JAARVERSLAG 2018 EN 2019
Ter inleiding
De werkzaamheden van BBBB hebben tot doel de verfraaiing van de buurt en het welzijn van de
bewoners. De wensen van de bewoners werden bij de oprichting in 2011 van BBBB zichtbaar
gemaakt via een enquête en een besluitvormende oprichtingsvergadering. Daarbij werd ook
bepaald dat BBBB zich niet bezig zal houden met relaties tussen bewoners, maar met de
kwaliteit van de publieke ruimte. Het bestuur, bestaande uit 3 of 4 leden, heeft zich waar nodig in
afstemming met ondermeer de Gemeente Leeuwarden, politie, Omrin,en Elkien met uitwerking
van projecten belast. Doordat gedurende het laatste jaar vervanging van bestuursleden zeer
moeilijk bleek zijn in 2019 de activiteiten tijdelijk aanzienlijk beperkt.
Groenplan
Vergroening van de buurt kwam in genoemde enquete als belangrijkste wens naar voren. Dat heeft
tot financiering geleid door de Gemeente Leeuwarden, ondersteuning door de Rabobank en inzet
van eigen middelen. De aanvankelijke inperking tot alleen de vergroening van de Suderkade kon
vervallen, waardoor, zij het in fasen, de hele buurt kon worden aangepakt. Momenteel ontbreken
nog enkele afrondende werkzaamheden. Het onderhoud is in goede handen van gemeente en
Empatec. BBBB's rol heeft zich het afgelopen twee jaar beperkt tot het melden aan de gemeente van
waargenomen probleempjes.
Poetsdagen
De traditie om gedurende twee ochtenden de publieke ruimte te vegen, te poetsen en van onkruid
te ontdoen wordt alom gewaardeerd, maar de bereidheid om mee te werken lijkt slinkende. Bij de
laatste poetsdag waren we voor het eerst met minder dan tien vrijwilligers. Het reinigen van de
complete buurt blijkt dan wel zeer moeilijk.
Parkeerbeleid Grou, gebied A
In het vorige jaarverslag is uitvoerig stilgestaan bij het eind 2017 door de gemeente gepubliceerde
plan voor een nieuw parkeerbeleid. Onze twijfels en bezwaren zijn in een gedetailleerd schrijven
uitgebreid naar voren gebracht en eveneens gedetailleerd schriftelijk beantwoord. Op een
uitnodiging onzerzijds voor een bespreking ontvingen we geen reactie. Communicatie heeft zich
daarna tot enige individuele initiatieven van leden beperkt. Wij zijn van plan nu te wachten tot we
nieuwe problemen zien of er een evaluatie verschijnt.
Herstel beeld De Leugenbank
Aan het eind van het vorige millennium is het beeld De Leugenbank ernstig, maar slecht zichtbaar,
beschadigd. De twee wandelstokjes zijn gestolen en een deel van de natuurstenen sokkel is enige
jaren geleden van een hoek ontdaan en slechts provisorisch gerepareerd. Daarover hebben wij vele
malen bij de gemeenten (Boarnsterhim en daarna Leeuwarden) aangeklopt. De stichting die zich in
opdracht van de gemeente met restauratie bezig houdt heeft ons vorig jaar gemeld dat beide
reparaties dat jaar begroot zijn en uitgevoerd zullen worden. Dat is echter niet gebeurd. Wij blijven
zeuren.
Herstel walbeschoeiing De Baai
De toplaag van de walbeschoeiing bij de huizen aan De Baai is aan vervanging toe, hetgeen onder
de zorgplicht van de gemeente valt. Wij hebben de gemeente (evenals destijds de gemeente
Boarnsterhim) om het bevorderen van de noodzakelijke acties verzocht.

Reddingstrappen Rjochte Grou
De walkant van de Suderkade heeft geen trapjes waar eventuele drenkelingen gebruik van zouden
kunnen maken. Overleg met de havenmeesters en de bij de gemeente verantwoordelijke
ambtenaar heeft tot succes geleid. Uitvoering valt op korte termijn te verwachten. Wellicht kunnen
we ook voor een touw zorgen waarmee katten zich kunnen redden. Dat moeten we nog uitzoeken.
Straatverlichting
De verlichting van veel straten in Grou is vernieuwd. De gele lampen verdwenen en werden door
heldere wit schijnende kappen vervangen In onze wijk echten werden 5 palen vergeten: 3 op de
Westerbuurt en 2 aan de Parkstraat (tussen nummers 40 en 54). Alles is rond alleen de uitvoering
laat helaas nog even op zich wachten. De wenselijkheid van vervanging bij de bewoners hebben we
gecheckt alvorens de gemeente in te schakelen.
Verlichting brug
We hebben het initiatief genomen tot bescheiden maar fraaie LED-verlichting van de brug en we
hebben de gemeente om steun hierbij gevraagd. Die steun is gegeven en wel in die mate dat alle
financiën hiervoor door de gemeente worden gedekt. Eind 2017 schreef de gemeente ons dat de
brug naar verwachting met Kerst (bedoeld was die van 2018) verlicht zou zijn. Alle voorbereidende
werkzaamheden lijken voltooid maar het licht brandt ook na deze Kerst nog niet. Wij houden vol.
Binnenveldje Skaverij / Suderkade
De wens om het veldje dat zich tussen de Skaverij en de Suderkade bevindt beter voor plezier van
kinderen en/of (omwonende) volwassenen te gebruiken heeft allereerst tot een enquête voor de
omwonenden geleid, waarna we een commissie van de omwonenden gevraagd hebben met een
uitgewerkt plan te komen dat op steun kan rekenen. Resultaten hopen we vroeg dit jaar met de
commissie te kunnen bespreken.
Grou, januari 2020

