JAARVERSLAG 2014 SBB
Inleiding.
Het jaar is weer voorbij. Als bestuur kunnen we terugkijken op een jaar waarin
projecten afgerond zijn maar ook nog een paar waarvan nog steeds niet duidelijk is
hoe het verloop zal zijn. Het inloopspreekuur, dit is het eerste half uur van onze
vergadering, wordt geregeld bezocht door onze dorpsbewoners. Zo kwam iemand
van de EHBO-vereniging met de vraag of SBB een bijdrage wilde geven voor het
plaatsen van een AED aan de muur bij Berlingastate. Wij hebben hier positief op
gereageerd, en de plaatsing is inmiddels gebeurd. De EHBO-vereniging is met een
reanimatiecursus gestart voor de bemensing van de AED. De AED die in de
voetbalkantine hing is naar buiten geplaatst, zodat de hele buurt hier, indien nodig ,
gebruik van kan maken.
Ook is een bewonersgroep langs geweest voor extra parkeerplekken in hun straat,
plannen en schetsen waren al gemaakt. SBB heeft dit bij de gemeente aangekaart
en die heeft dit opgepakt, allemaal winnaars!
Op onze vergadering is meestal een afgevaardigde van UBW aanwezig om ons van
de stand van zaken betreffende de bedrijven en hun activiteiten daaromtrent op de
hoogte te houden.
Speeltuin.
De speeltuin is inmiddels verplaatst naar de nieuwe locatie en sluit samen met het
aangelegde parkje aan op het achterste schoolplein. Er zijn mooie nieuwe
speeltoestellen bijgekomen waaronder een heuse kabelbaan. Het ziet er prachtig uit
en wordt al veel gebruikt door de jeugd. Jammer dat er in het begin overlast is
geweest van hangjeugd, maar hier wordt door diverse partijen aan gewerkt. Door
middel van het plaatsen van informatieborden kan er nu gehandhaafd worden en
hopen we dat dit probleem verleden tijd is.
Ledenwerfactie.
Vorig jaar zomer is een grote ledenwerfactie op touw gezet. Het bestuur is daar heel
actief mee bezig geweest met als resultaat dat we er ca. 80 nieuwe donateurs bij
hebben gekregen. We zijn dan ook heel blij met dit geweldige resultaat.
Als welkomstgeschenk ontving elk nieuw lid het wandelrouteboekje.
Nieuwe inwoners krijgen sinds kort van gemeente Menameradiel naast de
gemeentelijke informatie ook een brief met het contactadres van het dorpsbelang in
hun nieuwe woonplaats. Alle nieuwe en bestaande donateurs, geweldig bedankt voor
jullie bijdrage!
MFC - BERLTSUM.
2012-2013 1e fase
In november 2012 is Stichting Berlikumer Belang (SBB) een onderzoek gestart naar
de haalbaarheid van de bouw van een MFC met integratie van de huidige KruisKerk
aan de Hofsleane. Op 4 juli 2013 zijn deze plannen onder grote belangstelling
gepresenteerd. Op 23 november 2013 de intentieverklaring voor deelname getekend
door alle leden van de werkgroep (SBB, Piipskoft, OpMaat, Heechhout, Groene Kruis
en Protestantse Gemeente Berltsum). Met het ondertekenen van deze verklaring
was de voorbereiding (fase 1) afgerond.
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2014 2e fase
Waar in fase 1 vooral werd gewerkt aan het inventariseren, uitwerken en
samenwerken, staat fase 2 vooral in het teken van de financiering en funding van de
plannen. In 2014 zijn er door de werkgroep dan ook gesprekken gevoerd met het
college van B&W en met de politiek verantwoordelijke mensen binnen de gemeente.
Tevens is er onderzoek gedaan naar en zijn er gesprekken gevoerd met externe
subsidiënten. Dit alles met als doel de plannen financieel ondersteund te krijgen. Een
en ander heeft de gemeente doen besluiten de plannen op haalbaarheid te laten
onderzoeken door een daarvoor gekwalificeerde externe organisatie. Voor ons als
werkgroep een positieve bevestiging van de kwaliteit van de plannen. Onlangs is dit
rapport aan zowel de burgerlijke gemeente als ook aan de werkgroep overhandigd.
Dit rapport is door alle partijen positief ontvangen en geeft voldoende aanleiding om
de positieve gesprekken tussen alle betrokken partijen een vervolg te geven.
Tevens is in 2014 de Stichting Vastgoed MFC Berltsum opgericht.
Als werkgroep zijn we enthousiast begonnen en optimistisch over de voortgang. In
de wetenschap dat een grootschalig project als het MFC een wat langere adem
vraagt. Met de wetenschap die wij nu hebben verwachten wij in de herfst van 2015 of
de plannen realiteit gaan worden.
Hemmemapark
Afgelopen jaar was het 10-jarig bestaan van het Hemmemapark. Dit heugelijke feit
moest natuurlijk gevierd worden. De inwoners van Berltsum waren hierbij
uitgenodigd. Op 14 juni was het zover en het was prachtig weer.
Het jubileum werd gevierd met een excursie door het park en aan het eind van de
middag kon men genieten van een heerlijke barbecue.
Jammer dat in het park geregeld vernielingen worden gepleegd.
Op 4 oktober was er een fruitplukdag voor de vrijwilligers.
De oogst is te klein om het hele dorp uit te nodigen, maar misschien dat dit in de
toekomst anders is. Er zijn in het najaar 30 nieuwe fruitbomen geplant.
De kanoroute van 5 kilometer zal bevaarbaar gemaakt worden. Dit houdt in hekkelen
en beplanting opsnoeien.
Berltsum met zijn cultuurhistorische voorzieningen kunnen wel wat beter gepromoot
worden en het is dan ook de bedoeling dat het blad Uytland in de volgende editie een
stuk over Berltsum en het Hemmemapark zal opnemen.
Dorpsplein
Afgelopen jaar heeft Berltsum het dorpsfeest gehad met als middelpunt op het plein
de feesttent. Een prachtige plek voor een geslaagd feest.
Een punt van zorg is nog steeds het zwerfvuil.
De scholen zijn er ook al op aangesproken en deze zullen er beter op toezien dat de
spullen in de prullenbak worden gedeponeerd.
Fietspad Berltsum-Ried.
Op 25 april is het fietspad tussen Berltsum en Ried feestelijk geopend. Er wordt heel
veel gebruik van gemaakt vooral door de schoolgaande jeugd en recreanten.
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Kaats- en Tennisvereniging
De bouw/verbouw van het clubgebouw van de kaats- en tennisvereniging en het
bouwen van de kaatsmuur is klaar en op 7 november feestelijk in gebruik genomen.
Er kan nu over en weer van elkaars ruimte gebruik gemaakt worden. Prachtig
initiatief mooie samenwerking, hier lopen we in voorop t.o.v. de omliggende dorpen.
IJsclub
De bouw van het nieuwe clubgebouw is klaar en de ijsbaan is verbreed. Helaas kon
er deze winter niet op geschaatst worden.
Er is een nieuwe aanlegsteiger geplaatst, maar deze werkzaamheden moeten nog
afgerond worden.
Jongeren & Ouderen woningen
SBB is bezig geweest met het realiseren van huizenbouw op het terrein van Lyts
Libben. Na de afbraak is er een lege plek ontstaan. Dit is een mooie centrale plek
voor huizenbouw. Vooral voor ouderen is dicht bij het centrum wonen belangrijk.
De bedoeling was om 18 geschakelde woningen te bouwen voor jongeren/ouderen
en gezinnen voor de prijs van resp. Є 110.000 en Є 125.000,-.
Woningstichting Noordwest Friesland heeft belangstelling voor de aankoop van
enkele woningen voor de verhuur op een plan IN Berltsum. Woningstichting
Noordwest Friesland heeft te kennen gegeven niet buiten de dorpskern (zoals de
Pôlle) te willen bouwen, zij kiezen heel duidelijk voor een inbreidingslocatie. Het plan
is bij de gemeente neergelegd en is indertijd niet negatief ontvangen, met die
kanttekening dat er een bestemmingswijziging noodzakelijk is.
Bouwbedrijf Lont heeft in het najaar van 2014 hun plannen gepresenteerd voor het
bouwen van 18 woningen op de Pôlle. Hiervoor was redelijk belangstelling. Al met al
een positieve ontwikkeling voor nieuwbouw in en daardoor groei van Berltsum.
Het college van B&W geeft voorkeur aan de ontwikkeling van de Pôlle. Uitbreiding
als voorkeur op inbreiding. Als werkgroep binnen stichting SBB hebben wij daar
enigszins moeite mee. We zijn dan ook in overleg en zoeken naar mogelijkheden om
ook inbreiding (het bouwen van woningen binnen de dorpskern) mogelijk te maken.

Hilly Stellingwerf, Notulist
Erik Jansen, Voorzitter
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