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.
Lid worden? Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid
worden. De contributie is 7 euro per jaar. 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. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
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
Wilt u een Wartenster of Dorps- 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.
Het bestuur van Dorpsbelangen komt op iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar
voor een vergadering. Zijn er vragen/opmerkingen of suggesties, geef het aan ons door via
dbwarten@gmail.com
Op dit moment actueel:
Update Afstandsbediening brug
In de vorige twee edities van de Kommune hebben we al veel gedeeld over het voornemen
van de provincie en gemeente om de bruggen in ons dorp op afstand te gaan bedienen en
onze vragen en bezwaren daaromtrent.
Hierbij wederom een update over wat er gebeurd is op dit gebied en waar we staan.
Na het terzijde leggen van onze bezwaren en het voornemen van provincie en gemeente het
plan van afstandsbediening door te zetten, zijn we half oktober met een klein comité
(dorpsbelangen en omwonenden) bij elkaar gekomen om ons ‘plan de campagne’ te
bespreken.
De eerste vervolgstap in dit plan was een petitie om aan te tonen dat Dorpsbelangen en
omwonenden gesteund worden in hun strijd tegen dit project. Aanvankelijk waren we van
plan bij de deuren langs te gaan, maar vanwege de coronaregels hebben we besloten de
petitie digitaal te maken en online te zetten.
Via de website, facebook en een flyer (huis aan huis) hebben we iedereen opgeroepen de
petitie te ondertekenen. Op het moment van schrijven zijn er 830 handtekeningen zijn gezet!
Ongeveer de helft van de ondertekenaars komt uit Warten, maar ook van buiten ons dorp
krijgen we veel bijval. Dit helpt enorm in onze strijd. Dank daarvoor!
Hoewel het nog niet onze bedoeling was de publiciteit te zoeken, heeft Omrop Fryslân er
direct aandacht aan besteed. Later heeft de Leeuwarder Courant contact met ons gezocht
en konden we een nadere toelichting geven.
Ook hebben we een stevige reactie geschreven aan de wethouder en projectleider en
hebben we ze uitgenodigd de situatie ter plaatse te bekijken. De wethouder ging daarop in
en zaterdag 31 oktober hebben we de wethouder ontvangen en hebben we hem, vanaf de

weg en het water, laten zien hoe mooi ons dorp is en hebben we hem uitgelegd waarom we
tegen de afstandsbediening zijn. We werden daarbij geholpen door de borden die door
bewoners van de oude haven geplaatst zijn op de plaatsen van de cameramasten (conform
cameraplan).
We hebben de toezegging gekregen dat er nogmaals naar de plannen gekeken zal worden.
Ook is er een bureau ingeschakeld om zich nogmaals te buigen over de veiligheid van het
op afstand bedienen van onze bruggen. Daardoor is het project voor de brug in het dorp
(Hoofdstraat) stilgelegd tot nader orde.
Helaas lijkt de uitvoering van de afstandsbediening van de provinciale brug (Rogsleatbrêge)
wel doorgezet te worden. De afstandsbediening van deze brug heeft meer impact op ons
dorp en haar inwoners dan we in eerste instantie ons realiseerden. Zo zal er een
steiger/remmingswerk met aanmeldknop en luidsprekers geplaatst moeten worden voor de
kade/het erf van de familie Wartena en de bediening van deze brug is gekoppeld aan die
van de brug in het dorp.
Reden voor ons om ook een brand(email) te sturen naar de provinciale projectleider, de
gedeputeerde Mw. Fokkens en de leden van de provinciale staten. Helaas verschuilt de
provincie zich achter de gemeente en heeft niemand bij de provincie de moeite genomen om
überhaupt een reactie te geven.
Ondertussen gaan we verder met onze bezwaren en wachten we op een reactie van de
wethouder, welke hij ons toegezegd heeft. We zullen deze reactie met aandacht bestuderen
en indien nodig zetten we onze acties door. Actief de publiciteit zoeken en (ludieke) acties
zijn de volgende stappen in ons plan de campagne.
Informatie met elkaar delen kan ook op persoonlijke titel. Voor vragen, opmerkingen en
suggesties staan wij open: dbwarten@gmail.com
Met vriendelijke groet, namens dorpsbelangen,
Henk-Jan de Lange
Fietspad Warten-Grou
De gemeente heeft ons laten weten dat nu het fietspad gereed is zij graag een volwaardige
opening van het fietspad willen organiseren die recht doet aan het lange traject en de
bijzondere weg waarop dit tot stand is gekomen. Een feestelijke opening is helaas in deze
corona-tijd erg lastig. Dat moet op een moment dat dit maatschappelijk ook weer
verantwoord is. De gemeente streeft naar een opening begin volgend jaar, waarbij dan ook
de groenwerkzaamheden zijn gerealiseerd. De gemeente laat ook weten dat dit uitstel geen
afstel is en dat deze feestelijke opening er komt! Zij zullen de dorpsbewoners door middel
van een nieuwsbrief meer duidelijkheid geven hieromtrent.
Fietspad Warten-Fonejacht brug
Naar aanleiding van onze reactie aan de gemeente als Dorpsbelangen graag mee te willen
denken over de uitvoeren van het fietspad, is er op 9 november voor het eerst contact
geweest met de dorpencoördinator van de gemeente. Wij zijn bij elkaar gekomen om dit
onderwerp te bespreken. Ook in dit project is corona een vertragende factor. Inmiddels is er
een projectleider toegewezen en is de grondverwerving in voorbereiding en worden plannen
verder uitgewerkt.
Men richt zich op realisatie in 2022, zo ook de herinrichting van de Rounwei. In beide
plannen zal onze input meegenomen worden.
Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de uitkomsten van onderzoeken door de NHL
studenten.

