JAARVERSLAG 2013/2014 SBB
Al weer een jaar voorbij. Het nieuwe bestuur is inmiddels goed op elkaar ingespeeld.
We hebben het afgelopen jaar projecten kunnen afgeronden en weer nieuwe
opgestart. Ook het inloopspreekuur is erg goed bezocht. Dit resulteerde in acties
onzerzijds en advies op maat.
Brede School & Dorpsplein.
Op 14 oktober 2012 werd de eerste paal geslagen en op 18 oktober 2013 was de
officiële opening. ’s Ochtends de opening en feest voor de kinderen, ‘s middags een
receptie voor genodigden. Het is een prachtig gebouw geworden met beide scholen
onder één dak en een gymlokaal. Jammer dat de kleine bieb inmiddels al is weg
bezuinigd.
Het aansluitende dorpsplein fungeert als schoolplein. Een blikvanger moet nog
geplaatst worden en het blijkt dat dit geen overbodige luxe is.
Speeltuin
De speeltuin zal worden verplaatst (het huisje staat er al) en komt aan te sluiten op
het achterste schoolplein. Dit hoort nog bij de 1e fase. De 2e fase, de plannen om
aansluitend een parkje aan te leggen zijn nog in een ver gevorderd stadium. De
bijdragen (subsidies) zijn grotendeels rond, Freerk en zijn club kunnen los dit jaar. De
hele locatie aldaar van de school, sport, spel en speeltuin wordt erg mooi. En wordt
ook veel gebruikt door de jeugd. Prachtig dat dit zo tot stand is gekomen.
Cultuurhistorische wandelroute.
De fiets- en voetgangersbrug bij de Koekoeksleane/Tichelersdyk is inmiddels
geplaatst. Dit project kon worden gerealiseerd met subsidie van de Heidemij,
Provincie Fryslân en de RABO-bank. Dit in het kader van de Cultuur Historische
Wandelroute, CHWR. Op 25 mei 2013 is in de Doopsgezinde kerk de route op
feestelijke wijze officieel geopend. Het is de bedoeling dat de route gekoppeld wordt
aan het wandelknooppunt, dat de gemeente aan het ontwikkelen is. Ook is er een
nieuw routeboekje uitgekomen, waarin de drie wandelroutes worden beschreven. Dit
is voor € 3,- op meerdere plaatsen in het dorp te koop.
Ledenwerfactie.
In april/mei 2014 wordt een grote ledenwerfactie op touw gezet. Ons ledenaantal
wordt gestaag minder en ondanks de verhoging van het donateursgeld naar Є 8,zien de financiën er nog niet bepaald rooskleurig uit. We teren in op ons eigen
vermogen. Toch willen we initiatieven blijven ondersteunen en uitvoeren, Berltsum
moet leefbaar nu en in de toekomst.
De bedoeling is om bij dorpsgenoten die nog niet donateur zijn van SBB een
informatiebrief over wat SBB doet plus aanmeldingskaart rond te brengen. Deze
wordt dan persoonlijk weer bij de mensen opgehaald. We hopen hiermee ons
ledenaantal fors uit te breiden. Als welkomstgeschenk krijgt elk nieuw lid het
wandelrouteboekje aangeboden.

Fietspad Berltsum/Ried.
Het fietspad ligt er en wordt op vrijdag 25 april 2014 op feestelijke wijze officieel
geopend. Er zijn bankjes geplaatst (ANWB sponsering) en de bedoeling is om als
afscheiding tussen fietspad en weg een wildbloemmengsel in te zaaien. Ook zal
geprobeerd worden om de fiets/wandel-Elfstedentocht over het nieuwe fietspad te
krijgen. Een hele verbetering voor iedereen en vooral de schoolgaande jeugd om
veilig naar Franeker te kunnen fietsen. Ieder weekend is het een drukte van belang
met sport en recreatie op het fietspad. Buren ontmoeten elkaar meer, zonder auto
gewoon lopend! De buurtvereniging “It Kleaster” is dan ook enorm in haar nopjes dat
het fietspad er nu ligt.
MFC - BERLTSUM.
SBB is begin vorig jaar door de kerkenraad van de Protestantse Kerk Berltsum (PKN)
benaderd om te inventariseren of er onder de verenigingen alhier belangstelling is
om een MFC te realiseren in de Kruiskerk. Na een brainstormsessie met de
voorzitters van de verenigingen bleek er inderdaad een brede belangstelling voor te
zijn. Architectenbureau Wijbenga is daarna gevraagd om het opgestelde programma
van wensen en eisen uit te werken.
Op 4 juli werd het plan in de Kruiskerk middels een 3-D-presentatie aan het dorp
getoond. Als spreker was Gerrit Hofstra van Omrop Fryslân uitgenodigd. Het plan
zag er prachtig uit en de ruime meerderheid van de aanwezigen waren dan ook
razend enthousiast over de mogelijkheden en een prachtig tweede leven van de
Kruiskerk, “It Hert van Berltsum” midden in het dorp ontmoeting en samenkomst,
prachtig. Na meerdere inloopavonden heeft de kerkenraad op 7 november een
positief besluit genomen. Daarvoor hadden de andere verenigingen al hun goedkeur
gegeven. Er is daarna een prachtig rapport gemaakt, wat op de valreep van 2013
aan het College is aangeboden. Daarna zijn de fracties allemaal bezocht, na de
verkiezingen zal dit plan verder gestalte moeten krijgen. Er wordt nu door
verschillende partijen hard gewerkt om de totale financiering rond te krijgen.
Hemmemapark (van de Berltsumers)
SBB is de eigenaar van de grond van het Hemmemapark. Hemmemapark heeft voor
de lopende zaken een zelfstandig bestuur (Stichting Hemmemapark). Een groot
gedeelte van de donaties aan SBB gaan naar het in stand houden van dit prachtig
stukje natuur in Berltsum.
Dit jaar is al weer het 10-jarig bestaan van het Hemmemapark. Dit jubileum zal op
feestelijke wijze gevierd worden. Daarbij zullen de vele vrijwilligers zeker in het
zonnetje worden gezet. Het park wordt ook geregeld gebruikt om trouwfoto’s te
nemen. Als de oude fruitbomen bloeien is het een prachtig plaatje, echt genieten van
de natuur in bloei. Stichting Hemmemapark is nu ook bezig met de biodiversiteit in
ons dorp, d.w.z. groener maken en op open plekken fruitbomen promoten. De KNHM
heeft SBB een fruitboom aangeboden en deze is op 1 maart feestelijk geplant bij het
bankje aan het Krúswetter.
Dorpsplein
De Werkgroep Dorpsplein heeft afgelopen jaar regelmatig overleg met de gemeente
gevoerd. Het aanvragen voor het gebruik van het plein via de werkgroep moet bij de
verenigingen nog even wennen, maar gaat steeds beter.

Een punt van zorg is het vele zwerfvuil. De werkgroep heeft het plein een paar keer
schoon gemaakt, maar dat is niet de bedoeling. Inmiddels zijn de scholen verzocht
om tijdens de pauzes meer toezicht te houden en het plein schoon achter te laten.
De schooljeugd is volop aan het spelen en sporten op het dorpsplein en het
voorveldje. Het dorpsplein vervuld hiermee ook de functie van schoolplein.
Kaats- en Tennisvereniging
De gesprekken tussen de kaats- en tennisvereniging hebben er toe geleid dat de
Tennisvereniging nieuwbouw pleegt aansluitend aan het clubgebouw van de
Kaatsclub. Het is de bedoeling dat over en weer van elkaars ruimte gebruik gemaakt
kan worden. Bij evenementen (o.a. Koningsdag) is er meer ruimte om bij slechte
weersomstandigheden binnen te zitten.
De gezamenlijk te bouwen kaats- en tennismuur, is door alle inwoners van Berltsum
te gebruiken en is een mooie aanvulling voor de buitensporten en de Brede School.
Voetbalvereniging
Stichting Berlikumer Belangen ondersteund de voetbalclub (SCB) bij de overdracht
van taken en velden van de gemeente naar SCB. Zo wordt gezamenlijk naar de
mogelijkheden van de huidige Sportnota gekeken.
IJsclub
De plannen rond een nieuw clubgebouw en verbreding van de ijsbaan zijn door de
politiek goed ontvangen. Des te vervelender is dat de beide betrokken wethouders
de plannen af willen slanken en de aanlegvoorzieningen naar elders willen
verplaatsen. Aan een oplossing wordt nog gewerkt., wordt vervolgt.
Sportdorp
Om tot een subsidie voor de oprichting van een Sportdorp te komen zijn in 2013 een
aantal bijeenkomsten geweest. Helaas heeft dit niet tot resultaat geleid.
Douwe Reitsma ( SCB) en Haaye Hoekstra, namens SBB, zijn nu druk bezig met het
opstellen van een subsidieverzoek voor 2014. Deze aanvraag moet voor 10 april a.s.
ingediend zijn. Doel: sportmogelijkheden uitbreiden en het aanstellen van een
sportbegeleider voor drie dagen in de week. Helaas enorm veel papierwerk. Hopelijk
krijgen we een goede bijdrage voor het ontwikkelen en begeleiden van
sportactiviteiten.
Jongeren & Ouderen woningen
De werkgroep is met verve bezig, de plannen hiervoor worden op de jaarvergadering
dd 20 maart 2014 gepresenteerd. Doel vd werkgroep is om de ouderen en de
jongeren te behouden voor het dorp. Hiervoor zijn woningen nodig die betaalbaar zijn
qua aankoopprijs maar ook betaalbaar zijn mbt energielasten. Ook het woongenot
moet goed zijn. Hierover heeft de werkgroep goed nagedacht, samen met architect
Wijbenga is er een mooi plan ontwikkeld. Er wordt momenteel gerekend wat de
koopprijs kan/moet zijn en ook wordt er met de gemeente gesproken over de grond.
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