Dorpsbelangen Warten
De doelstelling van dorpsbelangen Warten is het bevorderen van de leefbaarheid in het
dorp en het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp naar gemeente en
provincie.
Lidmaatschap:
Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid worden. De
contributie is 7 euro per jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bent u nog geen lid
maar wil dit wel graag mail dan naar dbwarten@gmail.com, of vul het automatisch
incassoformulier uit de informatiemap in of bel naar 06-10087155.
Voor alle nieuwe inwoners is er een informatiemap met flyers van de verenigingen. Bent u
een nieuwe inwoner van Warten, en heeft u nog geen map ontvangen laat het ons weten.
Wartenster of Dorps- vlaggen.
Wilt u een Wartenster vlag aanschaffen neem dan contact op met Lieuwe Kuppens. Er zijn
drie verschillende formaten. Een vlag voor aan vlaggenhouder naast de deur kost 25 euro,
een vlag voor een vlaggenmast 6 meter kost 40 euro en voor de vlaggenmast van 8 meter
zijn de kosten voor de vlag 60 euro.
Vergaderingen:
Iedere eerste woensdag van de maand komt het bestuur van Dorpsbelangen bij elkaar. Zijn
er vragen/op-merkingen of suggesties, geef het aan ons door via dbwarten@gmail.com
Bestuur:
• Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24
ludwina.castelein@gmail.com, tel:06-23197167
• Secretariaat; Tini Schippers, Hoofdstraat 79
dbwarten@gmail.com, tel:06-10087155
• Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73
lieuwe.kuppens@gmail.com, tel:06-36188912
• Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61
• Lid; Jacob Nauta, Midsbuorren 7
• Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1
• Lid; Martine Groenendal, Midsbuorren 4
Op dit moment actueel:
Update Afstandsbediening brug
Sinds de voorlichtingsbijeenkomst van 24 juni jl. beginnen we steeds meer beeld te krijgen
bij het project afstandsbediening van de bruggen in ons dorp. We hebben grote zorgen over
de impact die dit zal hebben op ons dorp, de omwonenden en de waterrecreant. Het blijkt
niet makkelijk om aan aanvullende informatie te komen. Maar bij alle nieuwe informatie lijkt
de impact groter en daarmee ook ons belang het project te stoppen.
In de Kommune van oktober hebben we daarom een uitgebreid stuk geplaatst met daarin
een historisch perspectief, onze argumenten tegen afstandsbediening van de brug in het
dorp en onze vervolgstappen.

Inmiddels heeft het overleg met de wethouder plaats gevonden. Vrijdag 16 oktober jl.
ontvingen we zijn reactie dat ondanks onze bezwaren het project toch doorgang zal hebben.
Met name de kosten waren daarbij een zwaar wegend argument.
Een beslissing waar wij ons als dorpsbelangen en direct betrokkenen (omwonenden) niet bij
kunnen en willen neerleggen.
De gemeenteraad kan middels een motie het project nog stoppen. We zijn daarom nu druk
bezig om voldoende steun te krijgen binnen de raad om een motie ingediend en gesteund te
krijgen. Aan onze argumenten en inzet zal het niet liggen.
Bij dezen doen we een beroep op het dorp om ons te steunen. Dit kan door het tekenen van
een petitie tegen de afstandsbediening waarvoor we bij u langs zullen gaan. Hoe meer
mensen deze petitie ondertekenen, hoe meer we gehoord zullen worden in de politiek!
We proberen alle stukken, brieven, foto’s etc. z.s.m. op de website van het dorp
(www.warten.nl) te plaatsen, zodat iedereen goed en volledig en snel geïnformeerd is.
Informatie met elkaar delen kan ook op persoonlijke titel. Voor vragen, opmerkingen en
suggesties staan wij open: dbwarten@gmail.com
Buslijn Warten/Wergea – Leeuwarden vv
De plaatselijke belangen van Warten en Wergea zijn al vele jaren in gesprek met Arriva,
gemeente en provincie voor een beter, frequenter openbaar vervoer van en naar onze
dorpen.
Nu Warten het eindpunt is van lijn 22 en de lijn niet meer is doorgetrokken naar Burgum (en
QuatreBras) is de dienstverlening van Arriva duidelijk versoberd. We zijn in overleg
gebleven, maar het aanpassen van een concessie was steeds niet bespreekbaar.
Nu is er weer zo een moment aangebroken dat de concessies worden vernieuwd en weer
voor vele jaren (10-15) zullen gaan gelden.
Afgelopen augustus zijn we daarom weer met Arriva, gemeente en provincie om de tafel
gegaan om onze wensen aangaande het openbaar vervoer naar onze dorpen neer te
leggen en mogelijkheden te bespreken.
Het volgende is daarbij aan de orde gekomen:
1. Korte termijn (mogelijk al dit najaar): bekijken of huidige diensttijdenregeling
aanpassing behoeft. De eerste bus 6:12 uur lijkt nauwelijks nog bezet terwijl er bij de
scholieren de wens leeft voor een eerdere middag-bus terug uit Leeuwarden. De
eerste bus terug gaat nu om 14:32 uur.
VRAAG; Is het een optie om de 1e bus van 6:12 uur te laten vervallen met
daarvoor in de plaats een extra bus in de middag?
2. Middellange termijn: bekijken of een aantal ritten met een kleinere bus volstaat. Het
geld dat dat uitspaart kan wellicht een extra rit opleveren.
3. Voor de langere termijn (2025 e.v.): opnemen van Warten en Wergea in de
(stadsdienst)lijn voor de wijken Techum en Middelsee.
We zijn nieuwsgierig naar uw antwoord op de vraag bij punt 1. Uw reactie kunt u mailen aan
Dorpsbelangen Warten (dbwarten@gmail.com)
Namens de Wurkgroep OV Wergea (WOW): Wietse Martens
Dorpsbelangen Warten: Henk-Jan de Lange

Fietspad Warten-Grou
Recent is het tweede en voor ons belangrijkste deel van het fietspad Grou-Warten gereed
gekomen. Iets waar we jaren lang voor hebben gestreden! We zijn dan ook ontzettend blij
dat dit fietspad nu klaar is. De aansluiting met het dorp kan en moet beter. We hopen dit
mee te kunnen nemen in een eventuele herindeling van de Rounwei. Een feestelijke
opening is helaas in deze corona-tijd erg lastig. We zijn nog in gesprek hoe we toch
aandacht kunnen besteden aan dit heugelijke feit.
Fietspad Warten-Fonejacht brug
Aangenaam verrast waren we toen in de krant konden lezen dat het college van BW van
plan is om in 2022 een fietspad tussen de Fonejachtbrug en het dorp Warten aan te leggen.
Voorbereidingen starten in 2021. In het artikel werd ook de aansluiting met het fietspad naar
Grou en snelheidsremmende maatregelen op de Rounwei genoemd. Deze door het dorp
lang gekoesterde wens lijkt nu echt gerealiseerd te worden. We hebben bij de gemeente
aangegeven als dorp graag mee te willen denken over de uitvoering en hopen dankbaar
gebruik te kunnen maken van een deel van de ideeën uit het NHL studentenproject.

