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:
Kerstattentie
Voor de kerst zijn de bestuursleden van Dorpsbelangen bij u aan de deur geweest en
hebben wij, met dank aan Bakkerij Boekema, ieder huishouden een kerststol cadeau kunnen
doen. We hebben hier veel positieve reacties op ontvangen, waarvoor dank.
Wisseling bestuursleden
Onlangs hebben 2 bestuursleden vroegtijdig hun functie moeten neerleggen. Het gaat om
Tini Schippers als secretaris en Jacob Nauta als algemeen bestuurslid. Het secretariaat
wordt overgenomen door zittend algemeen bestuurslid Martine Groenendal en komt Tieneke
Clevering het bestuur versterken als algemeen bestuurslid.

Wonen in dorpen
Door uitbreiding van de gemeente in 2018 met een behoorlijk aantal dorpen, is het huidige
woonbeleid onvoldoende passend bij de specifieke woonvraag in de dorpen. Daarom is de
gemeente begonnen om nieuw woonbeleid te maken, waarbij zij het van belang vindt om te
horen wat de behoefte in de dorpen is. Bij het opstellen van het woonbeleid wordt daarom
samengewerkt met de plaatselijke dorpsbelangen.
De gemeente was van plan om hiervoor bijeenkomsten te organiseren in de dorpen, maar
vanwege de coronamaatregelen is dit nu niet mogelijk. Daarom zal begin februari ieder
huishouden in Warten een brief ontvangen van de gemeente met betrekking tot het wonen
in dorpen. In deze brief zal u uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen.

Vanuit Dorpsbelangen willen wij graag benadrukken dat we veel waarde hechten aan jullie
belangen en willen jullie dan ook vragen deze lijst in te vullen. Zo voorkomen we ook dat we
als Dorpsbelangen aannames doen die wellicht niet juist zijn.
Ook indien je zelf naar tevredenheid woont, is het ook van belang om aan te geven
waar dan nog behoefte aan hebt. Te denken valt aan woningen voor jeugd, starters,
levensloopbestendig, senioren, woonwerken; maar ook onderwerpen als doorstroming of
nieuwbouw nodig i.v.m. verdunning in het dorp (steeds minder inwoners in een gelijkblijvend
aantal woningen), woningen welke nu recreatief gebruikt worden c.q. 2e woningen.
Mocht u niet beschikken over een computer of dit ingewikkeld vinden, dan is er de
mogelijkheid de vragenlijst op papier in te vullen. U kunt dan na het ontvangen van de brief
een papieren versie ophalen bij Bakkerij Boekema en deze daar anoniem weer inleveren.
Laat weten waar jou behoefte ligt (ook al woon je zelf nu perfect; het betreft ook je
dorpsgenoten) aan hebt en vul de vragenlijst in!
Alleen op die manier kunnen wij het beste jouw belang (en vooral voor het hele dorp)
behartigen.

Update Afstandsbediening brug
Na de vorige update is er weer veel gebeurd. Een deel daarvan heeft de kranten weten te
bereiken. Dit helpt ons om gehoord te worden.
In de vorige kommune schreven we al dat er een extern bureau was ingehuurd om naar de
(nautische) veiligheid van de brugbediening op afstand te kijken. Ondanks onze verzoeken
zijn we als dorp bij het maken van dit rapport niet betrokken of gehoord. Een concept van dit
rapport van Marin hebben we 8 december ontvangen.
Op 9 december was er een overleg met de projectleiders van gemeente en provincie om te
spreken over de nieuwe inzichten en alternatieven die in het rapport genoemd werden. Het
rapport maakte pijnlijk duidelijk dat, als afstandsbediening op een veilige manier in ons dorp
gerealiseerd zou moeten worden, de impact nog veel groter zou zijn dan eerder gedacht;
nog meer hardware, aanmeerverboden in bijna het gehele dorp, handhaving etc., etc.
Gelukkig was er tijdens dit overleg ook PVDA- raadslid Lutz Jacobi aanwezig. Ook voor haar
was het volkomen duidelijk dat afstandsbediening in Warten een slechte keus zou zijn. In de
dagen die op dit overleg volgenden hebben we er alles aan gedaan om zoveel mogelijk
politiek draagvlak te krijgen voor een motie in de raad. Uiteindelijk is de motie door een groot
aantal partijen ingediend en tijdens de raadsvergadering van maandag 16 december
unaniem aangenomen. Met de motie gaf de gemeenteraad wethouder Wassink de opdracht
de afstandsbediening van de brug in ons dorp te heroverwegen.
Door het aannemen van de motie staat de afstandsbediening weer op de politieke agenda.
Voor ons dorp is het van groot belang dat niet alleen de gemeente, maar ook de provincie
betrokken is bij de heroverweging. Na de nodige moeite hebben we daarom uiteindelijk ook
de gedeputeerde, mevrouw Fokkens aan tafel gekregen.
Dinsdag 12 januari hebben we een overleg gehad met de projectleiders van gemeente en
provincie, maar ook met de wethouder en gedeputeerde. Tijdens dit overleg hebben we de
petitie aangeboden. Deze is uiteindelijk ongeveer 860 keer ondertekend. Ook kregen we
voldoende tijd om ons verhaal te doen. Daarbij hebben we niet alleen onze bezwaren tegen
de afstandsbediening verwoord, maar hebben we ook een alternatief plan op tafel gelegd.
Dit plan gaat ervan uit dat de huidige bediening met brugwachter blijft en dat er in ons dorp

nog aangemeerd mag worden. De investering in hardware is dan niet nodig en we hebben
suggesties gedaan om de beoogde besparing alsnog te halen.
Hoewel de gedeputeerde geen toezeggingen heeft gedaan en ons verteld heeft dat het
allemaal erg lastig is, heeft ze toch in de krant laten opschrijven dat; ‘Deur op kier voor
lokale brugbediening’. Dit lijkt ons een stap(je) in de goede richting.
We blijven doorgaan om in gesprek en op een constructieve manier in het belang van het
dorp te werken aan een toekomstbestendige brugbediening. We staan open voor vragen,
commentaren en suggesties.
Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, 06-27056662, dbwarten@gmail.com

Verlichting kerk
Eind vorig jaar is de verlichting van de kerk aangepakt en hebben we deze verder uitgebreid
waardoor nu, niet alleen de toren, maar de volledige kerk wordt uitgelicht. Tegelijkertijd
hebben we deze kans aangegrepen om over te gaan op energiezuinige ledlampen.
Ben je nieuwsgierig hoe dit er uit ziet? loop dan een keertje in het donker langs de kerk.
Bestuur
• Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24, ludwina.castelein@gmail.com,
tel:06-23197167
• Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73 lieuwe.kuppens@gmail.com,
tel:06-36188912
• Secretariaat; Martine Groenendal, Midsbuorren 4, dbwarten@gmail.com, tel:06-42625540
• Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, tel: 06 27 05 66 62
• Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1, tel: 06 51 36 88 86
• Lid; Tieneke Clevering, Hoofdstraat 4, telnr. 0645806173

