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Dit is de tweede 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; 
 

 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld 
dat er 2 maart 2011 een vergadering zou zijn 
van de werkgroep en vertegenwoordigers van 
de gemeente Littenseradiel. Tijdens deze 
vergadering zou worden besloten of het 
project inderdaad doorgang kon vinden. 
Bepalende factoren waren de financiering en 
de steun van de plaatselijke verenigingen. De 
steun van de plaatselijke verenigingen is er in 
de vorm van een financiële garantstelling, 
mocht er een financieringstekort ontstaan. 
 
Vervolgens is de procedure in gang gezet om 
te komen tot een aanbesteding voor de 
werkzaamheden die niet in de vorm van 
zelfwerkzaamheden kunnen worden gedaan. 
Deze aanbestedingprocedure heeft 20 juni 
plaatsgevonden. In de periode daartussen is 
met de gemeente Littenseradiel diverse keren 
nog gesproken over de begroting, financiering 
en het bestek en aanbesteding. Daarbij dank 
aan Koos Willemsen en Jurjen Meulenaar. 
 
 
 

 
In de vergadering van 2 maart was al een 
‘GO!’ gegeven voor het project, maar daarbij 
kon de uitkomst van de aanbesteding nog een 
‘showstopper’ zijn. Nadat het definitieve bestek 
en tekening gereed waren konden de gekozen 
aannemers worden aangeschreven.  
De aannemers zijn 20 juni in Wommels op het 
gemeentehuis geweest. Aan het eind van deze 
maandag zijn vertegenwoordigers van de 
werkgroep door de gemeente Littenseradiel op 
de hoogte gebracht van het resultaat van de 
aanbesteding. Dit resultaat is op dinsdag 21 
juni gedeeld met de werkgroep en daarna 
konden we de definitieve ‘GO!’ afgeven! 
 
De eerste bijeenkomst met de aannemer (Kon. 
Sjouke Dijkstra–Infra en Milieu) was maandag 
27 juni en is er een eerste planning besproken. 
De planning is belangrijk in het kader van de 
afstemming over zelfwerkzaamheden van de 
werkgroep en vrijwilligers. 
 

 
Maandagavond 27 juni is een eerste groep van 
acht vrijwilligers begonnen met de eerste 
zelfwerkzaamheden. Deze avond zijn alle 
struiken en planten verwijderd van de plek 
waar het nieuwe terrein zal komen. Pas nadat 
de Fûgelwacht had gecontroleerd op 
aanwezigheid van nestelende vogels. Fanatiek 
werden bomen omgezaagd en versleept en 
struiken en takken verwijderd en opgestapeld. 
De volgende dag kon alles door medewerkers 
van gemeente Littenseradiel worden 
opgehaald. 

 
Dinsdag 28 juni zijn de coördinaten van het 
nieuwe terrein en de ontsluitingsweg bepaald. 
In de rest van week zijn de lantaarnpalen 
verplaatst en is het energiebedrijf bezig met 
het omleggen van de leidingen. Deze komen in 
de berm tussen het terrein en toegangsweg. 
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een GO! 

Wat is het project MFT? 

Start van het werk – 27 juni 2011

Terugblik 

Er zijn nog steeds loten te koop t.b.v. het 
multifunctioneel terrein! 

Trekking is op zaterdag 10 september 2011
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Vrijdag 1 juli is men begonnen met het 
uitgraven van de grond waarin de fundering 
voor het terrein wordt aangebracht. Met man, 
macht en materieel heeft men ook zaterdag 
van 7.30 tot 20.00 vrijwilligerswerk verricht 
met een ploeg van 10-12 mensen. ’s Avonds 
20.00 was het grootste deel uitgegraven. 
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In de week van 4 tot en met 9 juli zal men de 
grond verder ontgraven en zal de aannemer 
zand aanvoeren en verwerken. Vrijdag wordt 
er een drukproef gedaan en wordt het terrein 
egaal gemaakt en in gereedheid gebracht voor 
het aanbrengen van het mengranulaat (puin), 
waarna een nieuwe drukproef volgt. Naar 
verwachting zal in de week van 26-29 juli het 
asfalt worden gelegd. Uiteraard niet op 27 juli 
tijdens de Jong-Feintedei. 
Het terrein is tijdens de werkzaamheden 
voorzien van waarschuwingshekken en 
verkeersborden. 
 

 
De planning is een oplevering van het terrein 
op uiterlijk 29 juli 2011, in ieder geval voor de 
bouwvakantie van 2011. In de tussentijd 
kunnen we dan met een ‘leger’ vrijwilligers ook 
de andere terreinen aanpakken in de vorm van 
opruimen, herstraten en herinrichten. 

In ieder geval zullen we streven naar 
gereedkomen van alle werkzaamheden voor de 
start van het voetbal- en volleybalseizoen. 
 

 
De financiering van het project is bijna geheel 
rond. De werkgroep en verenigingen zijn nog 
druk bezig met acties zoals een grote verloting. 
Van de subsidie-instellingen en fondsen 
hebben we tot nu toe drie (van de 30) 
positieve reacties mogen ontvangen.  

Financieel 

Met de gedane toezeggingen zijn we natuurlijk 
erg blij. Daar tegenover staat de teleurstelling 
van de vele afzeggingen. 
Mede dankzij de garantstelling van de 
verenigingen konden we toch beginnen de 
uitvoering van het project. In de tussentijd en 
ook na het gereedkomen, zullen we doorgaan 
met werving van financiële middelen.  
De middelen in de vorm van de vele 
vrijwilligers en zelfwerkzaamheden zijn ruim 
voorhanden! Klasse! 
 

 
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. 

Informatie over het project 

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. 

Planning 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u 
ook contact opnemen met Klaas Pompstra 
(06-11460547 / kpompstra@ziggo.nl). 
 

 

http://www.easterein.nl/
mailto:kpompstra@ziggo.nl

