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Pôlle terrein 
De projectgroep(OCP) heeft het bouwterrein fase1 nagenoeg bouwrijp gemaakt. Binnenkort zal 

worden begonnen met de bouw van de eerste huizen. 

 

Plannen Voortvarend Berlikum 
Met de werkgroep Voortvarend Berlikum is overleg gevoerd om de diverse plannen op het gebied van 

verbetering van de woonkwaliteit in Berltsum op elkaar af te stemmen. 

 

Cultuurhistorische wandelroute 
In het verlengde van de plannen van Voortvarend Berlikum heeft SBB de ontwikkeling van een 

cultuurhistorische wandelroute door en rond de ‘twaalfde stad’ in Fryslân opgepakt. Het is een 

aanvulling op het recreatieve concept, waarbij het de bedoeling is om het rijke cultuurhistorische bezit 

van Berltsum voor bezoekende gasten toonbaar te maken. Naar verwachting zal de route in 2011 

operationeel worden. In het plan is een wandel/fietsbrug opgenomen als onderdeel van de brug in de 

Koekoeksleane. Hierdoor krijgt dit deel van Berltsum een recreatieve verbinding met de reeds 

bestaande recreatieve paden en worden de recreatieve paden aan weerszijden van de Menamerfeart 

kort gesloten.  

Verder zal er een verbinding gemaakt worden (zgn. boerenpad) tussen het Hemmemapark en de 

Lûnsterwei. Dit kan gerealiseerd worden, omdat de kerk als eigenaar en dhr. Nieuwhof als pachter hun 

medewerking hebben toegezegd.  

 
Brede School 
De gemeente heeft in 2010 besloten tot de bouw van de Brede School. In de school zullen de beide 

basisscholen, de peuterzaal, kinderopvang en de Lytse Bieb gehuisvest worden. Daarnaast zal op 

verzoek van de raad onderzocht worden of er zonder al te veel overschrijding van de beschikbare 

€ 3.900.000,= een sportzaal aan de school kan worden toegevoegd. Er zal in het ontwerp rekening 

worden gehouden met de mogelijke locatie van een dorpshuis. Mochten zich hiervoor, na verloop van 

tijd, alsnog mogelijkheden aandienen dan kan dit planmatig toegevoegd worden. 

De initiatiefgroep is uiteraard teleurgesteld dat de school geen bredere basis met meerdere 

maatschappelijke functies kan krijgen, maar heeft begrip voor het feit dat onder de huidige 

omstandigheden van recessie en beperking van gemeentelijke middelen de wal het schip keert. Dit 

neemt niet weg dat wij als initiatiefgroep blij zijn dat er nu een beslissing is en dat door onze actie 

gekozen is voor nieuwbouw en niet voor verbouw. 

Uit een recente inventarisatie onder de potentiële gebruikers blijkt dat een gymlokaal niet voldoende is 

en er grote behoefte is aan een sportzaal (dubbel gymlokaal) die met een scheidingswand kan worden 

opgedeeld. Dit is ook de nadrukkelijke wens van beide basisscholen. De gemeente is bereid om bij de 

aanbesteding een sportzaal als optie mee te nemen.  

De planning van de bouw van de school is dat de aanbesteding eind 2011 plaatsvindt en dat de school 

augustus 2013 in gebruik kan worden genomen. 

Over de tijdelijke huisvesting van de Fûgelsang is nog niets bekend. De gemeente onderzoekt een 7-tal 

potentiële locaties die door de initiatiefgroep zijn aangedragen. Bij het onderzoek en de uiteindelijke 

keuze speelt de initiatiefgroep verder geen rol. Wel is het zo dat hoe goedkoper de tijdelijke 

huisvesting gerealiseerd kan worden des te meer geld erover blijft voor een sportzaal. 

 

Dorpsplein nabij de Fûgelsang 
In het jaarverslag van 2009 konden wij het volgende melden: 

“Het plan betreft het inrichten van een plein ten behoeve van oefenveld, kermis, feesttent en jeugd in 

beweging. Met de projectgroep is de afspraak gemaakt om de plannen voor de brede school en het 

dorpsplein op elkaar af te stemmen. Als de locatie van de brede school de Fûgelsang wordt dan zullen 

beide plannen integraal worden ontwikkeld.. SBB en de projectgroep dorpsplein zullen in het vervolg 

samen optrekken.” 

Zonder overleg met SBB is er intussen een werkgroep samengesteld die heeft besloten de uitvoering 

van het dorpsplein op te starten. SBB heeft op verzoek van de beide scholen nog  wel een poging 



gedaan om de tijd te nemen voor een integrale planvorming met de brede school, maar dat heeft niets 

opgeleverd. 

 

Bibliotheek beleid gemeente Menameradiel 
De Lytse Bieb is intussen, tegen het advies van SBB, verhuisd naar de Fûgelsang. Dit betekent dat de 

Lytse Bieb nog twee keer moet verhuizen en dat in de tijdelijke huisvesting van de Fûgelsang extra 

ruimte moet worden gereserveerd, dus extra kosten gemaakt moeten worden. Hierdoor zal naar 

verwachting verloop in het ledenbestand komen.  

 

Verkeers- en vervoerplan 
Het Verkeers- en Vervoerplan is door de gemeente Menameradiel vastgesteld. De rondweg rond 

Berltsum is reeds uitgevoerd. Het gevolg is dat er op de Koekoeksleane niet meer mag worden 

gewandeld en gefietst. Dit probleem wordt opgelost door de aanleg van de voet/fietsbrug langs de brug 

over de Menamerfeart in het kader van de Cultuurhistorische wandelroute. 

In verband met de verkeersveiligheid zal op verzoek van SBB de belijning op het kruispunt 

Kleasterdyk/ Gernierswei nog worden verbeterd.  

 

Nieuwsbrief  Meielkoar, foar elkoar 
Afgelopen jaar zijn er weer twee nieuwsbrieven uitgekomen waarin alle actuele zaken van algemeen 

belang voor Berltsum zijn behandeld. Dit initiatief is zeer positief ontvangen. Het is een vrij dure vorm 

van communicatie. SBB heeft daarom besloten om één keer per jaar de nieuwsbrief te laten uitkomen 

en de bewoners tussentijds zoveel mogelijk via Op ‘a Roaster en de website te informeren. 

 

Reconstructie Poepedyk 
De reconstructie van de Poepedyk is gerealiseerd. Het is een mooi geheel geworden met dank aan de 

inzet van de gemeente. Vanwege de verkeersveiligheid voor de fietsers en scootmobiels zal de 

aansluiting op de Kwekerijleane nog dit voorjaar worden aangepast.  

 

Elfstedenvaarroute 
SBB is via de klankbordgroep nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Elfstedenvaarroute. De 

uitvoering is in 2008 van start gegaan. 

Het eerste deelproject (aanlegsteigers bij Kleaster Anjum, bij de bietenopslag Gernierswei en aan de 

Tichelersdyk) is in de zomer van 2008 aangelegd. In 2009 is begonnen met de bouw van de twee 

sluizen. De sluizen zijn nu gereed. Men is bezig met de aankoop van gronden ten behoeve van de 

verbreding en verdieping van de vaarroute. Naar verwachting zal de route eind 2012 bevaarbaar zijn. 

 

Vliegbasis niet sluiten 
Door de bezuinigingsvoorstellen van het Rijk bestaat de kans dat de vliegbasis mogelijk wordt 

gesloten. Dit zou grote gevolgen hebben voor de persoonlijke omstandigheden van de werknemers, 

maar ook voor de werkgelegenheid in de regio. Eind maart zal er een beslissing worden genomen. 

Voor zover SBB hier invloed kan uitoefenen zal zij zich tegen sluiting van de basis uitspreken.  

 

Zoutwinning 
SBB heeft bezwaar gemaakt tegen verdere uitbreiding van de zoutwinning richting Berltsum in 

verband met maaiveldverlaging en de mogelijke gevolgen voor de landbouw en de kern van Berltsum.  

Minister Verhagen heeft recent tijdens zijn bezoek aan Fryslân aangegeven dat hij zal aansturen op 

zoutwinning onder de Waddenzee. Dit is een succes voor alle betrokkenen die zich hiervoor hebben 

ingespannen. 

 

Kasontwikkeling Moddergatsreed 
De gemeente heeft besloten om te gaan handhaven. SBB heeft positief gereageerd op een voorstel om 

tot een compromis te komen. 

 
 

 



Bedrijventerrein 3
e
 fase 

SBB heeft samen met de ondernemersvereniging de gemeente gevraagd de aanleg van de 3e fase van 

het bedrijventerrein op de agenda te zetten. Voorlopig wordt door de recessie pas op de plaats 

gemaakt. 
 
Woonvisie Menameradiel 
SBB heeft een zienswijze ingediend op het concept. Enkele conclusies zijn op verzoek van SBB 

aangepast en opgenomen in de definitieve woonvisie. Tot 2016 mogen in Berltsum 82 woningen 

worden gebouwd. SBB is van mening dat er nader overleg moeten komen over de invulling van het 

totale woningcontingent van de Pôlle in relatie met de plannen van Voortvarend Berlikum, de Brede 

School en de mogelijke gevolgen van de krimp. 

 

WMO 

In het kader van de WMO onderzoekt SBB wat de mogelijkheden zijn voor maatschappelijke 

stages in Berltsum. 

 

Ledenwerfactie 
Er is een start gemaakt met een ledenwerfactie. Het ledenaantal is door interne verhuizingen enigszins 

teruggelopen. Intussen zijn er weer 50 nieuwe leden bij. De nieuwe leden krijgen een digitale versie 

van de dorpsvisie. 

 

Rotte kiezen beleid 
In Noordwest Friesland is als eerste, een rotte kies aan de Piip getrokken en weer keurig van een 

implantaat voorzien. Het zijn twee garages geworden i.v.m. het parkeerprobleem in de Buorren. Het 

betekent een grote verbetering van de woonomgeving. Met de woningstichting zal bekeken worden of 

er meer verwaarloosde woningen in aanmerking komen. 

 

Schoonmaakactie 
De jaarlijkse schoonmaakactie met diverse vrijwilligers en niet te vergeten de schooljeugd zal ook dit 

jaar weer worden georganiseerd. 

 

Woningnota van de woningstichting Wonen Noordwest Friesland 
SBB heeft een zienswijze geschreven op de conceptnota. Enkele fouten in de nota zijn aangepast.  

Het verzoek van SBB om het aantal huurwoningen niet achter uit te laten gaan, gezien de lange 

wachttijden voor een huurwoning, is niet gehonoreerd. 

 

Opknappen dorpsbankjes 
SBB heeft de gemeente benaderd voor het opknappen van de dorpsbankjes. Samen met de afdeling 

Welzijn wordt bekeken wat er mogelijk is. Intussen is het bestuur van It Piipskoft bereid gevonden om 

in het kader van de actie NL Doet het opknappen van een deel van de bankjes voor hun rekening te 

nemen. 

 

Verplaatsen brievenbus TNT 
Op verzoek van bewoners heeft SBB TNT post benaderd voor de plaatsing van een derde brievenbus 

bij Berlingastate. Een derde brievenbus bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. Wij hebben toen 

besloten tot verplaatsing van de brievenbus aan de Kwekerijleane, om zo onze dorpsgenoten die wat 

slechter ter been zijn ter wille te zijn. 

 

Organisatie Themadag Verkeer 
Er is veel overleg geweest om de organisatie van de themadag Verkeer rond te krijgen. 

Het is gelukt, de dag staat gepland op zaterdag 21 mei 2011.  

 

 



Dorpsvlaggen 
SBB heeft weer een 15-tal grote dorpsvlaggen laten maken. Dit met het oog op het komende 

dorpsfeest. De grote en kleine vlaggen kunnen via SBB@berltsum.com worden verkregen. 

 

Aanleg Ruiterpad 
De liefhebbers van de paardensport hebben gevraagd om een ruiterroute aan te leggen. Het zou een 

verrijking zijn van de recreatiemogelijkheden rondom ons dorp en de wijdere omgeving. De 

ruiterroute is opgenomen in de dorpsvisie en ook in het Bestemmingsplan Buitengebied wordt de route 

genoemd. De kansen voor uitvoering zijn nog ongewis. Er zijn nog hindernissen te nemen, o.a. 

grondaankopen en financiering.  

 

 
Berltsum, maart 2011 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


