
Jaaroverzicht Dorpsbelang Hald Faasje van april 2019  

t.e.m. april 2021   
 

In mei 2019 zijn Sjoukje van der Eems en Catharina Veenstra  

als nieuwe bestuursleden aangetreden. Beiden hebben een algemene bestuursfunctie. 

 

In 2020 hebben we vanwege de corona maatregelen geen fysieke algemene ledenvergadering 

kunnen houden. Via www.easterein.nl zijn het jaarverslag en het financiële verslag 

gecommuniceerd.  

 

Ook als bestuur hebben we het afgelopen jaar slechts enkele keren rond de vergadertafel gezeten. 

De meeste vergaderingen hebben we via het computerscherm gehouden. Eerst was dit wennen maar 

tegenwoordig “zoomen” we dat het een lieve lust is. 

 

De volgende onderwerpen zijn o.a. voorbij gekomen: 

• voltooiing Boomgaard 3 2019 – 2020 (februari); het aandachtspunt blijft echter de 

aansluiting op de Wommelserdyk. Dit blijft een onveilige onoverzichtelijke situatie waar we 

graag verbetering op willen. 

• Nieuwbouw in Easterein: Meerdere gesprekken met de gemeente en woningbouwstichting 

Elkien hebben plaatsgevonden. 

• Aanpakken van het weggedeelte Easterein – Hidaard: o.a. verbeteren van de bermkanten en 

snelheidsbeperkende maatregelen 

• Vervangen van de straatverlichting in de oude kern van Easterein; qua uitvoering moet dit 

nog steeds afgerond worden 

• Aanpakken van de (kade) Griene leane; 2019-2020 

• Aanleg glasvezel Easterein, bebouwde kom en buitengebied 

• Overleg over inzaai kruiden- en bloemen mengels voor in de bermen Easterein 

• Omrop Fryslan in het programma bureau de Vries, in cafe Bergsma. Mooie reclame voor 

Easterein 

• Afronding project Lytse Farwegen (aanlegsteigers e.d.) 

• Bezoek van de nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries, met paard en wagen een rondrit 

door het dorp september 2019 

• Bezoek van wethouder Offringa september 2019, mogelijke nieuwbouw onder de aandacht 

gebracht 

• In september 2019 start ook de voorbereiding voor de Slachte marathon in 2020, deze is 

vanwege de Corona niet door gegaan. 

• Eind 2019 een eerste aanzet tot het bekijken van de mogelijkheden tot het digitaliseren van 

het dorpsarchief. Hier wordt na de zomer van 2021 een start mee gemaakt 

• In 2020 4 maanden reces ivm met Covid  pandemie 

• Herinrichting van Eijsingaleane, nog steeds in gesprek met de gemeente hierover 

• Habtamu de Hoop schuift digitaal aan bij een vergadering, hij vindt het belangrijk om 

betrokken te blijven bij het dorp. 

• Tevens proberen we als dorpsbelang elk jaar onze commissies uit te nodigen voor een        

“bijpraat-sessie”. 

• Omgevingsbeleidsplan is door ons digitaal bijgewoond (oktober 2020). Met daar uit 

voortkomend de vraag of het dorpsbelang de dorpsvisie moet vernieuwen. De laatste dateert 

van 2013. Op die versie wordt nog steeds verder geborduurd 

• Veeroosters zijn weggehaald en de bruggetje is hersteld 

• December 2019 en 2020 heeft het dorpsbelang een kerstboom geplaatst op het eendenhokje 



• Het nieuwe jaar zijn we gestart met de gevleugelde woorden van onze voorzitter “niet elk 

jaar is goed, maar er is iets goeds in elk jaar “ 

• Hondenpoepbakken plaatsen, waar in Easterein? Uitsluitsel volgt zsm 

• Siemen Bouma heeft ons bijgepraat over de ontwikkeling van het project Greidhoeke-plus, 

waarin de natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en landschapsontwikkeling e.d. 

Catharina Veenstra gaat hier namens het dorpsbelang in mee denken. 

• Januari 2021 start communicatie over nieuwbouw op terrein van de voormalige Joustra 

loodsen. 

• Maart 2021 een uitgebreid gesprek met de gemeente gehad over de van Eysingaleane. 

 

Het dorpsbelang zal zich het komende jaar blijven inzetten voor onder andere nieuwbouw, 

verbetering verkeersveiligheid, kortom voor een leefbaar Easterein. 

 

 


