Jaarverslag 2013
We beginnen dit jaarverslag uiteraard in januari, en op de agenda stonden toen twee belangrijke
punten: de uitnodiging van de gemeente om mee te doen aan het project Doarp yn it Grien en de
brief van Stichting Industrieel Erfgoed met daarin de mededeling dat onze zuivelfabriek in
aanmerking komt als industrieel erfgoed. In 2013 zijn er de nodige stappen genomen.

Zoals jullie weten doet Oudega mee aan het project Doarp yn it Grien en zullen we in 2014 aan de
slag om ons dorp met elkaar qua groenvoorziening eens goed onder handen te nemen. Natuurlijk
hebben we daarbij ook de steun van de dorpsbewoners nodig. Hierover ontvangen jullie binnenkort
nog de nodige informatie.

Dan de oude zuivelfabriek. We hebben in maart 2013 met een werkgroep van gemeente, stichting
Industrieel Erfgoed, eigenaar Credo en dorpsbelang een rondleiding gekregen door de oude fabriek.
Na afloop werden er volop suggesties gedaan voor herbestemmingsdoeleinden, maar concrete
plannen kwamen er niet. Het leek even een mooie stap voor een nieuwe toekomst, maar het wat
uiteindelijk niet meer dan een storm in een glas water. Zoals u vast ook al weet spelen er op dit
moment weer hele nieuwe ontwikkelingen.

In maart afgelopen jaar was er ook een overleg over herbestemming van de ijsbaan. De ijsbaan ligt al
weer heel wat jaren aan de Oosterzanding en dat is voor veel kinderen toch best een stuk fietsen.
Het plan was dan ook om te onderzoeken of de baan wellicht op het weiland achter de tennisbaan
kon komen te liggen. We hebben rond de tafel gezeten met de mannen van het bestuur van de
ijsbaan, maar ondanks de mooie plannen bleek al gauw dat het weiland achter de tennisbaan zich
qua grond niet leent voor een ijsbaan. Dit plan was dus al weer snel ‘van de baan’.

Eind maart is het zo langzamerhand traditie geworden dat we met elkaar het dorp opruimen tijdens
de jaarlijkse Himmeldei. In 2013 werd de dag georganiseerd door RSO en Quick en lag het dorp er
weer skytskjin bij.

Zijn we inmiddels april. Voor 1 april moesten we onze ideeën voor buurtbudgetaanvragen inleveren
bij de gemeente. Met dit budget wisten we dit jaar een paar mooie projecten uit te voeren. Zo kwam
er een flinke facelift voor het Albert Faberparkje, kreeg de Great Haersmaskoalle nieuwe
speeltoestellen op het plein en kwam er een nieuwe dorpsplattegrond aan de Gariperwei.

Oude tijden herleefden op zaterdag 27 april tijdens de Turfrace. In het kader van het skûtsjejier
deden historische skûtsjes onze haven aan om net als vroeger turf te laten. Wij als doarpsbelang
serveerden de bemanning voor haar harde werk een mooie beloning: een Oudegaaster bakbrogge.
Mede door het prachtige weer kon de organisatie volgens ons terugkijken op een geweldige dag.

En nu we toch in de haven zijn, is het jullie vast niet ontgaan dat onze haven een grote opknapbeurt
heeft gekregen. Het resultaat is weer een nette haven, waar we de watersporters dit jaar goed
kunnen ontvangen. Ook stond er heel even een picknicktafel op de haven, met op het tafelblad een
plattegrond van de omgeving en handige links voor op de telefoon om meteen informatie te vinden.
Maar deze tafel was al snel weer van het toneel verdwenen, nadat bleek dat de plattegrond losliet.
We wachten af wanneer de tafel weer terugkomt.

Op 30 april werd Willem Alexander gekroond tot koning in Amsterdam. Om dit te vieren en een
blijvende herinnering te houden aan dit moment, kregen alle dorpen van de gemeente een
koningslinde. Samen met Catrinus Alberda heeft Roel deze boom een mooie plek gegeven op het
kruispunt van ’t West en de Tsjollen.

Zijn we al weer mei. De afgelopen jaren waren er begin mei altijd volop activiteiten in het dorp
tijdens de Week van de Amateurkunst. Afgelopen jaar deed Oudega echter niet mee, omdat
organisator de Meldij had gekozen voor buurdorpen Boornbergum, de Tike en Drachtster
Compagnie.

Begin mei was de nieuwe brug in de Aldegeasterdyk weer klaar. Een paar weken lang kon verkeer
hier niet langs omdat de gemeente aan het werk was met de opknapbeurt van de brug. De weg
eromheen kreeg een nieuwe asfaltlaag en ook werd er een nieuwe, kleinere duiker geplaatst.

Over verkeer gesproken, zomaar ineens hadden we onze eigen bushalte in het dorp. Van de ene op
de andere dag stond er een bushaltebordje naast de Spar. Op verzoek van doarpsbelang is de halte
verplaatst naar basisschool De Grûnslach. Het gaat om een halte voor de zogenoemde Opstapper. Dit
is een bestelbus, die u naar de dichtstbijzijnde bushalte brengt. In ons geval dus Nijega. Zo kunnen
we hier in het dorp toch nog gebruik maken van de bus.
In mei 2013 was er ook de aanbesteding van de bouw van het Multifunctioneel Centrum. De
aanbesteding van het MFC werd toegewezen aan Reitsma Bouw uit Drachten. Wij als doarpsbelang
hebben in 2013 het huurcontract getekend voor de ‘Oudheid’ binnen het MFC.

Het MFC moet een ontmoetingsruimte worden voor alle mensen uit het dorp. Het afgelopen jaar
klopten er in korte tijd vier verschillende mensen aan bij doarpsbelang met de vraag of het mogelijk
was om in Oudega wat meer te doen aan ‘georganiseerde sociale betrokkenheid’. Vanuit deze vragen
is het plan voor een Sociaal Lokaal ontstaan. Plannen die we hebben voorgelegd aan onder andere
wethouder Ties Zweers, dorpencoördinator Erik Kort en Erica van Leeuwen van de gemeente.
Inmiddels is de werknaam veranderd in de nieuwe naam Trefpunt ‘Graach Dien’.

Doarpsbelang krijgt steeds vaker aanvragen voor het sponsoren van activiteiten in het dorp. Om hier
houvast aan te geven, hebben we ons sponsorbeleid besproken en zijn de afspraken hierover
vastgelegd in het huishoudelijk regelement.

In de ledenvergadering van november 2012 werd ons gevraagd hoe het komt met de wandelroutes
in en om Oudega. Steeds meer wandelpaden verdwijnen omdat de grond wordt verkocht aan
particulieren of boeren. We hebben inmiddels contact gehad met verschillende partijen om te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om oude paden weer in ere te herstellen. Dat gaat echter niet
altijd even gemakkelijk. We hebben onze hoop nu gevestigd op het project Oude Paden, Nieuwe
Wegen om samen met hen te bekijken wat er in Oudega mogelijk is. Ook de mooie plannen voor een
kunstwandelroute gingen in 2013 niet door vanwege de ontoereikende financiën.

Over wandelen gesproken, er zijn veel mensen in Oudega die graag met de hond een blokje om gaan.
Dit jaar legde de gemeente het thema ‘Hondenpoepbeleid’ bij doarpsbelang op het bordje. We
hebben er niets mee gedaan en gaan er vanuit dat jullie zelf het initiatief nemen om de hondenpoep
op te ruimen. Daarvoor staan er meerdere bellobakken in het dorp.

In de vergadering van november werd ons voorstel om de contributie te verhogen unaniem
aangenomen. Naast hogere kosten van verschillende kostenposten, speelde ook de AED een rol in
het besluit om de contributie te verhogen. De kosten van het herstellen van het AED-apparaat na het
gebruik, zijn sinds dit jaar voor Doarpsbelang en liegen er niet om.

Over kosten gesproken. U hebt vast al wel gemerkt dat we de afgelopen tijd druk bezig zijn met het
inzamelen van uw emailadres. Doel is om in de toekomst steeds meer uitnodigingen voor
informatieavonden en ledenvergaderingen via de mail te versturen. Niet alleen om kosten te
besparen, maar ook omdat het een stuk sneller gaat en we hiermee papier besparen.

Zijn we al bijna aan het einde van dit verslag gekomen. Zoals jullie konden horen is er het afgelopen
jaar heel wat gebeurd in en om het dorp. En er liggen ons bovendien nog een paar mooie uitdagingen
te wachten. Allereerst de plannen voor de zuivelfabriek, waar ik dit verslag mee begon. En tot slot
zijn er natuurlijk nog de plannen voor Oudega aan het water. Ook hier zullen we als doarpsbelang de
komende tijd de vinger aan de pols houden en jullie op de hoogte brengen wanneer er nieuws is.

Dat doen we in de eerste plaats via de kopij in de Bakbrogge, die zoals u vast al wel gezien heeft wat
anders dan anders is. In plaats van één pagina met Doarpsbelang nieuwtjes, hebben we nu korte
nieuwsberichtjes met de naam Doarpsbelangryk, die verspreid over het blad staan. Daarnaast
houden we ook de gemeente op de hoge van wat hier allemaal gebeurt. Dat doen we via onze eigen
nieuwsbrief Hea… Aldegea! In 2013 hebben we iets minder frequent richting B&W gecommuniceerd,
maar we zijn van plan dit in 2014 weer op te pakken. Zo houden we samen Oudega op de kaart!

