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Ten behoeve van de leesbaarheid korten wij Plaatselijk Belang 'De Trije Doarpen' af als PB. 
 

Doel van vereniging PB de Trije Doarpen 
PB heeft als doel het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de dorpen 

Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen. De bestuursvergaderingen van PB zijn eens per maand. Het 

bestuur voor de Jeugd (BvdJ) is hierbij aanwezig. Het bestuur van PB is gesprekspartner van o.a. 

gemeente, Provincie en Wetterskip. Het bestuur van PB was in 2017 afgevaardigd in de commissie 

Kleine Kernen.   

 

 
 

Samenstelling bestuur Plaatselijk Belang “De Trije Doarpen”  
Vanaf 14-03-2017 (ledenvergadering) bestaat het bestuur uit onderstaande personen: 
 

 

Bereikbaarheid en informatie PB 
U kunt uw signalen van gemeenschappelijke aard met ons delen via de secretaris. Ook kunt u PB 

bereiken per e-mail: info@pbdetrijedoarpen.nl. Via onze facebook pagina (zoekwoorden facebook 

Plaatselijk Belang de Trije Doarpen) en dit jaarverslag informeren wij over zaken die spelen in onze 

dorpen. 

 

 

  

Voorzitter Egbert Oenema De Roede 31 8539 SX Echtenerbrug 06-23691936 

Secretaris Aukje de Jong  Marwei 33 
8508 RA 
Delfstrahuizen 

06-31296141 

Penningmeester Conrad Braber  Hellingpad 9 8539 SW Echtenerbrug 06-30577940 

Notulist Annet Sandberg Marwei 29 
8508 RA 
Delfstrahuizen 

0514-852127 

Algemeen lid Luc Rijpkema  Koopmanweg 4 8539 RT Echtenerbrug 06-51409202 

Algemeen lid Femmie Boersma Hoofdweg 7 8537 SB Echten 0514-541266 

Algemeen lid Peter Holkema Westerse Dijk 2 
8508 RJ  
Delfstrahuizen 

0514-541288 

Algemeen lid Jan Roelof Slump Baggelaar 15 8539 RV Echtenerbrug 0514-541380 

Algemeen lid Yde Louw van der Zwaag Hoofdweg 23 8537 SC Echten 0514-854252 

BvdJ Esmee Slump De Veenscheiding 7 8539 SG Echtenerbrug 06-27361223 

 Lindsey Bakker Marwei 12 
8508 RC 
Delfstrahuizen 

06-46766179 

mailto:info@pbdetrijedoarpen.nl
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Grof Groen 
PB heeft het afgelopen jaar in een aantal vergaderingen meegedacht over de nieuw te bepalen grof-

groen stations en/of het voorkomen van het verdwijnen van deze stations. Uiteindelijk heeft de 

gemeente bepaald dat  het depot achter de sporthal in Echten behouden blijft. Deze wordt door middel 

van betonnen ‘legoblokken’ omheind en in eerste instantie niet afgesloten. Er zal een deel zijn voor grof 

groen en een kleiner deel voor blad en gras. Wel zal er cameratoezicht komen op deze plek. Er wordt 

op gerekend, dat men geen materialen stort die niet horen bij de omschrijving van grof-groen. PB acht 

het in ieder belang dat een grof-groen depot behouden blijft. Dit zal afhangen van het gebruik ervan. 

Nadere informatie omtrent het vernieuwde depot en de daarbij geldende huisregels volgen via de 

website en fb-pagina van PB en de gemeente.  

Brugverlichting 
Na aan aantal jaren geen brugverlichting te hebben gehad, was de hoop en verwachting dat afgelopen 

zomer de brug in Delfstrahuizen weer verlicht zou zijn. Het financiële traject was doorlopen en de 

noodzakelijke subsidies toegezegd. Door strenge eisen vanuit de gemeente m.b.t. bevestiging en 

reiniging van de verlichting, waardoor ook de installatie beperkt wordt, is er echter besloten naar  andere 

mogelijkheden te kijken. Er wordt gekeken om anders met licht om te gaan. Dit betekent in dit geval 

geen verlichting aan, maar bij de brug. Gedacht wordt aan kadeverlichting en indien mogelijk grondspots 

om de brug te verlichten. Het doel blijft om de brug sfeervol en efficiënt te verlichten. 

 

Mobiele bereikbaarheid 

Na een periode van betrekkelijke ‘stilte’ is begonnen met de plaatsing van een nieuwe zendmast 

naast de PC-sloot en het voetbalveld. Wanneer er nieuws is vanuit KPN over de ingebruikneming van 

de mast, zal dit via de site van PB en de fb-pagina worden gedeeld. 
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Glasvezel 
Ondanks de diverse inspanningen van DFMopGlas, de gemeente De Fryske Marren en de Provincie 

Fryslan, is er nog geen glasvezel aangelegd. Na de vraagbundeling van 2016 heeft de provincie haar 

beleid gewijzigd en een tender uitgeschreven voor de aanleg van glasvezel in het ‘buitengebied’ (buiten 

de bebouwde kom). Op 3 oktober j.l. heeft Kabel-Noord deze tender gekregen. Het is de bedoeling dat 

DFMopGlas gelijk gaat opwerken met Kabel-Noord. Dat betekent, dat waar Kabel-Noord glasvezel in 

het buitengebied gaat aanleggen, ook getracht gaat worden de bebouwde kom hier meteen in mee te 

nemen. Echter, Kabel-Noord heeft inmiddels uitstel bij de provincie aangevraagd tot maart 2018, om de 

financiering rond te krijgen. Vanaf dat moment wordt gekeken hoe de bekabeling wordt aangelegd. 

Wanneer er mogelijkheden zijn voor DFMopGlas om de planning te versnellen of zelfs te verbeteren, 

zullen zij dit zeker niet laten. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@dfmopglas, of via Peter 

Holkema: mts.holkema@gmail.com. 

 

Dorpsvisie 

Na ruim 2 jaren van voorbereiding was er afgelopen zomer de presentatie en overhandiging van de 

dorpenvisie voor de komende tien jaar aan de wethouder. Deze dorpenvisie werd in juni 2017 

gepresenteerd en overhandigd bij ‘de Fryske Pub’, met muzikale ondersteuning van “Sjongersnocht”. 

Wethouder J. van der Pal was diegene die namens de gemeente het eerste exemplaar in ontvangst 

nam uit handen van Y.L. van der Zwaag als de werkgroep-leider van ‘dorpenvisie’ en bestuurslid 

Plaatselijk Belang. De gemeente is een gemeentelijke omgevingsvisie gestart, die zoveel mogelijk zullen 

gaan aansluiten op de visies van deze en andere regio’s van onze gemeente. Er waren binnen onze 

gemeente namelijk meerdere werkgroepen die dorpenvisies ontworpen hadden. De gemeente gaat nu 

hun plan- en besluitvorming afstemmen op deze visies, omdat deze door inwoners van de dorpen en 

omgeving is samengesteld. Vanuit alle lagen van de bevolking van onze dorpen is hier aan meegewerkt. 

 

De omschreven dorpenvisie zal actueel moeten blijven en waar nodig bijgesteld, hiervoor zoekt de 

werkgroep inwoners die hiervoor ‘de kar willen trekken’ om ieder thema afzonderlijk up-to-date te 

houden. Van 1 thema (zorg, welzijn en sociale voorzieningen) is er al iemand bereid gevonden om dit 

bij te houden. De overige thema’s zijn: fysieke (leef)omgeving, economie en duurzaamheid, landbouw 

en natuur en recreatie en toerisme. 

Tevens wil de werkgroep een ieder die aan de visie heeft meegewerkt, op wat voor manier dan ook, 

heel hartelijk danken voor de energie en tijd die hierin is gestoken. Speciale dank gaat uit naar de 

werkgroep Dorpenvisie bestaande uit: Jet Frenken (vormgeving), Jantsje de Haan, Jeroen en Tineke 

Beek, Grietje Nauta, Egbert Oenema en Yde Louw vd Zwaag. 

 

 

 

mailto:mts.holkema@gmail.com
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Dorpsbudget en Kleine Kernen Budget 
Het afgelopen jaar is er veel activiteit geweest binnen De Trije Doarpen voor haar inwoners. Deze 

initiatieven leiden er vaak toe dat  inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken, op een 

positieve en ontspannen manier. PB ontvangt hiervoor een budget om te kunnen verdelen over deze 

initiatieven. Dit jaar was het ontvangen bedrag echter niet toereikend, zodat de reserves aangesproken 

moesten worden. PB acht dit een positief teken, omdat dit een toename van het aantal initiatieven 

betekent.  

 
PB heeft dit jaar aanvragen ontvangen voor de volgende initiatieven:  

• de Colorrun, georganiseerd door buurtvereniging De Roede/Baggelaar                                           

• de uitvoering van De Passie van de PKN Echtenerbrug-Oosterzee                                                        
het IFKS skûtsjesilen van onze plaatselijk IFKS commissie  

• het oud en nieuw feest van Vereniging Áld en Nei Ychtenbrêge 
 
Maar ook op andere manieren is er bijgedragen voor de leefbaarheid op onze dorpen. Zo is er een 

dorpenvisie ontwikkeld voor de komende jaren. Als laatste is er een bijdrage geweest voor Dorpshuis 

De Brêge om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet om het dorpshuis weer gereed te maken voor 

de toekomst. Het PB hoopt dat deze positieve ontwikkelingen worden doorzet in nog meer initiatieven. 

PB staat voor u klaar om initiatieven te ondersteunen met kennis en middelen. 

 

Havens PB Echten en Delfstrahuizen  

De havens zijn ondergebracht in Stichting Recreatie De Trije Doarpen. Het bestuur van PB is statutair 

het bestuur van deze Stichting. Booteigenaren die lid zijn van PB, kunnen in aanmerking komen voor 

een ligplaats in de haven van Echten en/of Delfstrahuizen. Nadat is voldaan aan de contributieplicht van 

PB, kunnen booteigenaren d.m.v. een brief of per email via onderstaande contactgegevens aangeven 

dat ze in aanmerking willen komen voor een ligplaats. De brief moet voorzien zijn van de naam, de 

adresgegevens, het type boot, de lengte en de breedte van de boot. Informatie over de wachtlijst kunt 

u opvragen bij de havenmeester. U kunt lid worden van PB, door u aan te melden via de site: 

www.pbdetrijedoarpen.nl 

 

PB De Trije Doarpen: Haven Delfstrahuizen   
T.a.v. Havenmeester Mevr. W. Koorn 
De Roede 41, 8539 SX  Echtenerbrug 
Email: havenmeester.delfstrahuizen 
@pbdetrijedoarpen.nl  

PB De Trije Doarpen: Haven Echten 
T.a.v. Havenmeester Dhr. S. Klijnstra 
Meerpad 8, 8537 SH Echten 
Email: havenmeester.echtenerbrug 
@pbdetrijedoarpen.nl 
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Plan Delfstrahuizen-West & Strand 
Een groot deel van de watervilla’s is gebouwd en er wordt gewerkt aan de vaste woningen. Nog voor 

het zomerseizoen zal de gemeente ervoor zorgen dat het strand opgehoogd wordt. Daarbij wordt 

tevens de ondergrond aangepakt ten behoeve van de begaanbaarheid.  

 

What’s-App buurtpreventie 
Inmiddels zijn er in alle drie dorpen buurt-what’s-App groepen in het leven geroepen. Deze app zorgt 

ervoor dat er adequaat gereageerd kan worden wanneer er zich verdachte situaties voordoen of 

wanneer er vernielingen en/of diefstallen zijn gepleegd. De wijkagent en/of de politie krijgen hiervan 

bericht wanneer noodzakelijk. Dit om de veiligheid in de dorpen te vergroten. Buurtbewoners kunnen 

elkaar via Whatsapp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Mocht u zich aan willen melden voor 

deze app, stuurt u dan  een mail naar: echtenerbrug.delfstrahuizen@gmail.com, met daarin naam en 

mobiel telefoonnummer.   

Tjongerbrug 
De huidige brug over de Tjonger is aan vervanging toe. Nu is het de bedoeling dat dit half oktober 2018 

gaat gebeuren. Dit heeft als gevolg dat de weg ongeveer 6 weken afgesloten zal zijn. Er wordt voor 

fietsers een noodbrug aangelegd, zodat zij hier nog wel langs kunnen. Het is de bedoeling dat er op de 

ledenvergadering uitgebreid zal worden verteld wat er gaat gebeuren. 

Outdoor-fitnesspark                                                                                                                                       
Vanaf oktober 2017 heeft PB een werkgroep de opdracht gegeven om samen met inwoners de 

mogelijkheid tot een outdoor-fitnesspark te inventariseren. Op een informatieavond in november bleek 

dat hier vanuit verschillende inwonersgroepen behoefte toe was. De werkgroep is daarom gevormd en 

heeft in samenwerking met Norwell-outdoorfitnessparken subsidiegelden aangevraagd voor de 

realisatie van het park. Inmiddels zijn deze gelden compleet en zijn de materialen besteld. De werkgroep 

heeft de voorkeur voor een locatie aan de Roede, in de bocht tegenover de seniorenwoningen en 

basisschool Twa yn Ien, aan het voetpad op het grasgebiedje voor de kinderspeelplaats. Er is een fb-

pagina opgericht om mensen op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Op deze pagina staat het 

gehele projectplan beschreven (Facebook: Outdoor Fitness in de Trije Doarpen) Momenteel vindt er 

overleg plaats met gemeente en omwonenden om er zeker van te zijn dat straks de plaatsing van het 

parkje tot ieders tevredenheid verloopt. In eerste instantie was de opening van het park in april 2018 

gepland, maar dit zal worden uitgesteld tot (vroeg)zomer 2018. Het park zal met een feestelijke opening 

in gebruik genomen worden. Na de opening zal er een vaste sportavond komen waarbij onder 

begeleiding van een instructeur gesport kan worden in het park, naast de zelf in te vullen sportmomenten 

van mensen en groepen zelf.  
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