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Alde Leie leeft in twee werelden
GER BOSKLOPPER

ALDE LEIE Een gemiste kans, mop-
pert Æsger Stienstra uit Alde Leie.
Ruim twintig huiseigenaren blij-
ven ook na de samenvoeging van
Leeuwarderadeel met Leeuwarden
voor een deel wonen in buurge-
meente het Bildt.

Wonen in twee werelden. Het is een
curieuze situatie, aan de Arjen Roels-
wei in Alde Leie. Huisbezitters aan
de westelijke kant van deze straat
wonen sinds tien jaar in twee ge-
meeenten, Leeuwarderadeel én het
Bildt. In de praktijk betekent dit bij-
voorbeeld dat zij belasting betalen
aan twee gemeentebesturen. En een
bouwaanvraag moet ook altijd via
twee gemeenten lopen, zij het dat dit
voor betrokkenen via één loket kan.

Huizen staan op grondgebied van
Leeuwarderadeel. Maar de schuur-
tjes, de kippenhokken en in een en-
kel geval een deel van een woning
staan binnen de gemeentegrens van
het Bildt. Onhandig. Voer een be-
scheiden grenscorrectie uit en de
kwestie is opgelost, bepleiten bewo-
ners en Dorpsbelang al jaren.

Het ongemak leek zich vanzelf op
te lossen door de beoogde fusie van
Leeuwarderadeel met het Bildt en
misschien nog een of meer andere
buurgemeenten in Noordwest-
Friesland. Maar in Stiens en omge-
ving stak tegenwind op. De bevol-
king - en later de gemeenteraad -
koos voor aansluiting bij Leeuwar-
den in 2018. Weg was de makkelijke

oplossing. Dan toch maar de grens-
correctie. Stienstra - privé geen be-
langhebbende, maar al jaren actief
voor de aanpassing - ging ervan uit
dat dit vuiltje in het herindelings-
voorstel - waar het rijk goedkeuring
aan moet geven - netjes zou worden
weggepoetst.

Bovendien, het gemeentebestuur
had in 2013 al de toezegging gedaan
de kwestie op te lossen. Stienstra
pakt de papieren er bij: aanpassing
bestemmingsplan voor het buiten-
gebied en de dorpen in Leeuwarde-
radeel. Hij stuurde destijds een in-
spraakreactie met zes opmerkingen.

Zijn laatste punt: ,,De grens (in Al-
de Leie, red.) zó te verleggen dat alle
kavels in de nieuwe gemeente ko-
men te liggen en dit zo te regelen dat
het in 2018 mee gaat binnen de nieu-
we grens naar Leeuwarden.” Burge-
meester en wethouders reageerden
positief. In hun antwoordnota meld-
den zij: ,,Aan alle aspecten kan wor-
den tegemoet gekomen.’’

Stienstra blij. Want in 2006 had
toenmalig wethouder Jaap Keizer op
een inspraakavond nog gezegd ,,dat
een grenscorrectie een lange proce-
dure vergt en tevens veel kosten met
zich meebrengt. De gemeente is af-
geraden dit pad te bewandelen.’’

De kwestie is ontstaan toen Leeu-
warderadeel aan de Arjen Roelswei -
tussen twintig bestaande woningen
- de bouw van vijf nieuwe huizen
mogelijk wilde maken. Daartoe
kocht zij een strookje grond, eigen-
dom van een boer aan de andere
kant van de gemeentegrens. Als af-

scheiding kwam er een nieuwe sloot,
die het ook de andere woningeige-
naren mogelijk maakte hun achter-
erf een stukje te vergroten door van
dezelfde boer grond te kopen.

Leeuwarderadeel en het Bildt re-
gelden dat de agrarische bestem-
ming van deze grond (die de bouw
van bijvoorbeeld een schuurtje ver-
bood) werd aangepast aan de nieu-
we situatie. Maar de gehoopte grens-
aanpassing bleef achterwege.

Waarom, is nu de vraag, staat de
grensaanpassing niet opgenomen
in het ontwerp voor de gemeentelij-
ke herindeling? Stienstra meldde ‘de
misser’ én de toezegging bij het ge-
meentelijke bouwloket. Dit geluid
bereikte niet de kamers van de ge-
meentebestuurders. En burgemees-
ter Joop Boertjens van Leeuwardera-
deel zegt zich de toezegging uit 2013
niet te herinneren.

In januari diende Stienstra een be-
zwaarschrift in. Een week te laat. Hij
had zich vergist in de sluitingsda-
tum. Gevolg: het bezwaarschrift is
niet-ontvankelijk verklaard. Was het
wel in behandeling genomen, dan
had volgens Boertjens precedent-
werking gedreigd. De stuurgroep -
met vertegenwoordigers van alle ze-
ven herindelingsgemeenten - oor-
deelde ook dat een passage over de
grenscorrectie het risico van vertra-
ging voor het complete herinde-
lingsvoorstel had opgeleverd. Boert-
jens: ,,En dat wilden we absoluut
niet.’’ Stienstra moet nu wachten tot
2018 en hopen dat de nieuwe ge-
meente de oplossing brengt.

De gemeentegrens ligt in het midden: woningen in Leeuwarderadeel, bijgebouwen in het Bildt. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


