
 

Nieuws vanuit het programmabureau Súd Ie 

In deze nieuwsbrief wederom wetenswaardig nieuws vanuit het 

programmabureau Súd Ie. Veel leesplezier! 

  

  

 

 

Live-uitzending over programma Súd Ie 

Maandagavond 24 januari 2022 om 20.00 uur organiseerde programmabureau 

Súd Ie een live-uitzending. In dit informatiemoment werden bewoners, 

bestuurders, politici en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van het totale 

programma Súd Ie en de vele bijbehorende projecten. Heeft u de uitzending 

gemist? En wilt u deze terug kijken? Ga dan naar Youtube. 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBRthXXYXM3k%26t%3D2094s&data=04%7C01%7Cr.degroot%40noardeast-fryslan.nl%7C20e240099b3c4c287a7b08d9f2156e99%7C938c17e33cd94fe690d0a1053a1228b5%7C0%7C0%7C637806996131090492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qu2AK2%2B1ArEZUPJIJ7UTBNZIgocMf4FKwpoCT9mdoqo%3D&reserved=0


 

  

 

 

Bestemmingsplan fietspad aangenomen 

Donderdagavond 10 februari jl. heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân 

het bestemmingsplan voor het fietspad aangenomen. Het is nu zaak om met de 

grondeigenaren tot goede overeenkomsten te komen. Minnelijke verwerving  is 

hierbij het doel. Vervolgens kan het werk voor de Saatsenbrêge en het 

fietspad worden aanbesteed en kan de uitvoering starten. Het is de planning om 

na de zomer te beginnen met de werkzaamheden. 

 

Ook gaf de raad de opdracht mee om horeca en andere toeristisch zaken goed 

mee te nemen in de informatievoorziening. Projectleider Elizabeth Pilat is 

inmiddels begonnen met de realisatie van een inspiratiekaart. Recreanten 

kunnen deze kaart voor de zomer van 2022 op diverse punten afhalen en op 

internet bekijken. Het streven is om deze kaart ook via informatieborden bij de 

Toeristische Overstap Punten te tonen. 

 

 



 
 

 

 

 
 

  

 

Opening testjaar 2022 

Het tweede weekend van juni (10-12 juni 2022) wordt de regio in de spotlight 

gezet. Samen met dorpsbelangen, ondernemers en betrokkenen wil het 

programmabureau Súd Ie de route openen voor kleine boten (tot 1,50 meter 

hoogte).  

 

Geïnteresseerden en inwoners worden opgeroepen om gedurende het weekend 

de route te komen 'testen'. Alle deelnemers kunnen tips geven hoe de route nog 

beter kan worden voor 'de grote opening van 2023'. Als dank zijn er onderweg 

allerlei leuke activiteiten zoals een proeverij, een optreden, een kopje koffie met 

korting, een excursie etc. Deze worden georganiseerd door de dorpen, 

ondernemers en betrokkenen die zichzelf graag in de spotlight willen zetten. 

Vanuit het programmabureau is er een klein werkbudget beschikbaar.  

 

We vragen feedback voor de route Súd Ie, maar we nemen het Grootdiep mee 

in de route en programmering. Een rondje varen is immers het leukste! 



 

Daarnaast zou het mooi zijn als de activiteiten een link hebben met één van de 

gekozen verhaallijnen zoals 'eten van de streek', 'nautisch verleden' en 

bijvoorbeeld 'unieke fauna'. Alle activiteiten komen in een krant die vooraf huis-

aan-huis zal worden verspreid.  

 

Raak je als dorp, ondernemer of betrokkene enthousiast en wil je ook een 

activiteit organiseren? Kom dan donderdagavond 3 maart om 19.30 uur naar 

Café Bûntebok in Lioessens voor meer informatie en inspiratie. Ook wordt het 

concept van de inspiratiekaart besproken. Graag vooraf aanmelden bij Elizabeth 

Pilat via info@pilatadvies.nl of via 0647905036.  
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Aalsumerpoortbrug 

Met een verhoogde 

Aalsumerpoortbrug is de Noordelijke 

Stadsgracht in Dokkum beter 

toegankelijk. Er wordt gezocht naar 

een goede balans tussen 

verkeersstromen over het water en 

op de weg. Momenteel wordt het 

voorontwerp uitgewerkt. Hierin 

worden de ruimtelijke mogelijkheden 

bekeken, evenals betaalbaarheid. 

Want de fors gestegen bouwprijzen 

spelen ook hier een rol.  
 

 
 

 

Bruggen Esonstad 

Bij Oostmahorn verlopen de 

werkzaamheden voorspoedig. De 

sluis is gereed en de twee betonnen 

verkeersbruggen bij Oostmahorn 

krijgen vorm. Eentje komt op de 

camping van Esonstad en de andere 

is een brug naar het strand. De 

funderingen, landhoofden en de 

brugdekken zijn gereed. Momenteel 

wordt gewerkt aan de leuningen en 

de opritten van beide bruggen. 

Oplevering is eind maart gepland. 

Daarmee is het tracé “Nije Feart” 

tussen Ezumazijl en Oostmahorn 

klaar.  
 

 



 

  

 

 

 

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 

De foto’s zijn gemaakt door Marcel van Kammen, Bokke Jan Boersma, René Feenstra, Durk Boersma en 

Google Streetview. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld dit dan via het secretariaat: 

r.degroot@noardeast-fryslan.nl  
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