgehaald. Van de 250 formulieren zijn er 110 ingevuld. Over het algemeen geven de antwoorden een positief beeld 

over de leefbaarheid. Resultaten van de buurtmeter en de gegevens van de enquête zijn het basismateriaal voor het 

vervolg. 

 

Werkgroep leefbaarheid: 

Een groep enthousiaste leden vanuit een werkgroep van het Dorpshuis wil zich bezighouden met de leefbaarheid 

van Raerd. Er zijn initiatieven genomen om mee te werken voor de instandhouding van de gymzaal en het 

ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie.  

 

Verkeer: 

Met de Gemeente zijn er diverse gespreksonderwerpen geweest met de onderstaande resultaten: 

• De bloembakken zijn geplaatst op het dorpsplein ter vervanging van de groen-witte paaltjes. 

• I.v.m. de verkeersveiligheid is er een goede afscheiding gemaakt in het verlengde van de brug van de 

Slingerbochten. 

• Er is gekeken naar het onderhoud van het openbaar groen. Pl. Belang heeft een gemeentelijke enquête 

ingevuld mb.t. het groenbeheer en met de Gemeente besproken. 

• Op de Slotsdyk zijn tellingen gehouden om het rijgedrag van gemotoriseerd verkeer beter in kaart te 

brengen. 

 

Tot slot: 

• De 4 mei viering was weer een geslaagd evenement. 

• Minder geslaagd was de kerstboom op het plein die weer onderwerp was van vernieling. 

• Met als aanleiding de Slachte is op kosten van Pl. Belang de originele vlag van Raerd aangeschaft. 

• In de dokumentencommisie is Oepie Doting toegetreden als nieuw commissielid. 

Het concept verslag van de jaarvergadering 20 maart 2017 kunt u vinden op de website. 

 

 



 


