
Tussen Flie en Laaivers 

Raad Opsterland 

Urtferp en Nij-BeeU krijgen 

straatnamen 

Aanleg wegen langs Opsterlandse 

Compagnonavaart 

B en W achten ook voor de uitgestrekte 

strekte dorpen Ureterp en NU-Beets 

een doelmatige nummering van de 

huizen slechts mogelijk indien dit 

ook daar straatsgewijze plaats vindt 

Voor de keuze van de straatnamen is 

contact opgenomen met de besturen 

van �Plaatselijk Belang in die dorpen 

pen Over de vraag of deze straten 

Friese dan wel Nederlandse namen 

moeten dragen werd uitvoerig van 

gedachten gewisseld 

Omdat een bevredigende oplossing niet 
te vinden was werd besloten dit punt tot 

de volgende vergadering aan te houden 
In de vergadering werd er op gewezen 
welke bezwaren er tegen zijn om Friese 

namen te geven Voor de mensen buiten 
Friesland kan dit geen bezwaar zijn omdat 

dat elders evengoed aan straten b 

Engelse namen worden gegeven 
Van de andere kant werd betoogd dat 

er alles voor is om Nederlandse namen 
te kiezen Zowel het ene voorstel als het 

anSere werd gesteund zodat besloten 
werd het voorstel aan te houden 

Reeds geruime tijd werd actie gevoerd 
om te komen tot afdamming van de 

wijken uitmondende in de Opsterlandse 
Compagnonsvaart en tot aanleg van een 

zandweg met fietspad Van verschillende 
kanten werd medewerking verkregen 
Met het afdammen der wijken aan de 

zuidzijde is een aanvang gemaakt terwijl 

een baan van 6 m breed in orde werd 
gemaakt waardoor op korte termijn 
althans enige verbetering werd verkregen 
in de werkelijk onhoudbare toestand 
Door de Grontmij te Zwolle werd een 

plan opgemaakt tot aanleg van een verharde 

harde weg aan de zuidzijde met een verharde 

harde verbindingsweg naar de Schoterlandse 

landse Compagnonsvaart en een zandweg 
met riiwielpad aan de noordzijde Voorts 
zal een drietal bruggen moeten worden 
geleed en wel bij de sluis te Hemrik en 

de Klfiirj Groningen terwijl de trambrug 
geschikt voor ander vervoer moet worden 
gemaakt 

De kosten worden geraamd op 
�1 waarvan �230 door de belanghebbenden 

langhebbenden moet worden bijgedragen 
Ten laste van de gemeente zal eon bedrag 
komen van �55 

De raad nam dit voorstel met vreugde 
aan en drong aan op een spoedige uitvoering 

ring 
Aan het slot van de vergadering is no 

van gedachten gewisseld over de noodzakelijkheid 

zakelijkheid van ..dp doorbraak te Gorredijk 

dijk Enkele leden vinden het niet verantwoord 

antwoord dat daarbij twee woningen zullen 

len worden afgebroken Do noodzakelijkheid 

heid van de doorbraak werd nog uitvoerig 

rig toegelicht waarna tenslotte overeenkomstig 

komstig het voorstel van B en W is besloten 

sloten 

Buurthuiswerk in Gorredijk 

Enkele jeugdleiders zullen in het 
Waagcebouw te Gorredlik beginnen 
iviet Buurthuiswerk Op Zaterdagmiddagen 

dagen kan de jeugd van Gorredijk en 

Kortezwaag in de Waag allerlei liefhebberijen 

hebberijen beoefenen 

Touwtrekken 
De uitslag van de te TJjnje gehouden 

touwtrekwedstrijd ten bate van de voetbalvereniging 

balvereniging was 1 
Vrouwbuurt’ 

2 

Poppingawier 3 Idskenhuizen Er waren 
1200 toeschouwers- 

De door gymnastieken en voetbalvereniging 

ging te Langweer uitgeschreven touwtrekwedstrijd 

trekwedstrijd had de volgende uitslag 
1 Terzool 2 Langweer 3 Idskenhuizen 
4 Deersum 


