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In april 2012 is het nieuwe bestuur met frisse moed aan de slag gegaan. 

Als eerste is het inloopspreekuur ingesteld. Het eerste half uur van onze bestuursvergadering 

is hiervoor beschikbaar. Het blijkt een goed idee te zijn, want er wordt geregeld gebruik van 

gemaakt. In sommige gevallen om het bestuur te informeren over bepaalde zaken die er in het 

dorp spelen. Ook komt men met vragen en suggesties. We zijn blij dat er zoveel meegedacht 

wordt. 

 

Brede School & Dorpsplein. 

Na jaren van voorbereiding is het er toch van gekomen; de Brede School. 

Op 14 oktober 2012 is de eerste paal geslagen en gestaag groeit er een markant gebouw met 

beide scholen onder één dak. Ook is er een prachtig dorpsplein gerealiseerd. Werkgroep 

Dorpsplein functioneert sinds kort weer onder de vlag van SBB. Het plein blijft voorlopig 

gesloten voor doorgaand verkeer. Na een proefperiode zal worden bekeken of de 

verkeerssituatie gewijzigd moet worden. Een eventuele wijziging moet door de raad 

goedgekeurd worden. 

Speeltuin ‘de Lytse Rakker’ zal worden verplaatst en komt aan te sluiten op het schoolplein. 

Daarnaast zijn er plannen om aansluitend een parkje aan te leggen, hiervoor is een speeltuin 

werkgroep actief die dit helemaal begeleidt Freerk Tuinenga is hiervan de voorzitter, Reina en 

Bauke nemen hieraan deel vanuit SBB. 

 

WG Cultuurhistorische wandelroute. 

Er komt een fiets- en voetgangersbrug bij de Koekoeksleane/Tichelersdyk. Deze wordt tegen 

de bestaande brug geplaatst en is gemaakt door Klaas Zijlstra. Er moest eerst een 

sterkteberekening gedaan worden om te kijken of de constructie van de huidige brug goed 

genoeg is om er een fiets/wandelbrug aan vast te maken. Dit project kon worden gerealiseerd 

met subsidie van de Heidemij en de Provincie Fryslân. Er was wat vertraging opgetreden met 

het plaatsen, maar nu wordt er hard aan gewerkt. De brug hangt nu aan de andere brug, de op 

en afritten wordt nu druk aan gewerkt. Ook is er een nieuw routeboekje waarin de drie routes 

worden beschreven. Deze zijn voor € 3,- op meerdere plaatsen te verkrijgen. 

 

WG Hondenpoepprobeem. 

Het blijft een terugkomend probleem. We kunnen van alles bedenken, maar het ligt ook aan 

de mentaliteit van de hondenbezitter. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om dit 

probleem op te lossen. Onze voorkeur gaat uit naar een systeem dat rechtstreeks op het riool is 

aangesloten, dit houdt de exploitatiekosten laag. 

Met de dorpen Marsum, Dronryp en Menaam zijn we samen met de gemeente in overleg wat 

de beste oplossing is. En hoe de financiering geregeld kan worden. De mogelijkheid om weer 

hondenbelasting in te voeren wordt overwogen. 

 

WG Ledenwerfactie. 

Ons ledenaantal wordt gestaag minder, wat grote consequenties heeft voor onze financiën.  

De werkgroep is aan het brainstormen hoe meer leden te krijgen. Ook is er een grote jaarlijkse 

sponsor weggevallen, dit slaat een gat in onze begroting. Extra leden zijn daarom erg welkom. 

In verband met de wet op de privacy mag de gemeente geen adressen meer doorgeven van 

nieuwe bewoners. Om deze te bereiken moet dus een andere manier worden bedacht. 

 

 

 

 



 

WG Fietspad Berltsum/Ried. 

De verschillende ludieke acties van de werkgroep om een fietspad te realiseren zijn niet voor 

niets geweest. Het fietspad staat op de begroting van 2013. De voorbereidingen zijn al bezig. 

Het weggedeelte Berlikum/Dongjum wordt ook aangepakt, dit wordt een 60km weg met het 

fietspad ernaast. Realisatie moet klaar zijn eind zomer 2013 is de planning, de raad van 

Menaldum moet nog een definitief besluit nemen, een positief antwoord wordt verwacht. 

 

WG Gebouwenproblematiek. 

Er staan in Berltsum heel wat gebouwen leeg, te koop of zijn slecht onderhouden. 

Sommige nog gebruikte gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen. SBB heeft de 

meeste panden in kaart gebracht en voorgelegd aan gemeente en woningstichting. Ook loopt 

er een onderzoek om een van de kerkgebouwen af te stoten. Er is positief gereageerd op het 

voorstel van SBB om van de Kruiskerk een Multifunctioneel centrum te maken. Dit na een 

brainstormsessie met de voorzitters van de verenigingen of hier belangstelling voor was. Er is 

een werkgroep, waarin vele verenigingen actief zijn, momenteel druk bezig met de 

inventarisatie.  

 

WG Sportdorp 

Het verengingen overleg viel samen met een project van Sport Fryslân nl. Doarp 2028. Om 

hier aan mee te kunnen doen moeten er nieuwe ideeën worden ontwikkeld op gebied van 

cultuur en sport. Inmiddels is er een behoeftepeiling geweest.. De enquête is verzonden via de 

Nieuwsbrief SBB (1000 stuks)en digitaal via www.berlikum.com . 

Er zijn 35 reacties op gekomen. Dit is erg weinig. Een van de redenen kan ook zijn dat de 

enquête digitaal niet goed lukte.  Uit de enquête kwam wel naar voren dat er behoefte is aan 

ouderensport.   

 

WG Hemmamapark 

Aan de uitkijktoren waren vorig jaar vernielingen aangericht, waarschijnlijk door hangjeugd.  

Ook is het de bedoeling op de locaties een naam te geven, dit i.v.m. veiligheid en eventuele 

noodsituaties.  

 

WG de Buorren. 

In eerste instantie wilde de werkgroep de plannen ontwikkelen zonder hulp van SBB. Sinds 

kort heeft SBB weer inzage in de plannen en denkt weer mee. De plannen zien er mooi uit, 

maar er is wel verschil van inzicht. SBB wil ook het parkeerprobleem aanpakken, maar de 

huidige werkgroep wil zich eerst richten op hun primaire doelstelling, het verfraaien van de 

Buorren. Het overleg met de gemeente loopt nog.  

 

Fietsenplan om Berltsum. 

De gemeente is bezig met het nieuw vervoersplan te ontwikkelen. SBB denkt in deze graag 

mee en heeft de heer Dijkshoorn van Veilig Verkeer Nederland gevraagd om ons te helpen 

een stappenplan te maken. Dit kan dan aan de gemeente worden gepresenteerd. Belangrijk is 

om eerst goed te inventariseren wat de huidige situatie is en wat er verbeterd kan worden Het 

plan is om een werkgroep samen te stellen dat zich hiermee bezig wil houden. Hiervoor 

zoeken we nog enthousiaste Berltsumers die mee willen denken over diverse 

“verkeersproblemen” in en om Berltsum heen. 
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