
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:                                                                                                                   

Woensdag 7 oktober is de eerste komende bestuursvergadering. 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: 

OMNI Vereniging 

Dorpsbelangen hecht veel waarde aan het behoud en voortbestaan van het 
verenigingsleven en ons dorpshuis. Om deze reden is Dorpsbelangen sinds eind 2019 in 
gesprek met de bestuursleden van Iepen Stee en drie verenigingen die al het initiatief 
hebben genomen om een omni vereniging te starten op het Spartaterrein. Het is onze wens 
dat er een plan wordt opgesteld waar zoveel mogelijk verenigingen binnen het dorp bij aan 
kunnen sluiten en waar ook de functie van het dorpshuis Iepenstee en de Spartakantine in 
meegenomen wordt. Er is een projectgroep Sparta bezig met het in kaart brengen van de 
mogelijkheden. Vanuit Dorpsbelangen is het initiatief genomen om met de gemeente in 
gesprek te gaan om zaken in de toekomst ook formeel te regelen. Er moeten nog veel 
stappen gemaakt worden, waarbij er een hoofdrol ligt bij alle verenigingen. Wij hebben 
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diverse gesprekken gehad en zullen hier mee verder gaan. Graag vernemen we daarom ook 
de initiatieven vanuit de verenigingen zelf. 
 
Brugbediening op afstand 
 
Inleiding: 
De gemeente Leeuwarden en Provinsje Fryslân hebben op 24 juni jl. een inloopavond 
georganiseerd om het dorp Warten te informeren over het project; afstandsbediening van de 
bruggen. De gemeente neemt in dit project de bruggen in ons dorp ook mee. 
De brugwachter zal verdwijnen en op een centrale locatie (Swettehûs bij Leeuwarden) zullen 
tal van bruggen in de provincie, waaronder de twee  bruggen in Warten bediend gaan 
worden. 
 
De Rogsleatsbrêge wordt al jaren op afstand bediend door de brugwachter in het dorp. 
Hoewel de opstelling van de camera’s bij deze brug zal wijzigen, is dit dus geen nieuwe 
situatie. Heel anders is dat bij de brug in het dorp. 
 
Historisch perspectief: 
Om aantrekkelijker te zijn voor de waterrecreant heeft de Provinsje Fryslân een plan bedacht 
waarbij de pauze-/spertijden en het bruggeld zullen verdwijnen. In het kader van dit plan 
heeft de provincie besloten de provinciale bruggen op de doorgaande waterroutes op 
afstand te bedienen vanuit een centrale locatie. De gemeente Leeuwarden heeft middels 
een raadsbesluit in 2015 besloten hierin mee te gaan/doen. Blijkbaar is ook de brug in 
Warten onderdeel van dit plan. 
 
Tijdens de jaarvergadering van dorpsbelangen in 2016 heeft Harry van der Molen, destijds 
wethouder, ons dorp voor een voldongen feit gesteld. De lang gekoesterde wens van het 
afschaffen van het bruggeld werd gehonoreerd, maar daar tegenover stond het verdwijnen 
van de brugwachter en dus het op afstand bedienen van de brug. Tegen dit plan was er toen 
direct al veel weerstand. 
 
In 2017 heeft een delegatie uit het dorp bij de Greunsbrêge kunnen zien wat een 
brugwachter op afstand op de camerabeelden kan zien. Hoe de afstandsbediening in ons 
dorp eruit zou komen te zien was nog niet bekend en zou in overleg met het dorp bedacht 
en uitgevoerd worden. 
 
Wat is nu de situatie? 
In de tijd van coronabeperkingen was de gemeente zo ver met haar plannen om het dorp te 
kunnen informeren. De inloopavond van 24 juni jl. was bedoeld om tekst en uitleg te geven 
over de plannen en de cameraposities. De aanwezigen hebben toen tot hun ontsteltenis 
kunnen zien hoe groot de impact van dit project op ons dorp zal zijn. Zowel dorpsbelangen 
als de andere aanwezigen hebben hun grote zorgen uitgesproken en hebben geprobeerd 
met  man en macht op de rem te trappen om dit project tot stilstand te brengen. 
 
De bezwaren van dorpsbelangen en de andere aanwezigen, zijn in een aantal onderwerpen 
te verdelen: 
Gebrek aan draagvlak: Het raadbesluit om de bruggen op afstand te bedienen en de keuze 
voor de bruggen van Warten zijn genomen zonder het dorp en haar bewoners te horen en 
erbij te betrekken. Er is op dit moment dan ook geen draagvlak voor de afstandsbediening. 
Privacy van de omwonenden: deze wordt mogelijk aangetast  door de camera’s, microfoons 
en luidsprekers. 
Veiligheid: de situatie rondom onze brug is erg onoverzichtelijk, het water is smal en er is 
soms sprake van een sterke stroming en grote drukte. Daarom is de veiligheid een heikel 
punt. 



Impact op ons mooie karakteristieke dorp: Door de plaatsing van cameramasten voor de 
greidboerderij (15m hoog!) en op het Nijpaed (9m hoog!) wordt de uitstraling van het dorp 
ernstig aangetast. Daarnaast zullen aanmeldsteigers de karakteristieke uitstraling van het 
dorp verder geweld aan doen. 
Het doel van de provincie wordt niet bereikt: Graag willen we dat ons dorp aantrekkelijker is 
voor de waterrecreant, maar we denken dat we brugbediening op afstand het dorp eerder 
minder aantrekkelijk maakt. Allereerst door de impact van de technische installatie met 
camerapalen en aanmeldknoppen. Daarnaast zal er minder ruimte zijn voor de passanten 
om aan te leggen en van ons dorp te genieten. 
 
Hoewel we als dorpsbelangen ook oog hebben voor de positieve aspecten (geen bruggeld 
en geen pauzes) , zijn we vanwege de bovenstaande bezwaren zeer tegen op de 
afstandsbediening van de brug in het dorp. We worden hierin door de omwonenden 
(Nijpaed, woonschepen oude haven, Hellingpaed) gesteund. Onze bezwaren tegen het plan 
en de uitvoering hebben we middels een brief aan de gemeente en de provincie kenbaar 
gemaakt. Woensdag 9 september jl. hebben we naar aanleiding van onze brief een gesprek 
gehad met de ambtenaren van de gemeente en provincie die belast zijn met de uitvoering 
van dit project. Zij hebben onze bezwaren aangehoord, maar het stoppen van het project is 
een politieke keuze en dus niet aan de betrokken ambtenaren.  
 
Hoe verder? 
Op deze manier willen we het dorp informeren over de huidige stand van zaken. We hopen 
op steun vanuit het dorp om de uitstraling van het dorp te beschermen, op te komen voor de 
privacy van de omwonenden, te waken voor de veiligheid en kenbaar te maken dat er geen 
draagvlak is in het dorp voor het verdwijnen van de brugwachter. 
 
Om een idee te krijgen hoe hoog de camerapalen zijn, heeft Hillebrand Breuker foto’s 
geconstrueerd waarin de palen  op schaal te zien zijn. Deze foto’s laten goed zien hoe 
absurd groot en hoog de palen zijn. Daarbij aangetekend dat in deze foto’s de 
aanmeldsteigers niet eens opgenomen zijn. 
 
We zijn nu bezig om in de gemeenteraad en bij de verantwoordelijke wethouder politieke 
steun te krijgen voor onze bezwaren.  Alleen zij kunnen dit project nog stoppen.  
We denken dat het bij dit project van groot belang is dat we als dorp niet verdeeld, maar 
saamhorig zijn. Samen staan we sterk!  
 
Namens dorpsbelangen Warten, 
Henk-Jan de Lange 
 

    

 


