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BESTUUR

In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

Rienk Leenstra/Janke Sietsma  voorzitter/algemene zaken/Grou Breed

Fenna Bijlstra-Visser secretaris/dorpsarchief

Marcel Oosterkamp penningmeester/ledenadministratie                                  

Elske Kinderman-Tjepkema webredactie & communicatie/zachte omgeving

 Dorpsbudget

Drieseréé Dijkstra-Schinkel soc.-maatschappelijke zaken/fysieke omgeving 

Janke Sietsma sport/toekomstvisie Grou

Drieseréé Dijkstra-Schinkel was statutair aftredend en herkiesbaar. Hendrik Snip trad in de loop van het jaar af, hij 

kon deze functie niet combineren met zijn werkzaamheden bij de gemeente Heerenveen. Cor Gerlofsma heeft een 

tijdje meegedraaid als kandidaat-bestuurslid, maar was inmiddels verhuisd naar Wolvega. 

Voorzitter Rienk Leenstra en bestuurslid Janke Sietsma deelden het voorzitterschap tot oktober, toen Rienk 

tussentijds aftrad. Een nieuwe kandidaat-bestuurslid werd gevonden in de persoon van Dirk Willem Wolters en 

Ebo Del Grosso wil PBG projectmatig ondersteunen.

Het bestuur van PBG bestaat uit zes bestuursleden. Projecten kunnen worden uitbesteed aan commissies, 

samengesteld uit leden van de vereniging. 

In januari heeft het bestuur een brainstormsessie gehouden om de bestuursfuncties te (her-)indelen. 2020 was 

een vreemd jaar door alle Corona perikelen. Het bestuur is het afgelopen jaar 10 keer bijeen geweest voor de re-

guliere bestuursvergaderingen, maar door de Coronaperikelen is er een paar keer vergaderd via videobellen en de 

jaar-/ledenvergadering op 7 april werd uitgesteld. Vanuit diverse organisaties/instanties werd hulp aangeboden, 

mocht je als vereniging/stichting in de problemen komen.

Daarnaast zijn verschillende thema’s ondergebracht bij de bestuursleden.

Het gaat daarbij 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.

De dorpenmanager voor Grou was in 2020 de heer Bart van der Scheer.
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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 stich-

tingen. 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 afstem-

ming. 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

12. Kwartiermakers Grou (Visie)
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VISIE VOOR GROU

Vier betrokken Grouster ondernemers (kwartiermakers) hebben zich vorig jaar gemeld en willen in samenwerking 

met de Grou Breed partners de identiteit van Grou, het merk Grou, de ambities, de trends en ontwikkelingen, de 

kansen en bedreigingen inzetten voor de samenhang, de leefbaarheid en de toegankelijkheid van het dorp. Dit 

uit zorg over de huidige ‘postzegelpolitiek’: per situatie een probleem oplossen. Met gezamenlijke instemming en 

financiële ondersteuning door PBG en BCG is een externe partij, IMA (Identity Matching Academy) aangetrokken 

om onderzoek te doen naar de identiteit van Grou en een aanzet tot een nieuwe visie te presenteren. Het doel 

van deze visie is, dat lopende en alle toekomstige ontwikkelingen aan deze visie getoetst worden. Alle partijen 

die betrokken zijn bij ontwikkelingen in Grou (o.a. de gemeente Leeuwarden, Elkien en particuliere grondbezit-

ters) zijn inmiddels op basis van deze visie in gesprek met de voorzitters van PBG, de BCG, Grou Breed en de 

kwartiermakers, om de ontwikkelingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van het dorp. De afge-

lopen periode hebben de kwartiermakers de inwoners en leden van Pleatslik Belang, de gemeente en de raadsle-

den geïnformeerd over de visie. Er is een droombeeld geschetst hoe Grou in 2030 ervaren kan worden en welke 

thema’s daarin leidend kunnen zijn (water – hout - duurzame toekomst). Aan gemeente Leeuwarden is voorge-

steld een gezamenlijke opdracht te formuleren voor een verkenning naar een ruimtelijke vertaling van de visie.

Een aantal actuele ontwikkelingen die besproken werden het afgelopen jaar zijn:

• Inrichting Groene Kruislocatie/Blikpôle

• Ontwikkeling omgeving Nij Djipstrjitte door Elkien

• Ontwikkeling van het Halbertsmaterrein

• Parkeren in Grou (onderzoek)

• Realisering Multi Cultureel Centrum/Culturele voorziening in centrum Grou

• Ontwikkeling Minne Finne 

• Realiseren dorpscoöperatie

• Vaarwater Hege Warren

• Gasboring Vermilion

• Friese Bloeizône

Ten aanzien van deze ontwikkelingen heeft in 2020-2021 het volgende gespeeld:

• Inrichting Groene Kruislocatie / Blikpôle

PBG, BCG en de kwartiermakers hebben regelmatig overleg met gemeente Leeuwarden over de bouwplannen. 

Ook is er goed contact met de omwonenden in de vorm van een kerngroep. De ontwikkeling van twee apparte-

mentencomplexen, waaronder één voor de J.P. van der Bentstichting is ‘on hold’ gezet tijdens de ontwikkeling van 

de visie.  De bebouwing kan nl. niet los gezien worden van de parkeerproblematiek in Grou en de watersportac-

tiviteiten ter plekke. Nadat duidelijk is welke ambities vanuit de visie worden nagestreefd, kan de ontwikkeling 

verder vorm worden gegeven. PBG blijft intensief betrokken bij deze ontwikkelingen.
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• Bestemmingsplan Grou- herstructureren woningbouw Nij Djipstrjitte

PBG, BCG en de kwartiermakers, hebben veelvuldig overleg met gemeente Leeuwarden en Elkien over de ver-

schillende bouwfasen. Op de fasen 1 t/m 3 was ondanks veel inspanning geen inspraak meer mogelijk. De ziens-

wijze en vervolgens het bezwaar namens PBG en BCG is afgewezen. Binnenkort is er een informatieve bijeen-

komst waarbij het nog mogelijk is de mening van PBG en BCG over het voorstel kenbaar te maken.  Bij de fasen 4 

en 5 is nog wel inspraak mogelijk. Deze zullen door PBG, BCG, Grou Breed en de kwartiermakers getoetst worden 

aan de visie. 

• Ontwikkeling Halbertsmaterrein

Er zijn gesprekken gaande tussen Grou Breed (kwartiermakers), gemeente Leeuwarden en ontwikkelaars over de 

inrichting van het gebied. De wensen van de ontwikkelaar lopen niet parallel met de wensen van het dorp. Grou 

Breed (PBG) kan daarom niet akkoord gaan met deze ontwikkelingen. Permanente bewoning is wenselijk, maar 

de huidige normen lijken vooralsnog te bepalen dat er met name recreatieve woningen gebouwd kunnen worden.

Grou Breed heeft gevraagd om een verkennende studie naar de verbreding van de scope (meer of alleen reguliere 

woningbouw in plaats van recreatieve woningbouw). Er is voorgesteld de verkennende studie door Grou Breed 

uit te laten voeren en nadere afspraken te maken over gemeentelijke inzet en verdeling van de kosten.

• Parkeeronderzoek Grou

Er wordt momenteel een parkeeronderzoek uitgevoerd in Grou ter ondersteuning van de verdere ontwikkelingen. 

Onderzocht wordt:

- De huidige situatie

- Piekmomenten en probleemlocaties

- Nieuwe situatie bij bebouwing van de voormalige Groene Kruislocatie

- Het vergezicht indien Grou in de zomermaanden autoluw wordt gemaakt.

• Realisering van een Multi Cultureel Centrum/Culturele voorziening

Het realiseren van een Multi Cultureel Centrum is de eerste prioriteit van alle Grou Breed partners. Dit is door 

IMA verwerkt in de visie. Vanuit Grou Breed is een werkgroep ingesteld om de haalbaarheid van een dergelijk 

centrum te onderzoeken. Er zijn gesprekken en activiteiten gaande tussen verschillende partijen om plannen te 

ontwikkelen en hier steun voor te zoeken. De gemeente is voorgesteld de werkgroep in haar onderzoek te onder-

steunen.

• Minne Finne voetgangersbrug/ oversteek over opvaart

In het bestemmingsplan Minne Finne is destijds een voetgangersbrug/ oversteek getekend zodat er een wandel-

pad voor inwoners en recreanten mogelijk is. Dit is een afspraak tussen gemeente Leeuwarden en de projectont-

wikkelaar en een wens van de Grousters. Ruim een jaar geleden gaf de projectontwikkelaar aan, dat hij op zoek 

ging naar een alternatief voor de brug. Vervolgens is de ontgronding gestart en kwam de vraag of er ingestemd 

kon worden met het weglaten van de brug en de aanleg van een alternatieve wandelroute. De gemeente en Grou 
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Breed (PBG en BCG) hebben ingestemd met het weglaten van de brug en het aanpassen van de wandelroute. Het 

bedrag dat bestemd is voor de oversteek € 100.000,-  wordt door de projectontwikkelaar betaald aan gemeente 

Leeuwarden die het vervolgens ter beschikking stelt aan Grou Breed. Deze bijdrage zal aangewend worden voor 

de door Grou Breed vastgestelde prioriteiten. Er wordt hiervoor een exploitatieovereenkomst ondertekend.

• Vooronderzoek naar het oprichten van een dorpscoöperatie

Een dorpscoöperatie kan een duurzame en efficiënte samenwerking tussen de verschillende organisaties en 

dorpsvoorzieningen zijn en het borgen van de identiteit en de toekomstvisie versterken. Momenteel wordt door 

Grou Breed (PBG) vooronderzoek gedaan naar het oprichten van een dorpscoöperatie. Deze efficiënte samen-

werking, onder leiding van een dorpenmanager moet ervoor zorgen dat men minder afhankelijk worden van de 

gemeente en samen actief meewerken aan de verdere uitbouw van onze dorpsgemeenschap Grou.

• Vaarweg Hege Warren

Namens Grou Breed is er een brief verstuurd naar de Provinciale Staten. PBG vindt de gebiedsontwikkeling nood-

zakelijk maar vraagt weloverwogen keuzes voor de toekomst. Grou Breed is tegen een groot kanaal (vaarweg) 

dwars door druk recreatief vaarwater en nu nog ongerepte natuur. Namens Grou Breed is in de brief de onvrede 

over het weinig transparante handelen en het onvoldoende wegen van alle feiten geuit. In het najaar zal Grou 

Breed met relevante feiten aandacht vragen voor zowel een duurzame aanpak als het verantwoord besteden van 

publieke middelen.

• Gasboringen Vermilion

De besturen van de omliggende dorpsbelangen waaronder PBG, hebben kennisgenomen van de vergunningsaan-

vraag voor de verlenging van het winningsplan voor de gasvelden Grouw en Rauwerd. De besturen maken zich 

zorgen over de risico’s voor schade aan het gebied, de waterwegen en gebouwen. Er is in een gezamenlijke brief 

aangedrongen op een nulmeting, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en een monitoring van bodemda-

lingen, trillingen tijdens de winning met een maximale nauwkeurigheid uit te voeren en hierin inzage te blijven 

geven. Bovendien is er gevraagd om met Vermilion in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor maatschappe-

lijke compensatie voor de dorpen in het winningsgebied te bespreken. Dit gesprek vindt binnenkort plaats, hierbij 

is PBG aanwezig.

• Friese Bloeizône yn Grou, een voorstel

PBG heeft het afgelopen jaar overleg gehad met Grou 2030 over Grou als Fryske Bloeizône. Grou heeft met de 

huidige Droom, de toekomstvisie van IMA en de speerpunten van PBG  waardevolle uitgangspunten voor ogen 

maar volgens Grou 2030 ontbreekt het item gezondheid. Grou 2030 gaat in overleg met de directeur Healthy 

Aging Netwerk Noord Nederland (HANNN) en gevraagd door de Provincie Fryslân om de Friese Bloeizônes te 

ontwerpen en te initiëren. Hij wordt door Grou 2030 bevraagd over de basis van Grou om deel te kunnen nemen 

aan de Fryske Bloeizône.
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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 gemeen-

te 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 vol-

doen. Het gaat om incidentele zaken, d.w.z. investeringen waar geen verplichtingen uit voort vloeien. De commis-

sie bestaat uit drie inwoners/leden van PBG en twee bestuursleden van PBG. 

De Stichting Hoekstra Viersen Steenendam heeft als doel projecten te ondersteunen op sportief, cultureel en 

maatschappelijk gebied middels een financiële tegemoetkoming en wil graag samenwerken met het Dorpsbudget 

van PBG.

In 2020 (en ook in 2021) is de invloed van de Covid-19 pandemie duidelijk zichtbaar in het aantal aanvragen 

voor het Dorpsbudget. Waar in 2019 nog 19 aanvragen werden ingediend, zijn dat in 2020 slechts 11. Eén ervan 

is afgewezen vanwege een incomplete aanvraag. Voor 10 aanvragen is een bijdrage uit het Dorpsbudget toege-

kend, maar een aantal activiteiten  zijn uitgesteld of afgelast. Toch zijn er in 2020 weer goede initiatieven onder-

steund die de leefomgeving in brede zin positief beïnvloeden, zoals de Vriendschapskaravaan, AED-plaatsing, een 

vuurwerkshow en de Sint Pitermiddag.

VERKEERSCOMMISSIE GROU

De gemeente Leeuwarden bevraagt de VCG over verkeerszaken en de commissie adviseert gevraagd en onge-

vraagd.

Ondanks dat er zaken op elkaar afgestemd worden, zijn er vanuit PBG en de Verkeerscommissie PBG wel een 

aantal zorgen geuit naar de gemeente en zijn ook oplossingen aangedragen. De samenwerking is veelal 

constructief.

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 2020 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 realise-

ren parkeerterrein aan de Volmaweg en de verkeersremmende maatregelen  bij diverse locaties/kruispunten. Ook 

zijn maatregelen getroffen wat betreft de 30 km regeling.

De verkeersveiligheid op de Stationsweg heeft ook de nodige aandacht. Er wordt gewerkt aan meer veilige over-

steekplaatsen voor fietsers bij de rotonde.

De Verkeerscommissie werd vanuit PBG vertegenwoordigd door een bestuurslid en een nieuw lid. De VCG wil 

graag gebruik maken van de expertise van de inwoners, die op afroep gevraagd kunnen worden om advies. 

Bestuurslid Hendrik Snip legde zijn werkzaamheden voor PBG en de VCG neer, commissielid Egbert Schouw-

stra eveneens en Cor Gerlofsma ging verhuizen. Er zijn altijd goede contacten en korte lijntjes geweest met de 

VCLeeuwarden en naar aanleiding hiervan werd besloten de commissie van PBG op te heffen en verder te gaan 

met deskundige adviseurs zoals Erik de Boer en Gieneke Verhoeven.
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VEILIGHEID

Net als in 2019 heeft PBG in 2020 initiatieven ondersteund op het gebied van buurtpreventie. Dit heeft opnieuw 

geresulteerd in diverse buurtApps en het ophangen van buurtpreventieborden in de wijken. 

In 2019 is 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 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. 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 Michel Koene

• HR Oostergoo

• Kantine Tennisvereniging

Daarnaast heeft PBG ondersteund bij initiatieven om AED ‘s en buitenkasten aan te schaffen in een aantal buur-

ten van Grou, zoals in de Foarn, de Skou. Bij de Regiobank, Supermarkt Poiesz, Omnimed en Fumo zijn ook AED ‘s 

aanwezig, die reeds aangemeld waren. PBG heeft een gratis reanimatiecursus aangeboden, waar veel belangstel-

ling voor was. Grou kan zich presenteren als Grou Hartveilig dorp. 

FIETSPAD LEECHLÂN

Er werd naar gestreefd om het tweede deel van het fietspad (van Greate Kritewei tot Warten) ook zo snel mo-

gelijk te realiseren. Met eigenaren van de grond werd onderhandeld over de aankoop ervan. De aanleg werd 

uitgevoerd, maar de officiële opening werd door de Corona een jaar uitgesteld.

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 armoede-

grens 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 huurverho-

ging) 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. Troel-

strawei 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. In 2021 komt de volgende Sociale Index uit.

Ook in 2020 zijn netwerkbijeenkomsten bijgewoond, waarbij gekeken werd hoe men gezamenlijk iets uit kan zet-

ten 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 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 2019 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 vele malen een aanvraag kunnen honoreren. Een goede ontwikkeling hierbij is dat dorpsbewo-

ners met steun van Stipe konden sporten.

Niet alleen heeft dat geestelijke en lichamelijke voordelen gebracht maar PBG, Stichting Present, het Dorpenteam 

en de gemeente zijn bezig iets concreets neer te zetten. Na verschillende gesprekken met de gemeente en het 

Dorpenteam te hebben gevoerd is de conclusie dat er te weinig vrijwilligers zijn om een groengroep te vormen. 

Met de verhuizing van het Dorpenteam naar een locatie, waar gebruik van een loods kan worden gemaakt, is 

besloten om het idee van de groengroep daar verder onder te brengen.

Er wordt naar gestreefd om het werkgebied van Stipe Grou uit te breiden naar alle 22 dorpen waar het Dorpen-

team actief is, ieder dorp met zijn eigen verworven budget.

In 2020 is door de Corona minder gebruik gemaakt van Stipe. De verwachting is echter dat er meer mensen on-
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dersteuning nodig hebben, maar doordat de sociaalwerkers de mensen niet thuis mochten bezoeken, is de vraag 

voor een deel blijven liggen.

SOCIAAL DOMEIN

Pleatslik Belang heeft samen met alle ouderenorganisaties in Grou een samenwerkingsverband opgezet (OOG) 

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.  Door Corona kwamen de bijeenkomsten stil te liggen en op 5 juni zijn eenzame ouderen bezocht 

door de Vriendschapskaravaan van Simon Vuijk, die een paar 100 boeketjes pioenrozen heeft uitgedeeld.

De uitvoer van de WMO was in de afrondingsfase, dat houdt o.a. in dat er buurtkamers werden opgericht. Ple-

atslik Belang heeft samen met de Kringloopwinkel en UVV gesprekken met de opbouwwerker van de gemeente 

gevoerd 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.

De gemeente gaf geen duidelijkheid over verantwoordelijkheid, financiën en begeleiding van de vrijwilligers. In 

overleg met UVV is besloten een sociale inloop te ontwikkelen in Friesma State. Jeltsje de Boer (voorzitter van 

UVV) heeft fondsen aangeschreven om in eigen beheer de sociale inloop te kunnen bekostigen.

DE E-MOBIEL VOOR ALLE BEWONERS VAN GROU

In gesprekken met ouderen kwam de vraag naar boven om vervoer in te zetten voor hen die dat nodig hebben. 

Niet altijd krijgt men een WMO-indicatie voor vervoer. Er werden schrijnende verhalen verteld. In Burgum was 

een commissie actief met de “Burgumer mobiel”. PBG is met deze commissie in gesprek gegaan en heeft overleg 

gevoerd met OOG. UVV heeft zich opgeworpen als “trekker” van dit project. Er zijn subsidieaanvragen ingediend, 

vrijwilligers, chauffeurs, telefonistes, planners benaderd en een verzekering afgesloten. Friesma State heeft een 

parkeerplaats en oplaadpaal beschikbaar gesteld. In 2021 gaat het project van start. 

PBG - COMMUNICATIE 

Ook in het afgelopen jaar zou na iedere maandelijkse vergadering van het bestuur een digitale nieuwsbrief ver-

stuurd worden aan leden en andere belangstellenden met daarin steeds een update van lopende zaken en rele-

vante informatie wat belangrijk kan zijn voor het dorp en haar inwoners. Helaas strooide Corona roet in het eten 

en konden niet alle vergaderingen plaatsvinden. Dit veranderde in de tweede helft van 2020;  er is toen gestart 

met digitale vergaderingen. Ook de gemeente en andere instanties begonnen weer meer te ondernemen. Omdat 

PBG graag een groot deel van de inwoners wil bereiken en niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt, heeft PBG een 

aantal keren gebruik gemaakt van sociale media van www.grousters.nl  In 2021 is het de bedoeling deze samen-

werking voort te zetten. Hiermee laat PBG zien waar o.a. het bestuur en enkele projectgroepen mee bezig zijn. 
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WERKGROEP DORPSARCHIEF GROU (DAG)

De werkgroep DAG kwam door de Corona perikelen in 2020 maar een paar 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. 

In 2020 werd gewerkt aan 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 zal gaan optreden i.s.m.uitgever Jaap de Winkel. Het projectplan werd in brede kring goed ontvangen. 

Van verschillende kanten werd financiële steun toegezegd, zoals door het Rabo-coöperatiefonds, het Dorpsbud-

get, de Stifting Grou en het Fûns Mid-Fryslân. Mede door de Corona en de gezondheid van de heer Folkers kwam 

de voorbereiding stil te liggen. 

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 gebracht bij het oorlogsmonument aan de  

 Stationsweg.

• 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. 

• Na het sluiten van het gemeenteloket in het FUMO-kantoor is gekeken of het loket bij een bedrijf/winkel in   

 het centrum kan worden ondergebracht, bijvoorbeeld voor de aangifte van verloren/gevonden voorwerpen.   

 Daar komt echter heel wat bij kijken en is toch niet te realiseren.

• In de speeltuintjes in de Hellingshaven en aan de Súdfinne werden nieuwe zandbedden aangebracht. Op de  

 hoek Oostergoostraat/Gruttostraat is een klein speeltuintje aangelegd met een mandschommel voor kinderen  

 tot 6 jaar.

• Overleg werd gevoerd met de PB ’s van Akkrum/Nes, Oudechoot, Jirnsum, Idaard en Wurdum over het lawaai  

 op de A32.

• MeAr Media ontwikkelde een App met historische routes door Fryslân, zo ook door Grou m.b.v. Augmented   

 Reality. PBG ondersteunde dit project.

• Wijziging Wet bestuur & toezicht rechtspersoon. Ieder bestuur moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.   

 A.d.h.v. een voorbeeld en uitleg door een notaris  kunnen de eigen statuten zo nodig worden bijgesteld 

• In het Wilhelminapark is het gerestaureerde hekje om de Koninginnelinde teruggeplaatst.

• 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.
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• De aankleding van het parkeerterrein aan de Volmaweg

• Het “Kanaalsdykje” is opgeknapt, dit is een wandelpad en losloopgebied voor honden

• 24 Essen zijn gekapt i.v.m. ziekte. Er vindt herplant plaats met andere boomsoorten.

• PBG is bezig om een Nederlandstalig bordje te plaatsen bij het beeld van dr. Eeltje Halbertsma in de 

 Parkstraat.

Voorts was PBG in het verslagjaar vertegenwoordigd in, of betrokken bij:

• Dorpsarchief

• Woningmarktonderzoek

• V-O-L vrijwilligersorganisatie

• Dorpsbudget

• Fietsersbond 

• Grou Breed

• Werkgroep marketing strategie NP De Alde Feanen

• Aanleg fietspad Leechlân 2de fase

• Verkeerscirculatieplan + Parkeerbeleidsplan

• Presentatie dorpenprogramma van de gemeente

• Opening insectenhotel

• Droom van Grou 2030

• Werkgroep Toekomstvisie Grou

• Bij de basisscholen  is een Tiny Forest geplant

• Zeven studenten van Van Hall Larenstein (Stenden Hogeschool) hebben een onderzoeksopdracht uitgevoerd  

 naar de situatie van het voormalige Halbertsmaterrein

Grou, september 2021

Het bestuur PBG


