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JAARVERSLAG 2019
Aantal leden 2019: 860
BESTUUR
In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:
Rienk Leenstra
Fenna Bijlstra-Visser
Kees v.d. Bosch/Marcel Oosterkamp
Elske Kinderman-Tjepkema
Drieseréé Dijkstra-Schinkel
Hendrik Snip
Janke Sietsma

voorzitter/algemene zaken/Grou Breed
secretaris/dorpsarchief
penningmeester/ledenadm./duurzaamheid
webredactie & communicatie/zachte omgeving
soc./maatschappelijke zaken/fysieke omgeving
gem. ontwikkelingen/dorpsbudget/VCG
Himmelwike/sport/dorpsbudget

De bestuursleden Elske Kinderman en Hendrik Snip waren statutair aftredend en
herkiesbaar. Er waren geen namen van tegenkandidaten binnengekomen, zodat deze beide
leden bij acclamatie opnieuw werden benoemd. Fenna Bijlstra was eveneens statutair
aftredend en niet opnieuw te benoemen, maar zou voorlopig aanblijven als secretaris totdat
er een opvolger wordt gevonden.
Janke Sietsma en Marcel Oosterkamp werden als nieuwe bestuursleden benoemd.
Het bestuur van PBG bestaat uit zeven bestuursleden. Projecten kunnen worden uitbesteed
aan commissies, samengesteld uit leden van de vereniging. In de zomer van 2019 is Cor
Gerlofsma gevraagd om mee te draaien, om dan eventueel in de volgende jaarvergadering
als achtste bestuurslid te worden benoemd.
Het bestuur is het afgelopen jaar 11 keer bijeen geweest voor de reguliere
bestuursvergaderingen. Een paar keer zijn gastsprekers uitgenodigd: o.a. Alie Valkema en
Hilde v.d. Iest (wijkzaken van de gemeente) om Grou aan te wijzen als pilot voor de grote
schoonmaakactie 2019: de Himmelwike.
Daarnaast zijn verschillende thema’s ondergebracht bij de bestuursleden.
Het gaat hierbij om:
1. Zachte omgeving: sport, kunst en cultuur, evenementen, recreatie
2. Fysieke omgeving: leefomgeving, invulling leegstaande gebouwen, voorzieningen,
projecten, ontwikkelingen-duurzaamheid, natuur, groen
3. Verkeer en veiligheid: parkeren, bewegwijzering, verlichting, bereikbaarheid, wijkagent.
4. Sociaal/maatschappelijk: jongeren- en ouderenbeleid, sociaal zwakkeren, Dorpenteam.
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De dorpenmanager voor Grou was in 2019 de heer Jitse de Vries, maar i.v.m. ziekte werd hij
vervangen door de heer Bram Louwerse.
VISIE PBG
Pleatslik Belang Grou (PBG) behartigt de belangen van de inwoners van Grou. Het belang van
alle inwoners van Grou staat bij PBG op de eerste plaats, maar ook het belang van Grou als
dorp in zijn geheel. Het behartigen van belangen doet PBG door:
1 Het geven van informatie
2. Het helpen oplossen van problemen, klachten
3. Het ondersteunen bij plannen en projecten die goed zijn voor Grou en haar inwoners.
PBG doet dit zowel op eigen initiatief als op verzoek van inwoners, verenigingen e.d. en de
gemeente.
GROU BREED
Ook het afgelopen jaar is er binnen Grou weer veelvuldig samengewerkt met verschillende
verenigingen en stichtingen. Bij het maken van plannen voor de toekomst van Grou, het
afstemmen van diverse activiteiten in Grou en het efficiënter samenwerken van de
verschillende organisaties is er regelmatig een overleg in het verband 'Grou Breed'. De
deelnemende organisaties in 'Grou Breed' komen in principe twee keer per jaar bij elkaar: in
het najaar voor de evaluatie en voornemens voor volgend jaar en in het voorjaar voor de
definitieve planning en afstemming. Daarnaast zijn er overlegmomenten over lopende
zaken.
De basis is:
• Iedere club doet hetgeen waarvoor hij is opgericht
• Indien mogelijk versterken de partners elkaar t.b.v. de inwoners, ondernemers en gasten
van Grou
• Indien gewenst/vereist, wordt gezamenlijk afgestemd met de gemeente
De huidige organisaties binnen 'Grou Breed' zijn:
1. Grou Aktief (GA)
2. Business Club Grou (BCG)
3. Pleatslik Belang Grou (PBG)
4. Ferieniging Foar Folksformaken (FFF)
5. Stichting Sportcentrum Grou (SSG)
6. Skûtsje Kommisje Grou (SKG)
7. Sint Piter Komitee (SPK)
8. Museum Hert fan Fryslân (MHF)
9. Stichting Promotie Grou (SPG)
10. Krite Grou (KG)
11. GROU2030
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VISIE VOOR GROU
Binnen 'Grou Breed' is gewerkt aan een visie voor Grou. De basis van deze visie bestaat uit
eerder ontwikkeld werk zoals de gestelde prioriteiten in 2014 - 2017 en 2018 - 2021 en de
ontwikkelde visie van GROU2030. Het doel van deze visie is, dat lopende, benoemde en
toekomstige ontwikkelingen aan deze visie getoetst worden. Alle partijen die betrokken zijn
bij ontwikkelingen in Grou (o.a. de gemeente Leeuwarden, Elkien en particuliere
grondbezitters) zullen op basis van deze visie in gesprek gaan met 'Grou Breed' om de
ontwikkelingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van het dorp. Een aantal
actuele ontwikkelingen die besproken werden, zijn:
• Ontwikkeling van het Halbertsmaterrein, nabij het centrum aan de overzijde van de
Rjochte Grou,
• Bestemming van het Aquaverium (terrein)
• Bestemming Tritonperceel, vooormalige locatie Zeilmakerij De Vries
• Inrichting Groene Kruislocatie/Blikpôle
• Ontwikkeling omgeving Nij Djipstrjitte/Mr. P.J. Troelstrawei door Elkien
• Realisering Multi Cultureel Centrum/Culturele voorziening in centrum Grou
Ten aanzien van deze ontwikkelingen heeft in 2019 het volgende gespeeld:
• Het Halbertsmaterrein is grotendeels niet geschikt voor permanente bewoning in
verband met normen die er gelden met betrekking tot de aanliggende industrie. Een
invulling met recreatieve woningen/een vakantiepark behoort wel tot de
mogelijkheden. Hierover zijn verkennende gesprekken gaande tussen gemeente en
ontwikkelaars.
• Het Auquaverium heeft in 2019 weer een functie gekregen als botenopslag en is niet
meer dichtgetimmerd. Verder zijn er geen ontwikkelingen.
• De afsluiting van het Rode Loperproject heeft plaatsgevonden door het ontbloten
van het kunstproject op de rotonde op 13 april. "Foar de wyn" is een ontwerp van
Pieter Piersma uit Heeg
• Op het Tritonperceel zijn geen ontwikkelingen geweest
• Over de realisering van een Multi Cultureel Centrum/Culturele voorziening zijn
gesprekken gaande tussen verschillende partijen in 'Grou Breed' om plannen te
ontwikkelen en hier steun voor te zoeken.
De andere twee ontwikkelingen worden hieronder besproken.
GROENE KRUISLOCATIE/BLIKPÔLE/NIJ DJIPSTRJITTE/MR. P.J. TROELSTRAWEI
In de ledenvergadering van PBG zijn deze locaties uitvoerig ter sprake geweest en dan met
name de voorgenomen ontwikkeling van zorgwoningen op de Groene Kruislocatie. De leden
hebben in die vergadering het bestuur opgeroepen om deze ontwikkelingen te blokkeren,
zodat er met de gemeente gewerkt kan worden aan een visie voor het dorp, voordat er
3

onomkeerbare besluiten worden genomen. Vanuit PBG is er in april een brief uitgegaan naar
het college om dit te realiseren. Daarop heeft het college toegezegd de ontwikkelingen "on
hold" te zetten, totdat er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen in het dorp en de
visie hierop. Ook hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met de omwonenden om de
actuele situatie in kaart te brengen. In gesprekken tussen het college en 'Grou Breed' is dit
onderwerp steeds ter sprake geweest. In de zomerperiode vonden er echter weer
grondwerkzaamheden plaats op deze locatie, die tot onrust hebben geleid in de buurt. Naar
aanleiding hiervan heeft PBG in juli wederom een brief gestuurd naar het college met de
vraag waarom hier toch weer werkzaamheden hebben plaatsgevonden en dat PBG zich
zorgen maakt over de ontwikkelingen en dat dit in strijd is met de eerdere toezeggingen.
Daarnaast is in de brief benadrukt waarom het bebouwen van deze locatie volgens PBG geen
goed idee is met als belangrijkste redenen: de parkeerdruk in het centrum en ten aanzien
van de watersport, de beperkte recreatiemogelijkheden voor kinderen, de (watersport)evenementen die daar georganiseerd kunnen worden en de authentieke aanblik van het
dorp vanaf het water. Als reactie op de brief is er een gesprek geweest met het college,
waarin is benadrukt dat er geen ontwikkelingen zullen plaatsvinden, totdat er
overeenstemming is met het dorp.
Bovenstaande heeft geleid tot het gevoel van noodzaak om vanuit het dorp een visie op te
zetten voor (in eerste instantie) het ontwikkelen van de Groene Kruislocatie en de
ontwikkelingen van Elkien rond de Nij Djipstrjitte. De ontwikkelingen op deze twee locaties
zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid en toegankelijkheid van het dorp. In
samenwerking met 'Grou Breed' is er een traject opgestart om tot deze visie te komen. In
2020 zal dit traject uitgevoerd worden.
DORPSBUDGET
Steeds meer inwoners pakken gezamenlijk het initiatief op om mooie activiteiten te
ontwikkelen in Grou. Dit past ook bij de huidige tijd, waarin meer van de inwoners wordt
verwacht en de overheid meer faciliteert. De gemeente stelt jaarlijks een geldbedrag
beschikbaar aan PBG waaruit PBG o.a. het dorpsbudget reserveert.
Inwoners en organisaties kunnen een aanvraag indienen die aan door de gemeente gestelde
criteria moet voldoen. Het gaat om incidentele zaken, d.w.z. investeringen waar geen
verplichtingen uit voort vloeien. In 2019 zijn 19 projecten/initiatieven aangevraagd waarvan
er drie zijn afgewezen en één niet verder is gebracht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een
ouderenmiddag, jeugdzeilen en een theaterstuk over de markante Grouster Freerk
Siekmans, de Bachmiddag. De commissie bestaat uit drie inwoners van Grou en twee
bestuursleden van Pleatslik Belang.
VERKEERSCOMMISSIE GROU
De VCG (VerkeersCommissieGrou) houdt zich bezig met alle verkeerszaken in Grou zoals
verkeersveiligheid, parkeren en circulatie.
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In 2019 is net als in 2018 met een groot aantal projecten gestart in Grou, bestaande uit het
aanpassen van wegen, het aanleggen van nieuwe parkeerterreinen, het verdwijnen van
parkeervoorzieningen. De gemeente Leeuwarden bevraagt de VCG over deze zaken en de
commissie adviseert gevraagd en ongevraagd. De samenwerking is veelal constructief.
Over de geplande werkzaamheden is veel overleg en afstemming met de gemeente en de
verschillende inwoners en organisaties in Grou waarmee deze werkzaamheden raakvlakken
hebben.
Ondanks dat er zaken op elkaar afgestemd worden, zijn er vanuit Pleatslik Belang Grou en de
Verkeerscommissie PBG wel een aantal zorgen geuit naar de gemeente en zijn ook
oplossingen aangedragen. Voorbeelden hiervan zijn het tijdelijke parkeerterrein op het
voormalige Halbertsmaterrein en de Groene Kruislocatie.
De Verkeerscommissie wordt vanaf dit jaar vanuit PBG vertegenwoordigd met een nieuw
bestuurslid en een nieuw lid. Ook de BCG is vaste deelnemer in de VCG. Er wordt veelal
samen opgetrokken tussen de BCG en de VCG. Daarnaast wil de VCG graag gebruik maken
van de expertise van de inwoners, die op afroep gevraagd kunnen worden om advies.
De VCG is er zich van bewust dat de verkeersvraagstukken en de werkzaamheden elkaar niet
altijd helpen op dit moment, maar door de werkzaamheden, die nu eenmaal gedaan moeten
worden, zullen er na 2019 wel op een groot aantal fronten verbeteringen worden
gerealiseerd. Dit komt o.a. ook doordat er in de afgelopen decennia veel werkzaamheden
niet uitgevoerd zijn.
Dit jaar is er o.a. intensief opgetrokken met de gemeente en omwonenden bij bijvoorbeeld
het nieuw te realiseren parkeerterrein aan de Volmaweg en de verkeersremmende
maatregelen Tjallinga-Skeakels-de Boeier.
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd over parkeergelegenheid rondom het centrum en de
tellingen die gemaakt zijn voor de parkeerbehoefte. De verkeersveiligheid op de Stationsweg
heeft ook de nodige aandacht.
VEILIGHEID
Net als in 2018 heeft PBG in 2019 initiatieven ondersteund op het gebied van
buurtpreventie. Dit heeft opnieuw geresulteerd in diverse buurtApps en het ophangen van
buurtpreventieborden in de wijken.
Daarnaast is er in 2019 door PBG het project Hartveilig Grou opgezet waarbij Grou AED's
dekkend is.
GROU HARTVEILIG - AED'S (automatische externe defibrillator)
De doelstelling van Grou Hartveilig is om in Grou een dekkend systeem van AED 's te
hebben, dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is en aangemeld is bij de App
HartslagNu. Deze App brengt burgerhulpverleners, AED 's en slachtoffers snel en efficiënt bij
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elkaar. In een situatie van reanimatie moet binnen 6 minuten worden gestart met
reanimatie m.b.v. een AED, die vanuit ieder punt in Grou binnen 3 minuten bereikbaar moet
zijn. Er zijn ca. 23 AED 's in Grou en PBG is gestart met het inventariseren van AED 's, die
24/7 beschikbaar zijn. In overleg met de eigenaren is gekeken naar de mogelijkheid om de
AED 's te verplaatsen naar buiten, zodat ze (ook na sluitingstijd van een bedrijf) 24 uur
bereikbaar zijn. Het Coöperatiefonds van de Rabobank heeft € 7.500, - beschikbaar gesteld
om de buitenkasten aan te schaffen. In het kader van dit project werkt PBG samen met de
begeleidingsorganisatie Fryslân Hartveilig. Er zijn buitenkasten met AED's van Hartveilig Grou
geplaatst bij:
• Friesmastate
• het Havenhûs
• OSG Sevenwolden
• Sporthal De Twine
• pontwachtershuis Yn 'e Lijte/De Burd
• atelier Patrick Koen
• HR Oostergoo
Daarnaast heeft PBG ondersteund bij initiatieven om AED 's en buitenkasten aan te schaffen
in een aantal buurten van Grou, zoals in de Foarn, de Skou en de Tsjalk. Bij de Regiobank,
Supermarkt Poiesz, Omnimed en Fumo zijn ook AED 's aanwezig, die reeds aangemeld
waren. Grou kan zich binnenkort presenteren als Grou Hartveilig dorp.
FIETSPAD LEECHLÂN
Er wordt naar gestreefd om het tweede deel van het fietspad (van Greate Kritewei tot
Warten) ook zo snel mogelijk te realiseren. De werkgroep heeft ervoor geijverd dat dit
gedeelte voorrang kreeg boven aan te leggen fietspaden in de stad. Met eigenaren werd
onderhandeld over de aankoop van grond. De aanleg wordt uitgevoerd.
VOLMAWEG/HELLINGSHAVEN/MINNE FINNE
PBG heeft een brief geschreven aan de Raad over de zorg voor het aantal parkeerplaatsen.
Verder heeft PBG voorgesteld om de straat op de Minne Finne zo te benoemen, maar de
straat heeft in het verleden al de naam Hellingshaven gekregen. Het wandelpad in het
groengebied krijgt de naam Minne Finne (Minne Hofstra, 1824 - 1909, had dit stukje land in
gebruik)
SOCIAAL/MAATSCHAPPELIJK
Armoedecijfers Grou
De Sociale Index Leeuwarden is een meetinstrument dat in één oogopslag een beeld geeft
van de verschillende aspecten van het welzijn in een dorp, in brede zin en verschijnt 1 x in de
twee jaar.
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De cijfers van de sociale index 2017 zijn uitgezocht. Daarin staat, dat het aantal mensen dat
rond de armoedegrens leeft in Grou, is toegenomen. Het gemiddeld inkomen in 2015 was
5,5 en in 2017 3,9.
De cijfers van 2017 - 2019 laten een lichte verbetering zien t.o.v. de afgelopen jaren, maar
voor een deel van de bewoners van Grou blijft het inkomen zorgelijk. 3,5 % van de inwoners
is bijstandsgerechtigd in Grou, maar ook een part van de werkende dorpsbewoners leven op
of onder het minimuminkomen. 48 % van de alleenwonenden leeft van een laag inkomen.
Het valt op dat mensen met een laag inkomen de helft hiervan kwijt zijn aan vaste lasten. Er
blijft weinig over om van te leven, laat staan om deel te nemen aan activiteiten.
Verduurzaming van de woningen (zonder huurverhoging) zou een voordeel kunnen
opleveren voor deze doelgroep.
Het herstructureringsplan van woningcorporatie Elkien in de omgeving van de Nij Djipstrjitte
en de Mr. P.J. Troelstrawei is van start gegaan. Bewoners krijgen een wisselwoning
aangeboden en behouden het recht om terug te keren naar de nieuw te bouwen woningen.
Mogelijk dat de volgende indexcijfers door deze ontwikkelingen een gunstiger beeld
weergeven.
Het afgelopen jaar zijn netwerkbijeenkomsten bijgewoond, waarbij gekeken werd hoe men
gezamenlijk iets uit kan zetten voor hen die moeilijk rond kunnen komen. Deze doelgroep
bestaat uit mensen met werk, maar met een klein inkomen, mensen met een uitkering en
ouderen zonder pensioen of een erg klein pensioen.
STICHTING STIPE GROU
Inwoners van Grou en Jirnsum, die het financieel moeilijk hebben, kunnen sinds kort in
bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een steuntje in de rug. Sociaal werkers van het
Dorpenteam komen bij veel huishoudens over de vloer en worden dikwijls geconfronteerd
met de armoedeproblematiek. PBG heeft samen met het Dorpenteam, de diaconie van de
PKN-kerk en het Sint Piterkomitee in november de Stichting Stipe Grou opgericht. Deze
stichting richt zich (achter de schermen) op fondsenwerving, zodat de sociaal werkers iets
meer armslag hebben bij het bieden van ondersteuning bij echt noodzakelijke uitgaven. De
Kringloopwinkel is hier ook bij betrokken en heeft een budget beschikbaar gesteld, zodat
mensen via het Dorpenteam met een bon bij de winkel terecht kunnen voor het aanschaffen
van artikelen. Verder is het een ontmoetingsplaats en vinden mensen met een beperking er
een plek voor dagbesteding. De Kledingbank wordt ondergebracht bij de Kringloopwinkel en
het Repaircafé heeft er onderdak gevonden. De Voedselbank heeft ook een plek in de
Kringloopwinkel. Het afgelopen jaar hebben de sociaal werkers 53 keer een aanvraag
kunnen honoreren. Een goede ontwikkeling hierbij is dat dorpsbewoners met steun van
Stipe konden sporten.
Niet alleen heeft dat geestelijke en lichamelijke voordelen gebracht maar vanuit deze groep
is men bezig een groengroep op te richten die mogelijk bepaalde plekken in het dorp mede
kan helpen onderhouden en verfraaien. PBG, Stichting Present, het Dorpenteam en de
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gemeente zijn bezig hier iets concreets neer te zetten.
Er wordt naar gestreefd om het werkgebied van Stipe Grou uit te breiden naar alle 22
dorpen waar het Dorpenteam actief is, ieder dorp met zijn eigen verworven budget.
SOCIAAL DOMEIN
De gemeente Leeuwarden moet bezuinigen op haar sociaal domein en heeft een
marktverkenning georganiseerd om te komen tot een Alliantie lokale WMO-taken. De
marktpartijen en de raad vonden dat hier geen draagvlak voor was. Een aantal aanbieders
zijn met een alternatief plan gekomen en hebben de opdracht gekregen om dit verder uit te
werken om zo de zorg en de daarbij behorende bezuinigingen meer passend te maken voor
de gemeente Leeuwarden.
De uitvoer van de WMO is in de afrondingsfase, dat houdt o.a. in dat er buurtkamers worden
opgericht. Pleatslik Belang heeft samen met de Kringloopwinkel gesprekken met de
opbouwwerker van de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Uitgaande van een
reeds bestaande plek (Kringloopwinkel)) en een nieuw te realiseren plek in het centrum van
het dorp, zodat bewoners van verschillende leeftijden en mobiliteit gebruik kunnen maken
van de buurtkamers.
Pleatslik Belang heeft samen met alle ouderenorganisaties in Grou een
samenwerkingsverband opgezet om zo een betere afstemming te krijgen voor de ouderen.
Vier keer per jaar wordt er in gezamenlijkheid een activiteit opgezet voor alle 55-plussers uit
Grou. De gezamenlijke ouderendag, de kerstbijeenkomst en de Sint Piter bijeenkomst waren
een groot succes. De samenwerkende partijen zijn: UVV, PKN-kerk, PBG, seniorenbond en
Friesmastate.
HIMMELWIKE 27 EN 28 MAART
Ieder jaar organiseert de sector Wijkzaken van de gemeente Leeuwarden in nauwe
samenwerking met Elkien, Woon Friesland, Omrin, Skrep, de sector BWM en JVZ, de
buitendienst van gemeente Leeuwarden, leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs
en iedereen die verder mee wil doen, een grote schoonmaakactie.
In november 2018 is PBG benaderd door mevrouw H. van der Iest van Wijkzaken van de
gemeente Leeuwarden met de vraag of de grote schoonmaakactie in 2019 in Grou kon
plaatsvinden. Hier heeft PGB positief op gereageerd. Vervolgens werden de inwoners
geïnformeerd aan de hand van een nieuwsbrief en mocht iedere inwoner persoonlijk of per
buurt klussen inleveren. Samen met de BCG heeft PGB een klussenlijst opgesteld en
besproken met de gemeente Leeuwarden. Ook de scholen en BV Sport (sporthal de Twine)
werden benaderd en lieten weten graag een bijdrage te leveren. Samen voor een schoon en
opgeruimd Grou!
Er werden heel (te)veel klussen doorgegeven. Meerdere klussen zijn tijdens de klussendag
op 17 maart uitgevoerd, andere, grotere en/of specifieke klussen werden opgenomen in
later uit te voeren projecten o.a. bestrating & verlichting. De grote schoonmaak vond plaats
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op 28 maart. De start was in OSG Sevenwolden en de uitvalsbasis sporthal de Twine waar
nadien de kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs en de medewerkers van de
ondersteunende diensten bijeenkwamen. Acta Theater zorgde voor een feestelijke
afronding. Rienk Leenstra (voorzitter PBG) bedankte uit naam van alle inwoners van Grou, de
kinderen en ondersteuners van harte voor hun inzet.
GROU2030
PBG werkt nauw samen met Grou2030 en maakt deel uit van de Stuurgroep. Het jaarverslag
van Grou2030 is als bijlage toegevoegd.
PBG - COMMUNICATIE
Ook in het afgelopen jaar is na iedere maandelijkse vergadering van het bestuur een digitale
nieuwsbrief verstuurd aan leden en andere belangstellenden met daarin steeds een update
van lopende zaken en relevante informatie wat belangrijk kan zijn voor het dorp en haar
inwoners. Hiermee laat PBG zien waar o.a. het bestuur en enkele projectgroepen mee bezig
zijn. De nieuwsbrieven werden goed gelezen en er zijn het afgelopen jaar 48 nieuwe
aanmeldingen voor het ontvangen van de nieuwsbrief binnen gekomen. Ook de pers
ontvangt de nieuwsbrief en zeer regelmatig worden er berichten overgenomen of wordt er
contact gezocht. Bijvoorbeeld het artikel over Grou Hartveilig werd interessant gevonden.
De website van Pleatslik Belang Grou is in september 2018 gelanceerd en wordt zoveel
mogelijk actueel gehouden. Hierop zijn de laatste nieuwsbrieven terug te lezen en
belangrijke artikelen worden erop geplaatst. Het komende jaar zal de website opgefrist
worden met nieuw fotomateriaal en zal het Dorpsbudget meer aandacht krijgen binnen de
communicatie van PBG.
WERKGROEP DORPSARCHIEF GROU (DAG)
De werkgroep DAG kwam in 2019 dertien keer bijeen voor overleg. Centraal stond daarbij
het (aan)vullen van de website www.dorpsarchiefgrou.nl. De teksten werden door de
werkgroep geschreven of overgenomen uit bestaande bronnen. Verder werd een link gelegd
naar Facebookpagina “Grou Eartiids” en met diverse archieven. Op de homepage wordt
ieder kwartaal aangegeven welk materiaal is toegevoegd aan de site, zodat men snel de
‘nieuwste’ historische informatie kan vinden.
Door de verkoop van het Halbertsmahûs heeft de werkgroep gezocht naar een geschikte
locatie voor het plaatsen van de DAG-leestafel en het archief. Begin 2019 vond een
verhuizing plaats naar het InformatiePunt Grou aan het Halbertsma’s Plein 12. Gezien de
beperkte ruimte aldaar moest de informatie zeer compact en beeldend worden
gepresenteerd. Onder de titel “De Grouster Tijdmachine” wordt met films en beamers een
indringend beeld geschetst van het oude Grou.
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Het Dorpsarchief neemt deel aan de dorpscanon in Fryslân. De werkgroep maakte een
voorzet en legde die via een enquête voor aan de Grouster gemeenschap. De vraag was
welke "vensters" naar het verleden een plaats verdienen in de Grouster dorpscanon. Deze
vensters beschrijven de gebeurtenissen, personen, bouwwerken, tradities enz. die het meest
kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van het dorp. Het uiteindelijke resultaat is te zien op:
www.dorpscanon.nl
Eind 2019 werd een begin gemaakt met het plan een boek te schrijven over de Grouster
uurwerkmakers in vroeger eeuwen. Er is door de werkgroep al veel speurwerk verricht. Zo
blijken meer dan dertig uurwerkmakers in Grou gewerkt te hebben. In uurwerkmaker Sjoerd
Folkers is een nationaal bekende deskundige gevonden die als hoofdauteur van het boek wil
gaan optreden. En het projectplan werd in brede kring goed ontvangen. Van verschillende
kanten werd financiële steun toegezegd, zoals door het Rabo-coöperatiefonds, het
Dorpsbudget, de Stifting Grou en het Fûns Mid-Fryslân.
ANDERE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN
• Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente was PBG vertegenwoordigd
• De gegevens van PBG zijn opgenomen in de gemeentegids
• Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei heeft PBG-bloemen gelegd bij het
oorlogsmonument aan de Stationsweg.
• Het Play & Skate Court is gerealiseerd. PBG was betrokken bij de inrichting van de
locatie en draagt de komende 5 jaar bij aan het jaarlijkse onderhoud.
• In overleg met de gemeente zal een monumentenlijst worden samengesteld
• Veel zaken zijn opgeknapt en er wordt nog steeds aan gewerkt om van Grou het
toeristisch voorportaal van Leeuwarden te maken.
• Gevraagd is om aandacht voor de slechte verlichting en de breedte van de steiger
naar het Zeilcentrum
• Ook voor het bestrijden van de blauwalg in het zwemwater is een oplossing
aangedragen
• De gemeente heeft voornemens de straatverlichting van 1381 lantaarnpalen terug te
brengen, door lantaarns uit te zetten en op die manier 10% te bezuinigen. In 2018 is
men begonnen met het vervangen van verlichting door Led en in het centrum zijn
ludieke lantaarnpalen geplaatst, passend in de omgeving.
• De visie van Provinciale Staten op de Friese vaarwegen, m.n. de vaarverbinding naar
Drachten. Samen met de BCG heeft PBG een brief geschreven naar PS dat Grou tegen
de plannen van PS is om een vaarverbinding richting Drachten door de Hege Warren
(de Alde Feanen) aan te leggen
• Gezocht wordt naar een loket om gevonden en verloren voorwerpen aan te geven.
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Gekeken wordt naar de mogelijkheid om een 2de watertappunt op de begraafplaats
aan te brengen
Van bestemmingsplan naar omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid. De
Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd en zal door bewoners zelf moeten worden
ingevuld. Er zijn een aantal werkateliers georganiseerd.
Op 12 oktober is i.s.m. de gemeente in alle dorpen een programma opgesteld om
burgemeester Sybrand Van Haersma Buma te verwelkomen
Spelen en Bewegen. De gemeente heeft een nieuw beleid bepaald m.b.v. de
inwoners.
De gemeente heeft een enquête uitgeschreven voor de speel- en beweegplekken in
Grou om tot een inventarisatie te komen van aanwezige speelgelegenheden. Hier en
daar zijn speelgelegenheden aangepast. Op de hoek Oostergoostraat/Gruttostraat
wordt een mandschommel geplaatst voor kinderen in de leeftijd tot 6 jaar op een
omheind veldje.

Voorts was PBG in het verslagjaar vertegenwoordigd in, of betrokken bij:
• Eetbare en groene initiatieven op het gebied van voedselvisie.
• Netwerkbijeenkomsten zorgzame dorpen.
• Dorpsarchief
• Woningmarktonderzoek
• V-O-L vrijwilligersorganisatie
• Dorpsbudget
• Fietsersbond (Bonne Bruinsma)
• Grou Breed
• Werkgroep marketing strategie NP De Alde Feanen
• Stuurgroep Rode Loper en Gastvrij Grou
• Aanleg fietspad Leechlân 2de fase
• Plannen Volmaweg/Hellingshaven/Minne Finne
• Verkeerscirculatieplan + Parkeerbeleidsplan
• Openingen bedrijven
• Presentatie dorpenprogramma van de gemeente

Grou, maart 2020
Het bestuur PBG
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