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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. Het bestuur van PB is gesprekspartner van o.a. gemeente, 

Provincie en Wetterskip. Het bestuur van PB was in 2018 afgevaardigd in de commissie Kleine 

Kernen.   

 

 
 

Samenstelling bestuur Plaatselijk Belang “De Trije Doarpen”  
Vanaf 19-03-2019 (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 Lindsey Bakker  
Marwei 12 
 

8508 RC 
Delfstrahuizen 

06-46766179 
 

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 

Algemeen lid Esmee Slump De Veenscheiding 7 8539 SG Echtenerbrug 06-27361223 

Algemeen lid Lindsey Bakker Marwei 12 
8508 RC 
Delfstrahuizen 

06-46766179 

mailto:info@pbdetrijedoarpen.nl
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Grof Groen 
De gemeente heeft 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 is een deel 

voor grof groen en een kleiner deel voor blad en gras. 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. 

 

Brugverlichting 
Door strenge eisen vanuit de gemeente m.b.t. bevestiging en reiniging van de verlichting, is besloten 

naar  andere mogelijkheden te kijken. Zoals u allen wellicht al heeft gezien, betekent dit verlichting bij 

de brug. Aan weerskanten van de brug zijn de kaden verlicht, d.m.v. lampenslingers. Wij als PB zijn 

blij met het resultaat. De verlichting is mede mogelijk gemaakt door middelen vanuit het Iepen 

Mienskipfuns en het kleine kernenbudget.  

Glasvezel 
In juni 2018 kreeg DFM op Glas de opdracht om een kabel voor de gemeenten aan te leggen van 

Sneek via Joure naar Heerenveen en van daar naar Lemmer. Daar ze dan door de dorpen 

Delfstrahuizen, Echtenerbrug, Echten en Oosterzee komen zijn ze met spoed aan de slag 

gegaan om daar leden te werven, omdat dan gelijktijdig in dezelfde geul de kabel van DFMopGlas 

gelegd kan worden. De verwachting was dat er in oktober begonnen werd met graven vanuit 

Heerenveen. Dit loopt anders. De schep is inmiddels in de grond en de verwachting is nu dat er in 

april van Heerenveen naar Lemmer  wordt gegraven, want de gemeentelijke kabel moet juni 2019 

operationeel zijn. De verwachting is dat er rond juni begonnen wordt met het aansluiten van de 

huisadressen die lid zijn geworden van de coöperatie. Op de ledenvergadering wordt door 

DFMopGlas nog een update gegeven. Voor de laaste stand van zaken wordt verwezen naar: 

www.dfmopglas.nl 

 

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:                                            

• het IFKS skûtsjesilen van onze plaatselijk IFKS commissie  

• Verlichting kade Pier Christiaansloot 

• het oud en nieuw feest van Vereniging Áld en Nei Ychtenbrêge 

• Outdoor Fitnesspark & verlichting Fitnesspark 

• Voorlichting drugs, georganiseerd door JongFM 
 
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. 

http://www.dfmopglas.nl/
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Stichting Recreatie de Trije Doarpen 

Omdat de hoofdtaak van PB buiten de taken valt die de stichting bezig houdt, en de volle agenda van 

PB te verkorten, heeft Stichting Recreatie sinds 1 januari een eigen stichtingsbestuur. De Stichting 

Recreatie beheerd de havens van Echten en Delfstrahuizen en een deel van het MSG. In het 

stichtingsbestuur zal altijd een vast lid van het PB zitting nemen. Havenmeester van de locatie Echten 

is Sytse Klijnstra (sytze.klijnstra@gmail.com) en voor Delfstrahuizen is dat Wilma Muurling (muurling-

koorn@planet.nl).   

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 

 

Camping/haven Delfstrahuizen, richting het Tjeukemeer  
 

Samen met de Club van Aanjagers en de gemeente is er een inloopavond geweest, waarbij men mee 

kon denken over het invullen van de voormalige haven en camping Wieling. De ideeën die hier zijn 

verkregen zijn bekeken en gebundeld. Deze zijn passend bij het huidige bestemmingsplan wat er nu 

ligt. De gemeente is eigenaar en is aan het kijken wat de invulling wordt van dit geheel.  

 

Tjongerbrug 

 
De brug over het Tjonger is aan vervanging toe. Vanaf midden februari is gestart met de sloop van de 

Tjongerbrug. Dit heeft als gevolg dat de weg tot 1 april afgesloten zal zijn. Tijdens de werkzaamheden 

mailto:sytze.klijnstra@gmail.com
mailto:muurling-koorn@planet.nl
mailto:muurling-koorn@planet.nl
http://www.pbdetrijedoarpen.nl/
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is de brug niet begaanbaar en wordt gemotoriseerd verkeer met borden omgeleid. De 

omleidingsroute is ongeveer 15 kilometer. Voor fietsers en wandelaars wordt een tijdelijke brug 

aangelegd, in de buurt van de huidige brug.  

 

Outdoor-fitnesspark                                                                                                                                        

Afgelopen juni is het outdoor fitnesspark, door middel van een feestelijke opening, in gebruik 

genomen. Door middel van het outdoor fitnesspark worden mensen samengebracht en wordt gewerkt 

aan vitaliteit. Elke woensdagavond wordt er gesport in het park, onder begeleiding van een 

instructeur. Daarnaast kunnen mensen en groepen sportmomenten zelf in vullen. 

 

 


