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Dit is de eerste nieuwsbrief van het project 
MFT (Multifunctioneel Terrein) te Easterein. 
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de 
hoogte van de plannen, ontwikkelingen en 
uitvoering van het project MFT. 
 

 
Het doel van het project is – hoe kan het ook 
anders met deze projectnaam – het 
multifunctioneel maken van het terrein tussen 
de sporthal De Greidhoeke en tennisvelden 
enerzijds en het sportpark De Skoalleseize 
anderzijds, waarbij voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden: 
- het terrein multifunctioneel gebruikt kan 

worden door sport- en dorpsverenigingen 
en (oudere) jeugd uit het dorp; 

- het terrein gebruikt kan worden voor 
diverse andere (recreatieve) activiteiten; 

- waarborging goede ontsluiting van het 
perceel aan Stittenserleane 27; 

- opstellen gebruikersreglement/protocol; 
- voldoende parkeergelegenheid voor alle 

gebruikers van de sportvoorzieningen; 
- een representatief stukje Easterein; 
 

 
Voor 2009 waren er al gesprekken en ideeën 
voor een nieuw terrein waarop sportactiviteiten 
zouden kunnen plaatsvinden. Dit idee kwam 
van de kaatsvereniging die op ‘straat’ een 
wedstrijdveld wilde leggen voor de Belgische 
variant van het kaatsen, het Jeu de Pelote. 
Ook voetbalvereniging SDS zag mogelijkheden 
om het terrein te kunnen gebruiken voor sport-
/voetbalactiviteiten, als slechtweervoorziening. 

 
In januari 2009 was het eerste gesprek met de 
gemeente Littenseradiel over het ingediende 
plan voor een multifunctioneel terrein. Er wordt 
een eerste tekening en begroting gemaakt en 
een mogelijke verdeling van de financiering 
van het project over gemeente Littenseradiel, 

provincie Fryslân (Plattelânsprojekten) en het 
dorp Easterein (eigen bijdrage). Bij alle 
verenigingen zijn de wensen geïnventariseerd 
die zij hebben t.a.v. het nieuwe terrein. 
 
In april 2009 is het projectplan geschreven en 
samen met de subsidieaanvraag bij 

Plattelânsprojekten in Grou ingediend. 
 

 
Voor de begeleiding en uitvoering van het 
project is een werkgroep MFT ingesteld die 
bestaat uit vertegenwoordigers van de dorps- 
en sportverenigingen, te weten: 
voetbalvereniging SDS, kaatsvereniging 
Easterein, Stichting De Skoalleseize, Oranjefer. 
Oranje & Heitelân, Tennisvereniging Smash en 
Doarpsbelang Hâld Faesje. 
 
De werkgroep is in 2009 en 2010 regelmatig 
bij elkaar gekomen om invulling te geven aan 
het projectplan en daaruit voortvloeiende 
activiteiten. Ze vervolgen hun activiteiten tot 
het project volledig is gerealiseerd. 
 
In overleg met gemeente Littenseradiel is 
bepaald welke werkzaamheden gedaan kunnen 
worden door vrijwilligers uit het dorp. 
 
De werkgroep heeft het projectplan besproken 
met de omwonenden. De bezwaren en 
opmerkingen zijn meegenomen in het 
definitieve plan. Zo is er bijvoorbeeld een 
oplossing gevonden voor het ontsluiten van de 
toegangsweg naar een direct omwonenden. 
 
Een aparte toegangsweg die tussen de 
tennisbanen en het nieuwe terrein komt te 
liggen is de uiteindelijk meest optimale variant. 
Deze variant is verder uitgewerkt in een 
nieuwe begroting en tekening. 
Met deze begroting zijn en worden fondsen 
benaderd voor een financiële bijdrage aan het 
project. 
 
 

 
 
Voor de uitvoering van de zelfwerkzaamheden 
doen we een beroep op vrijwilligers van de 
verenigingen en uit het dorp. 
 
Een drietal leden van de werkgroep zullen de 
zelfwerkzaamheden coördineren en de 
vrijwilligers benaderen. Uiteraard alles in 
overleg met de vertegenwoordiger van de 
gemeente Littenseradiel en de aannemer. 
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Het nieuwe multifunctionele 
terrein (geel) krijgt een 
lengte van 72 meter en 
21 meter breed. 
 
De toegangsweg (rood) 
naar de Stittenserleane 27 
wordt 3 meter breed en 
gaat voor de sporthal langs 
naar de bestaande 
klinkerweg. 
 
Tussen het terrein en de 
toegangsweg komt een 
groenstrook (groen) en 
oversteek-paden voor de 
tennisbanen. 

 
Eind 2010 zijn er ± 25 fondsen en instellingen 
aan geschreven voor een subsidie, dan wel 
andere financiële bijdrage aan het project MFT. 
 
Op 2 maart is er een vergadering van de 
werkgroep waarin we samen met de gemeente 
Littenseradiel zullen bepalen wanneer we met 
de uitvoering van het project kunnen starten. 
Op die datum zullen we inzicht hebben in de 
financiering van het project voor wat betreft de 
bijdragen van de fondsen en welk mogelijk 

financieringstekort er nog is. En belangrijker, 
hoe we dat oplossen. 
 
De gemeente Littenseradiel zal na de 
vergadering van 2 maart 2011 de aanbesteding 
doen van de werkzaamheden die niet middels 
zelfwerkzaamheid uitgevoerd kunnen worden. 

Het ligt in de bedoeling om half-eind mei 2011 
(na het voetbalseizoen) te starten met de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 

 
De totale kosten van het project bedragen 
122.215 euro. Dit is gesplitst in twee delen. 
1. Werkzaamheden aan het terrein bij de 

ingang van sportpark De Skoalleseize: 
dit zal nagenoeg volledig met zelfwerk-
zaamheden worden gerealiseerd. 

2. Het nieuw aan te leggen Multifunctioneel 
terrein: hieraan kunnen we ook een deel 
aan zelfwerkzaamheid bijdragen en de rest 
zal door de aannemer worden uitgevoerd. 

Financiering 
De financiering is als volgt begroot: 
Gemeente Littenseradiel 48.500 
Plattelânsprojekten * 30.553 
Easterein – zelfwerk 22.961 
Acties, fondsen, overige bijdragen** 20.201 

Totaal 122.215 

 
* Bijdrage is 25% van de totale kosten 
** Er zijn 25 fondsen aangeschreven. Er is een 
actiecommissie samengesteld vanuit de 
werkgroep die in het dorp acties zal houden. 
En er wordt een beroep gedaan op de 
betrokken verenigingen voor een bijdrage. 
 

 
We zullen u op de hoogte houden via deze 
nieuwsbrieven. Maar uiteraard kunnen we hier 
niet alles in kwijt. Vooral zaken als grotere 
tekeningen en foto’s van de oude en nieuwe 
situatie kunnen we niet allemaal in deze 
nieuwsbrief opnemen. 
We verwijzen u daarom graag naar de website 
van het dorp Easterein: www.easterein.nl. 
Vanaf heden kunt u daar informatie over het 
project MFT vinden, evenals de foto’s en 
tekeningen. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u 
ook contact opnemen met Klaas Pompstra 
(06-11460547 / kpompstra@ziggo.nl). 
 
De volgende nieuwsbrief zal eind maart 
verschijnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het terrein kan worden gebruikt door sportverenigingen voor trainingen/wedstrijden, door de 
oranjevereniging voor feestactiviteiten/vrijmarkt, door de basisschool voor buitenactiviteiten en voor 
de (oudere) jeugd is er straks een prachtige, grote en veilige speelplek in het dorp! Een dergelijk 
sport- en speelterrein voor de inwoners/jeugd van Easterein is er nog niet, terwijl er wel behoefte is! 
En... er wordt zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid van een ijsbaan op het terrein! 
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