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PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, 
SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT 

Nieuwsbrief 7,  januari 2022  

Nieuwjaarswens 
Een beetje laat (officieel te laat, maar niet minder 
gemeend), bij deze de beste wensen voor 2022! Helaas is 
onze nieuwjaarsreceptie die we begin januari 2022 gepland 
hadden door de Corona perikelen weer niet doorgegaan. 
We hopen dat het volgend jaar weer kan! 
 
Energie Transitie Commissie >> Coöperatie! 
Met een klein en krachtig team was de oude commissie 
geruime tijd bezig met het treffen van voorbereidingen, 
maar inmiddels is er een formeel bestuur, een 
communicatie-team met focus op verschillende projecten. 
Door middel van een voorfinanciering door Plaatselijk 
Belang is er ook een ETC website 
(https://energietransitiecooperatie.nl), behorend bij deze 
aparte entiteit. Donderdag 13 januari 2022 om 16.00 uur 
was het dan officieel zo ver: met het plaatsen van de 
handtekening van bestuursleden Rients Koster en Johan 
Venema en notaris Mr. A.R. (Ava) Groenen werd onze ETC 
opgericht. Het mag zich nu dan ook een coöperatie 
noemen! 
De oprichting was natuurlijk geen doel op zich. Binnen de 
ETC draait alles om energie: energie van menskracht én 
energie voor later. Het geeft ons de mogelijkheid om de 
krachten van de leden te bundelen om zo ons collectieve 
doel van drie energie neutrale dorpen te behalen. Als 
inwoner van De Wilgen, Smalle Ee of Buitenstvallaat kunt u 
uw steentje bijdragen door lid te worden van de coöperatie. 
Door uw lidmaatschap maken we samen onze energie 
duurzaam en deelbaar! Het bestuur van Plaatselijk Belang 
beveelt u aan onderstaande QR code te scannen en u aan   

 

te melden als lid van uw  
eigen ETC! 

 Voor € 25,00 per jaar bent u 
 lid. Daarvoor krijgt u – naast 
 veel energie – in ieder geval 
 het volgende terug:  

•  - Overstap op 100% lokale,  
•     groene energie. 
•  - Lokale duurzame energie   
•    initiatieven. 
•  - Inspiratie door/met buren  
•    en dorpsgenoten. 

 
 

Bloeizone De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat 
In vorige nieuwsbrieven en ook op de website van 
Plaatselijk Belang kunt u lezen waar de Bloeizone voor staat.  
In oktober 2021 hebben de commissieleden huis-aan-huis 
een flyer verspreid met informatie en een uitnodiging voor 
het invullen van een enquête. Deze enquête, die bedoeld 
was om te polsen of er draagvlak is bij de bewoners van 
onze 3 dorpen voor deelname aan activiteiten van een 
Bloeizone, heeft positieve uitkomsten laten zien. Inmiddels 
zijn de commissieleden begonnen met het uitwerken van de 
uitkomsten van de enquête en is er een projectplan 
opgemaakt dat aan de beleidsmedewerker van de 
Gemeente is gepresenteerd. Als dit projectplan wordt 
aangenomen is de verwachting dat er een subsidie wordt  
verstrekt om het plan uit te gaan voeren. Alle bewoners 

zullen daarna uitgenodigd gaan worden voor een 
informatie- en inventarisatie bijeenkomst op 15 maart om 
19.30 uur, locatie clubhuis Watersportvereniging op het 
Gaastereiland. Houd uw brievenbus dus in de gaten en zet 
het alvast in uw agenda zodat u dit niet hoeft te missen. U 
kunt ook de ontwikkelingen volgen op de website van het 
Plaatselijk Belang: www.pbdewilgen.nl.  
 
Doarpen Yn’t Grien (DYG) 
Deze dorpscommissie richt zich o.a. op herstel van de 
groenstructuur in en rond de dorpen en groenaanplant op 
erven. Aanleiding is dat het karakter van vooral het 
omliggende landschap aan slijtage onderhevig is. Een 
geplande informatieavond voor de bewoners van het 
buitengebied op 17 januari jl. moest helaas worden 
uitgesteld en zal nu plaatsvinden zodra de corona 
maatregelen dit weer toelaten. De betrokkenen krijgen 
daarover bericht. Doel is het geven van informatie over het 
inrichten van een erf op basis van cultuurhistorische, 
landschappelijke en ecologische waarden. De bewoners 
kunnen daarbij een beroep doen op hulp en ondersteuning 
door Landschapsbeheer Friesland en beschikbare subsidies. 
Verder is de commissie samen met de gemeente op zoek 
naar een geschikte locatie voor het planten van fruitbomen 
van oude rassen. 
 
Dorpsfeest 2022 
De voorzitter van de feestcommissie wenste van harte in 
deze nieuwsbrief “hoopvol nieuws” op te nemen. De 
commissie neemt zich wederom voor om deze zomer het 
dorpsfeest te organiseren. Omdat we voorlopig nog in de 
jaren 20 van 20 zitten, kan het thema nog even mee, dus 
lijkt het onveranderd te blijven. In wat voor vorm dan ook, 
de commissie zal in de maand februari bij elkaar komen om 
een feestweekend te prikken, het draaiboek door te nemen 
en acties afspreken ter voorbereiding. Laten we hopen met 
elkaar dat de omstandigheden dit jaar dusdanig zijn dat we 
een mooi feest kunnen vieren!  
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 
We zijn ook dit jaar van plan vanwege de corona om de ALV 
vergadering weer buiten te houden.  
Dit zal hoogstwaarschijnlijk later dan maart (zoals 
gebruikelijk) plaatsvinden. We zullen u hiervan later op de 
hoogte stellen. 
 
Rabo Club Support 
Ook in 2021 heeft onze penningmeester onze vereniging 
ingeschreven voor deze actie. Met uw inzet heeft Plaatselijk 
Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat door de 
Rabo Clubsupport € 298,00 opgehaald. We willen via deze 
weg iedereen bedanken voor zijn of haar stem. Zonder u 
was dit niet gelukt! 
 
Bezoek van burgemeester aan onze dorpen 
Op woensdag 15 december heeft burgemeester Rijpstra en 
de ambtenaar die de schakel vormt tussen gemeente en 
dorps- belangenverenigingen o.l.v. twee bestuursleden van  
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ons Plaatselijk Belang een ronde gemaakt op de fiets over 
het reilen en zeilen in onze dorpen. 
Bespreekpunten waren: Haven Smalle Ee, Waterfront, 
ontwikkeling, Gaastereiland (ontwikkeling en watersport 
visie) en Buitenstvallaat (onrust woningbouw). Ook de 
projecten/commissies Doarpen yn’t Grien, Bloeizone en 
Energie Transitie kwamen hierbij aan de orde. 
 
Update (gas)winningsplan Opeinde-Zuid/Middelburen  
In 2019 hebben ruim 80 -leden van ons Plaatselijk Belang 
zienswijzen (van totaal 206) ingeleverd m.b.t. winningsplan 
Opeinde zuid/Middelburen. Na het negeren ervan door de 
minister, vroegen 50 - van de voornoemde 80 - het bestuur 
namens hen een beroep aan te tekenen bij de Raad van 
State. In het voorjaar van 2021 diende daar een voorlopige 
voorziening, maar deze werd afgewezen. Op 29 november 
jl. was de RvS bodemprocedure. Deze zitting liep uit op een 
indrukwekkend protest bij Staten-rechter Hoekstra, want 9 
van de 10 Smallingerlanders die beroep aantekenden gaven 
acte de présence! Hieronder uw bestuur namens 
voornoemde 50 leden én 2 van onze leden uit eigen naam! 
Het wachten is op de uitspraak van de bestuursrechter, 
welke waarschijnlijk begin februari 2022 volgt.  
De SodM hoorzitting heeft in oktober 2021 plaatsgevonden, 
maar ook SodM zag geen reden de nieuwe winning te 
stoppen. Hierop zijn dorpsbelangen - waaronder de onze - 
in beroep gegaan, welke in maart 2022 dient. Op 1 februari 
dient bij de rechtbank Noord-Nederland het beroep m.b.t. 
het optrekken van wateropslagtanks, de verlenging van de 
winningsduur en de verhoging van de productie. Ook daarin 
participeert uw bestuur. We riepen al eerder bij u in 
herinnering, het bestuur komt de belofte na om alle 
mogelijke rechtsmiddelen aan te grijpen. Zodra er nieuws is, 
koppelen wij dat terug.  
 
AED 
In de vorige nieuwsbrief kon u zich opgeven voor een 
nieuwe (herhalings) reanimatie cursus. Er is een poging 
ondernomen om vorig najaar een cursus te organiseren 
maar helaas kon deze cursus niet doorgaan vanwege de 
Covid-maatregelen. Wanneer het weer mogelijk is wordt 
deze cursus gegeven en wordt u gemaild. Wilt u zich ook 
nog opgeven hiervoor dan kunt u mailen naar 
margreetwestra@ziggo.nl. 
Hier zijn wel kosten aan verbonden die u zelf dient te 
betalen. Plaatselijk Belang betaalt hier ook aan mee. Er is 
een maximum aan het aantal deelnemers. Wanneer u zich 
heeft opgegeven moet u staan voor de kosten. 
Tot die tijd stuurt Margreet de cursisten een filminstructie 
welke dient als een soort van opfriscursus voor reanimatie. 
Ook stuurt zij een filmpje mee hoe de nieuwe AED kast op 
de Drachtster Heawei 27/a geopend moet worden. Deze 
kast is namelijk vernieuwd. 
Verder worden de 3 AED’s regelmatig onderhouden door 
Margreet Westra wat we zeer waarderen. Voor verdere 
informatie over de AED’s welke door Plaatselijk Belang 
worden beheerd, zie onze website www.pbdewilgen.nl. 
 
Grondzaken 
De afgelopen maand wisselde het grootste deel van de 
zogenaamde ‘kop van het Gaastereiland’ van eigenaar. De 
oude eigenaren, leden van onze vereniging, hadden de  
 

grondpositie een jaar geleden gekocht met de bedoeling 
uitvoering te geven aan de horeca bestemming die de 
gemeenteraad daar - overigens al 27 jaren geleden - op had 
afgegeven. Contact met de nieuwe eigenaren, eveneens 
leden van onze vereniging, leverde een voor beide partijen 
bevredigende ‘deal’ op. Het grootste deel van de Kop wordt 
natuur, o.a. met open waterpartijen. Rond 3.000 m2 van de 
in totaal ongeveer 22.000 m2 van dit gebied blijft in handen 
van de verkopers. Overigens, de rest van het Gaastereiland, 
zeg dus maar de staart, is en blijft in handen van de 
gemeente. In totaal wordt voor 4 recreatie eenheden een 
recreatieve bestemming aangevraagd, gesitueerd 
tussen fûgelboskjes en walletjes. De huidige 
toegankelijkheid van de kop wordt naar verluidt afgesloten. 
De nieuwe eigenaren hebben in Smalle Ee tevens een 
grondpositie aan de Kleasterkampen verworven teneinde 
dit gebied te bewaren zoals het is en waar mogelijk de 
natuurwaarden ervan te versterken. Over ongeveer een 
halve hectare is er constructief overleg geweest t.b.v. (via 
pacht of koop) inruiming van een deel van deze gronden 
voor commissies DYG en Bloeizone. De commissies waren 
gebonden, want de subsidie verstrekkers stelden natuurlijk 
voorwaarden. Deze passen volgens de eigenaren niet in 
deze grondpositie omdat het te veel afbreuk zou doen aan 
het gebied. De commissieleden zoeken met de gemeente 
inmiddels verder naar een andere kleine grondpositie.  
Alles overziend blijft een flink aantal hectares grond rond 
onze dorpen minimaal zijn natuurlijk aanzien behouden, 
naar alle verwachting zelfs in versterkte vorm.  
 
Project Stroomopwaarts 
Meerdere leden van onze vereniging zijn bestuurslid van 
stichting Smelne’s Erfskip. Deze stichting gaat van 14 april 
tot en met 26 juni 2022 de tentoonstelling “Van plaggenhut 
tot papegaaienbuurt” organiseren. Deze wordt 
georganiseerd in het kader van het project Stroomopwaarts 
dat culturele instellingen in de Zuidoosthoek van Fryslân 
gezamenlijk organiseren. Museum Dr8888 richt voor deze 
tentoonstelling de aandacht op 12 dorpen, waaronder de 
onze, van Smallingerland en hun bewoners en vertelt het 
verhaal van het ontstaan en van het unieke karakter dat elk 
dorp kenmerkt. 
Plaatselijke Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat 
heeft haar medewerking hieraan toegezegd. 

 
 
Statuten en wet WBTR 
De wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is medio 
vorig jaar ingetreden. De wet is bedoeld om het bestuur en 
het toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. 
Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, maar 
ook m.b.t. verplichtingen en aansprakelijkheid. 
Gegeven de invoering van deze wetgeving gaat het Bestuur 
van Plaatselijk Belang de eigen positie tegen het licht 
houden en gaat het de statuten en huishoudelijk reglement 
op de nieuwe wetgeving aanpassen.  
Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt 
een en ander belicht. 
 
 

 


