Multifunctionele Accommodatie
Doordat we in juni weer in beperkte groepen bij elkaar mochten zitten,
is deze maand gebruikt voor heel veel overleggen met verschillende
groepen. Zo is er gepraat met aanwonenden, gebruikers,
belangstellenden, ontwerpers, gemeentelijke afdelingen, juristen,
subsidieverstrekkers enz. Het college van B&W heeft ons schetsontwerp
fasedocument vastgesteld en de gemeenteraad is geïnformeerd.
In het algemeen wordt er positief gereageerd op de plannen.
Belangrijkste aandachtspunten zijn de financiën en de verkeerssituatie
rond het gebouw. Over de financiën moeten wij in de komende
maanden duidelijkheid krijgen. Hiervoor moet met name duidelijkheid
komen over de inbreng van subsidieverstrekkers en acties.
Qua verkeer is er veel zorg over de veiligheid op de Breewei. Ondanks
dat dit een 30 km-weg is, zijn er maar zeer weinig weggebruikers, met
name de eigen inwoners, die zich hier houden aan deze snelheid. De
komende periode onderzoeken wij met een verkeerskundige wat er
mogelijk is.

Welkomstmappen
Als er nieuwe bewoners op de buurt komen, kunnen zij een welkomstmap krijgen met daarin informatie over verenigingen, organisaties en
bedrijven in het dorp. De mappen worden verstrekt door Plaatselijk
Belang en kunnen door de buurtverenigingen worden afgehaald bij
Gerda Oosterhof (Riperwei 23, tel. 0513 646952) om ze vervolgens bij
de nieuwe bewoners te brengen.
De laatste tijd worden de mappen weer wat mager. Daarom wederom
een verzoek aan alle verenigingen, clubs, en stichtingen om folders,
boekjes, kortingsbonnen, etc. aan te leveren om zo ons prachtige
actieve verenigingsleven van Tijnje onder de aandacht te brengen.
Materiaal kan worden aangeleverd bij Gerda Oosterhof.

Werkzaamheden rotonde N392
Provincie Fryslân gaat de komende tijd aan de slag met werkzaamheden
aan de rotonde in de N392 (bij café Overwijk). Deze zal voorzien
worden van een nieuwe laag asfalt. Op dinsdag 7 juli en woensdag 8 juli
van 07.00 uur tot 19.00 uur is de rotonde afgesloten voor verkeer.
’s Nachts kan het verkeer er wel langs. Het doorgaande verkeer zal
worden omgeleid via Heerenveen over de A7 en de A32.
De werkzaamheden zorgen er ook voor dat het openbaar vervoer (de
bussen) een alternatieve route rijden. Reizigers kunnen opstappen op
alternatieve haltes. Meer informatie is te vinden in de bussen van
Arriva, bij de haltes of op de website van Arriva.
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