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Als bestuur, waarin de volgende aandachtsgebieden middels portefeuilles zijn verdeeld en aandacht
krijgen:


portefeuille van Politiek en Religie



portefeuille van Cultuur en Historie,



portefeuille van Middenstand, Wonen en Infrastructuur



portefeuille van Natuur en Recreatie



portefeuille van Sport



portefeuille van Welzijn, Zorg en Diensten,

richten we ons gezamenlijk op de leefbaarheid van het dorp, nu en in de toekomst, waarbij het
verleden - de historie - uiteraard niet onbelangrijk is. Denkend aan de leefbaarheid komen we tot een
activiteiten top 10.

1. Oudega aan het Water
Plannen van de Provincie Fryslân en de Gemeente Smallingerland om aan de zuidkant van het dorp
extra natuur te ontwikkelen, zijn onderdeel van de Oostelijke Poort tot het Friese Merengebied.
Doarpsbelang probeert hier met alle betrokken partijen rekening te houden.

2. Zuivelfabriek
De verpauperde zuivelfabriek is een rotte appel in het dorp, die straks onderdeel wordt van het
hierboven genoemde plan. De veiligheid is hier in het geding, omdat de fabriek een
aantrekkingskracht heeft op jongeren, die of ín, maar ook bovenóp het gebouw klimmen. Omdat de
fabriek zelf niet eigendom is van de gemeente, is het des te moeilijker om financiën los te trekken
voor een herbestemming en alles wat daarbij komt kijken.

3. Alle-om-Slachte Kuier
Vooruitlopend op de Slachte Marathon in 2018, in het kader van Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018
organiseren wij een zogenaamde oefen-kuier, genoemd naar onze straat Alle-Om-Slachte, en met
een lengte van plusminus 21 km. Tevens is dit de route die langs het door ons in 2015 opgezette
Dichterspaad Aldegea loopt.

4. "Feel the Night"-project LKH2018
Met een nachtelijke wandeltocht en de opening van Dichterspaad Aldegea in 2015 hebben we ons
verbonden aan nog een project in het kader van Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018. In 2016 vond
rond dit thema een tweetal Maïsstro-concerten plaats, waarbij publiek op strobalen midden in het
maïsveld getrakteerd werd op een concert bij maanlicht. Plannen voor een nacht-activiteit in 2017
staan alweer op de agenda.

5. Gebiedsvisie School en omgeving
Nu beide scholen in Oudega per augustus verder gaan onder de naam Samenwerkingsschool “De
Diamant” én er plannen zijn voor nieuwbouw van de school, heeft Doarpsbelang het gehele gebied
van en rondom de school onder de loep genomen en wil ze samen met de gemeente komen tot een
gebiedsvisie, waarbij ook andere partijen baat hebben bij een herinrichting: tennisvereniging,
korfbalvereniging, dorpsbelang, ouderenwoonvorm en het MFC.

6. Forumavond over thema Zorg & Wonen
Samen met de politiek organiseren we een bijeenkomst rond de thema’s Zorg en Wonen. Omdat
ouderen steeds langer genoodzaakt zijn om thuis verzorgd te worden in plaats van dat ze naar een
verzorgingshuis ‘moeten’, vraagt dit om extra aandacht voor de ouderen in ons dorp. Maar niet
alleen ouderen, ook jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking vragen om aandacht.
Hun sociale netwerk is vaak in het dorp te vinden, maar wát als ze door omstandigheden niet meer
thuis kunnen wonen en ze het dorp moeten verlaten om elders begeleid te moeten wonen?

7. Vrijwilligersavond
Doarpsbelang Aldegea is zelf een bestuur van vrijwilligers, maar voor het bestuur zijn er nog meer
mensen vrijwillig actief. Een dergelijke netwerk is voor een dorp erg belangrijk. Belangrijk is ook dat
de vrijwilliger bedankt wordt. Niets is vanzelfsprekend! Een speciale gelegenheid met een hapje en
drankje is dan ook geen overbodige luxe en wordt door de vrijwilligers zelf ook zeer gewaardeerd.

8. Website
Alle activiteiten in een dorp moeten zichtbaar zijn. Doarpsbelang heeft dan ook de zorg op zich
genomen om een website in de lucht te houden, waarop zoveel mogelijk informatie te vinden is.

9. Dichterspaad Aldegea
Het Dichterspaad Aldegea is in 2015 geopend. Om de anderhalf jaar moeten de gedichten, voorzien
van bijpassende foto, vervangen worden, vindt het bestuur. Zo blijft het Dichterspaad aantrekkelijk.
Dit vraagt natuurlijk veel inspanning, maar zet het dorp wel op de kaart.

10. Himmeldei/Natuurwerkdag
Lange tijd organiseerde Doarpsbelang de jaarlijkse Himmeldei. De Natuurwerkdag is een nieuw
fenomeen voor ons. In 2015 hebben we hier voor het eerst aan deelgenomen. De opkomst was goed
en het resultaat erg bevredigend. En uiteraard vraagt zo’n eerste keer om een vervolg.

Subsidieaanvragen
Alle activiteiten vinden alleen plaats wanneer er geld is. Doarpbelang Aldegea spant zich daarom
enorm in om subsidies te ontvangen voor al die projecten, waar dat ook maar mogelijk is. Zo zijn er
subsidies te verkrijgen én verkregen van onder anderen het Iepen Mienskipsfûns, Coöperatief
Dividend van de Rabobank, het Oranjefonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, de M.O.S. en het
Buurtbudget van de gemeente Smallingerland.

Doelstelling
Met bovengenoemde projecten zet de Feriening foar Doarpsbelang Aldegea het dorp op de kaart en
heeft Oudega een uitstraling die er toe doet. Mei elkoar yn ’t spier!

