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Betreft: Jaarverslag 2015, 2016 en 2017

Inleiding
Sinds de laatste ledenvergadering van 2 december 2014 is een aantal zaken aan de orde geweest tijdens 15
bestuursvergaderingen.
O.a. vergroening van de buurt, de brug, poetsdagen, parkeren, binnenplaats Skaverij, zwemtrapjes,
straatverlichting en walbeschoeiing kwamen in de diverse overleggen aan de orde.
Projecten
Groenplan
De afgelopen twee jaar heeft het bestuur dit plan in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden in fasen
deels afgerond. Fase 3 volgt nog. Financiering kwam uit eigen middelen (lidmaatschappen buurtbewoners),
een bijdrage van het Fûns Mid Fryslân van de Rabobank van € 3200,- en een aanzienlijke bijdrage van de
Gemeente Leeuwarden. In de voorbereiding van dit plan is meegedacht en meegesproken door een aantal
bewoners.
Poetsdagen
We hebben elk jaar 1 of 2 poetsdagen georganiseerd, waar gelukkig steeds voldoende enthousiaste
buurtbewoners aan hebben meegedaan. Deze dagen werden gefaciliteerd door de gemeente en Omrin
door het beschikbaar stellen van containers en gereedschap. Hoewel de Gemeente Leeuwarden het groen
keurig onderhoudt en de straatkanten regelmatig met een veegauto worden schoongemaakt, blijft er
genoeg te doen in het voor- en najaar.
Brug
In 2017 is de brug daar waar nodig gerepareerd en helemaal opnieuw in de verf gezet. Nu liggen er plannen
voor verlichting van de brug. De Gemeente Leeuwarden (eigenaar van de brug) heeft positief gereageerd
en zal ook de kosten voor haar rekening nemen. Uitvoering in 2018.
Zwemtrapjes
Het bestuur heeft onderzocht of het nuttig en nodig is zwemtrapjes op een aantal plaatsen in de Grou en
de Baai te plaatsen. Dit plan zal in 2018 vervolg krijgen.
Parkeren
Er is overleg geweest met de Gemeente Leeuwarden en de wijkagent over de parkeerproblematiek. Het
nieuwe parkeerbeleid van de gemeente is inmiddels vastgesteld. Alle bewoners van de wijk zijn hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld door de gemeente. Er is een inloopspreekuur geweest in Oer t Hout waar
veel bewoners aanwezig waren, zo ook een delegatie van de BBBB. Voorlopig behouden we per woning 2

parkeervergunningen, de bezoekerspassen worden afgeschaft. De BBBB heeft inmiddels in een brief aan de
gemeente laten weten waar we knelpunten verwachten. Daarbij is ook aangegeven dat een aantal
verkeersborden ontbreekt.
Beeldje bij de brug
De betonplaat onder het beeldje is inmiddels hersteld. In 2018 zal het beeldje worden gerepareerd. Sinds
eind vorige eeuw ontbreken twee wandelstokken.
Straatverlichting
De Gemeente Leeuwarden is bezig met een straatverlichtingsplan voor o.a. Grou. Als proef is een aantal
lantaarnpalen in de Baai uitgeschakeld geweest. We wachten de definitieve plannen af.
Walbeschoeiing
De dekplanken op de walbeschoeiing aan de Baai zijn in zeer slechte staat. De Gemeente Leeuwarden is
onderhoudsplichtig. In 2018 zullen we dit opnieuw aankaarten bij de Gemeente.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 14 januari 2017 is in Oer ´t Hout een nieuwjaarsborrel georganiseerd. Tijdens deze informele
bijeenkomst, waar ongeveer 20 bewoners aanwezig waren, hebben we afscheid genomen van onze
voorzitter, Henk Machiela. Namens het bestuur zijn bloemen aangeboden.
Ook mevrouw Agnes Bruins en Pieter Veen van de Gemeente Leeuwarden zijn daar met een bos bloemen
bedankt voor hun bijzonder grote inzet voor ons groenplan.
Financiën/leden
Er zijn op dit moment 60 betalende leden. In 2018 zullen we opnieuw een ledenwerfactie houden.
Verder zullen we bekijken op welke wijze we ons opgebouwde kapitaal kunnen investeren in projecten ter
verbetering van de wijk. Natuurlijk zal dan ook worden onderzocht uit welke fondsen subsidies kunnen
worden verkregen.
Samenstelling bestuur
In 2017 heeft Henk Machiela afscheid genomen als voorzitter van de BBBB. Melanie van der Meer is
toegetreden tot het bestuur. Ook Geke Bosma is in 2017 afgetreden als bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter

Vacant

Vice voorzitter

Bert van den Ende

Penningmeester

Rinnie de Vries

Secretaris

vacant

Algemeen bestuurslid Melanie van der Meer
Algemeen bestuurslid vacant

