
Jaarverslag PB 2018 

Op 29 januari 2018 organiseerde Plaatselijk Belang de jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst 
was prima. Jouke Wierda en Josien Tuinier traden af. Kees Kunst en Sietse Veldman waren bereid 
om het bestuur te versterken. Mirjam de Gier tekende bij voor nog een termijn van 3 jaar. Na de 
pauze hebben we zitten te luisteren naar een presentatie van dhr. Pals van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij.


In het afgelopen jaar hebben wij ons bezig gehouden met het verbeteren van de relatie met de 
gemeente en het versterken van onze positie ten opzichte van de gemeente. Zo hebben wij in juni 
een (jaarlijkse) wijkschouw gehad met de gemeente. Naar aanleiding hiervan hebben we 
algemene antwoorden ontvangen. En omdat alle punten geld kosten is het erg lastig om dingen 
voor elkaar te krijgen. Wij hebben met de dorpencoördinator van de gemeente besproken dat wij 
niet tevreden zijn met deze antwoorden. Door het voortijdig vertrek van de wethouder hebben we 
nog geen kennis gemaakt met de nieuwe wethouder om o.a dit punt te bespreken. Er staat in april 
een nieuwe afspraak hiervoor gepland. Ook hebben wij diverse bijeenkomsten van de gemeente 
en fracties bezocht.


Naast het verbeteren van de relatie met de gemeente hebben wij als PB hebben keuzes gemaakt 
voor de activiteiten waar we ons op richten. Hiervoor hebben wij vijf prioriteiten gekozen uit 
verschillende onderwerpen vanuit de dorpsvisie. De prioriteiten zijn: 

• communicatie naar de leden (website, Facebook, Harich Nieuws, Rûchnijs, mail)

• woningbouw

• fietspad en verlichting

• bloemrijke bermen 

• contact houden met de verschillende commissies (boek Harich, Sinterklaas, feestcommissie, 

Ons Gebouw).


Hieronder wordt de prioriteiten toegelicht:

• Communicatie naar de leden 


Regelmatig zetten wij nieuws in het Harich Nieuws, Rûchnijs, de website en op Facebook.


Marien Everse van Karyon heeft een nieuwe website gemaakt voor Harich en Ruigahuizen. In 
2019 gaat Sylvia Prins ons helpen om de site actueel te houden.


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Als PB hebben wij 
een informatieavond hierover bezocht van de Rabobank en hebben wij een privacyverklaring 
opgesteld. Deze privacyverklaring kunt u vinden op onze website (onder plaatselijk belang/ 
documenten). In het kort komt het er op neer dat wij alleen uw gegevens verzamelen voor 
bijvoorbeeld het opstellen van de contributiebriefjes en uitnodigingen. Het bestand van onze 
ledenlijst hebben naar aanleiding van de AVG beter beveiligd.


• Woningbouw

Al jaren bestaat er een wens om woningbouw in Harich te realiseren. PB heeft daarom de 
ontwikkelingsmogelijkheden van woningbouw in Harich ook dit jaar weer gevolgd en een 
aantal stappen gezet.


Allereerst werden de standpunten van de verschillende partijen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen over woningbouw gevolgd. De meeste partijen uit de 
gemeenteraad spraken zich op verkiezingsbijeenkomsten uit voor lokale initiatieven van 
kleinschalige woningbouwprojecten, ook als deze buiten de door de provincie vastgestelde 
contouren vallen. Positief nieuws en voor sommige partijen een wijziging van eerdere 
standpunten. Voor ons is nog niet duidelijk hoe de standpunten van de collegepartijen 
praktisch vertaald gaan worden.


Dit was voor ons reden om kort na de verkiezingen een brief te sturen aan het College en de 
verantwoordelijke wethouder. Hierbij hebben wij aangegeven dat woningbouw in Harich voor 
ons belangrijk is en dat wij graag hierover in gesprek willen met de wethouder. Door het 



onverwachte vertrek van de wethouder, heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden. Er staat in 
april een nieuwe afspraak hiervoor gepland.

Wel is er informeel overleg gevoerd met met de ambtenaar, die over wonen gaat, om de 
mogelijkheden van woningbouw in Harich te bespreken. 


Uitgangspunt van PB is dat wij geen projectontwikkelaar zijn en dus niet zelf als PB een 
inhoudelijke rol gaan spelen door bijvoorbeeld met de grondeigenaren en (kandidaat)bouwers 
onderhandelingen te voeren. Wel willen wij energie steken in het stimuleren en faciliteren van 
lokale initiatieven. Daarom gaan wij in 2019, als kandidaten dit willen, de behoefte en de 
mogelijkheden van hen verder inventariseren en concretiseren (gewenste type woningen/
prijsklasse). Ook willen wij bij de gemeente helder krijgen aan welke voorwaarden voldaan 
moet worden om woningbouw in Harich te realiseren. Met dit laatste gaat in 2019 wat ons 
betreft dus helder worden hoe de verkiezingsbeloften uit maart 2018 ten aanzien van de 
woningbouw ingelost worden.


• Fietspad en verlichting

Het fietspad en de verlichting in het buitengebied hebben wij onder de aandacht gebracht bij 
de wijkschouw. Ook staat dit elk jaar op de agenda bij het overleg met de wethouder.


• Bloemrijke bermen

We hebben samen met Harmen Prinsen een gesprek gehad met de gemeente over bloemrijke 
bermen. De gemeente staat hier positief tegenover. Het maken van bloemrijke bermen houdt 
meer in dan alleen het zaaien van bloemzaad. Daarom hebben we informatie ingewonnen bij 
Plaatselijk Belang Goingarijp. Hier is al een dergelijk project uitgevoerd. Dit jaar willen wij dit 
project bezoeken en kijken hoe we dit verder kunnen aanpakken.


• Contact houden met de verschillende Commissies

Afgelopen jaar hebben wij verschillende vergaderingen bijgewoond van de verschillende 
commissies. 


De boekcommissie heeft afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten georganiseerd om 
verhalen over Harich te verzamelen voor het boek over Harich. Dit waren gezellige 
bijeenkomsten. Alle verhalen zijn nu verzameld. Nu wordt er gezocht naar een schrijver om al 
deze verhalen op te schrijven. De boekcommissie is goed bezig geweest en het schrijven zal 
wel even tijd in beslag nemen.


Naast de prioriteiten en het verbeteren van de relatie met de gemeente, zijn wij bezig geweest met 
de volgende (lopende) zaken:


De aanleg van de natuurbegraafplaats heeft met name de gemoederen in Ruigahuizen bezig 
gehouden. In de gemeenteraad hebben wij ingesproken om een aantal zaken die wij belangrijk 
vinden te waarborgen, zoals parkeergelegenheid, geen verkeer door de Bremer wildernis en het 
langdurige onderhoud van het terrein.


Voor de AED hebben wij besloten om het onderhoud hiervan zelf in handen te nemen. Nu lopen 
wij twee keer per jaar de AED langs. Indien nodig worden de onderdelen besteld en vervangen. 
Hiervan wordt een logboek van bijgehouden. Ook wordt er jaarlijks een opfriscursus gehouden 
om de AED te bedienen.


Op 17 februari hebben we een overleg gehad samen met de plaatselijke belangen van Oudega-
Kolderwolde en Elhuizen. De activiteiten in de dorpen worden op elkaar afgestemd.


Op 6 september was het 58+reisje. Na een bakje koffie met wat lekkers vertrokken circa zestig 
58+-ers naar Veenhuizen. Daar kregen we eerst in het gevangenismuseum een rondleiding van 
twee gidsen. Vervolgens reden we door het gevangenisdorp en vertelde de gids, die opgegroeid 
was in het dorp, leuke verhalen over het dorp. Het reisje werd afgesloten met een heerlijk chinees 
buffet in Ons Gebouw. Het was weer een prachtig, gezellig 58+reisje!


Eén keer per jaar zitten we om tafel met de besturen van de korfbalclub, Ons Gebouw en de 
SABOG om de activiteiten in het dorp op elkaar af te stemmen. Dit vond plaats op 17 september. 




Door omstandigheden kwam Sinterklaas met zijn pieten dit jaar niet in Ons Gebouw, maar werden 
zij welkom geheten in de gezellig versierde Boerderij Welgelegen. Eerst kwam Sinterklaas alleen 
aan in een golfkar. De pieten waren aan het golven op de jeu-de-boulesbaan. Maar even later 
kwamen ook de pieten aan met een golfkar. Alle kinderen kwamen in groepjes naar voren om een 
spelletje te doen. Er werd muziek gemaakt voor Sinterklaas en er werd gezongen. Tot slot kreeg 
iedereen nog een mooi cadeau! Het was weer een geslaagde middag! 


Op zaterdag 8 december werd de kerstboom geplaatst op het pleintje bij Ons Gebouw. Alle 
lichtjes brandden weer, het was een mooie boom! 


Naast al deze activiteiten werden er meerdere bijeenkomsten bezocht. Zo waren we onder andere 
aanwezig bij de opening van de nieuwe kleedkamers van kc Harich en bij de opening van de 
Groene Loper in Balk (drie nieuwe wandelroutes rondom Balk, waarvan één door Harich loopt.


Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk openheid van zaken te geven door verslagen in Harich 
Nieuws en Rûchnijs te plaatsen. Het meest actuele nieuws kunt u vinden op onze website 
www.harich.nl en op www.ruigahuizen.nl of op onze Facebookpagina’s (www.facebook.com/
dorpharich en www.facebook.com/ruigahuizen ) . 

We waarderen uw inbreng, die we middels brieven, telefoontjes of de mail binnenkrijgen. 


Bestuur Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen 
Joop Andela, Wybren de Boer, Mirjam de Gier, Kees Kunst, Nelleke Terluin, Sietse Veldman en 
Sipke Westra


