Jaarverslag 2014

We beginnen 2014 op 1 januari met veel vernielingen: er zijn verschillende bellobakken die
oudjaarsnacht niet overleven en ook het straatnaambordje aan het Jonkerslaantje is weg.
Dorpsbelang geeft de vernielingen en vermissing door aan wijkbeheer, die met nieuwe bakken komt.
Op kosten van Dorpsbelang komt er een nieuw bordje bij het Jonkerslaantje. Ook het gaas om het
evenemententerrein achter de Grûnslach wordt steeds platgereden. Meerdere keren zetten we het
weer rechtop, maar het helpt niet.

In januari klopt Jentsje Steegstra uit Opeinde bij ons aan. Hij heeft een plan voor de oude
zuivelfabriek. En zomaar ineens lijkt er nieuwe hoop te zijn voor De Hoop. We horen de plannen van
Jentsje aan en besluiten dat we zijn ideeën voor een woon-werk locatie ook willen presenteren aan
het dorp. Iedereen in Oudega krijgt een uitnodiging voor de informatieavond op 3 maart.

IN de krant lezen we intussen dat er een nieuwe vaarweg komt naar Drachten. De krant laat een
groot aantal varianten zien, waarbij er ook opties zijn om de vaarweg door of langs Oudega te laten
lopen. Dorpsbelang zoekt contact met de gemeente, maar die geeft aan dat het slechts om ideeën
gaat.

Intussen is er ander nieuws dat de dorpsbewoners van Oudega bezig houdt. In korte tijd zijn er
verschillende branden, vernielingen en inbraken in ons dorp. We nodigen dorpsagente Gea Kootstra
uit om ons bij te praten en vragen haar wat wij kunnen doen als Dorpsbelang om de rust in het dorp
terug te krijgen.

Op maandag 3 maart gaat de eerste schep officieel de grond in voor de bouw van het nieuwe MFC.
Of nou ja, schep. In dit geval gaat het met heel wat groffer geschut. Wethouder Nieske Ketelaar
neemt met een grote kraan de eerste hap uit het gras van het sportpark op de plek waar het MFC zal
komen. Hindrik houdt namens Dorpsbelang een korte speech en laat weten dat we trots zijn op wat
we hier als dorp straks voor nieuw multifunctioneel gebouw zullen krijgen.

Dorpsbelang heeft een drukke dag want diezelfde avond zit het Volksgebouw tot aan de nok vol met
mensen die nieuwsgierig zijn naar het plan voor de oude zuivelfabriek. Er komen zelfs zoveel mensen
dat we ze bijna niet kunnen herbergen. Jentsje Steegstra presenteert zijn plan voor woonunits in de
oude fabriek. Na afloop zijn de reacties gemengd. Er zijn positieve geluiden maar ook mensen die het
maar niets vinden. We beloven dat we de inwoners op de hoogte houden van de vervolgstappen.

Een week later is er een overleg over de toekomst van nationaal park De Alde Feanen. Ook
Dorpsbelang is uitgenodigd om mee te denken over hoe De Alde Feanen er over 8 jaar uit moet zien.

Op maandag 24 maart organiseren we onze jaarlijkse voorjaars-ledenvergadering. Dit is de laatste
vergadering voor Tineke Kooistra. Tineke neemt na twaalf jaar afscheid als penningmeester. Haar
functie wordt overgenomen door Thea de Boer. Hindrik verlengt zijn voorzitterschap nog eens met
vier jaar. Na de pauze presenteert Hindrik de plannen voor het Trefpunt Graach Dien. Alle inwoners
worden uitgenodigd om 24 mei naar de presentatiedag van het trefpunt te komen. Daar kunnen ze
met eigen ogen zien wat de bedoeling is van dit nieuwe initiatief.

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Himmeldag. Op 29 maart organiseert korfbalclub Quick
samen met de beide fanfareorkesten Looft den Heer en Apollo-Foarút de schoonmaakdag. Er komen
heel wat kinderen op af en het resultaat is een 'skytskjin' dorp.

In maart doen we de oproep om zo veel mogelijk gebruik te maken van de pinautomaat in het dorp.
In buurdorp Eernewoude is de pin namelijk weggehaald, omdat daar te weinig gebruikt van werd
gemaakt. Een telefoontje naar de Rabobank levert echter andere informatie op. De automaat in
Eernewoude was kapot en moest vervangen worden. Dat was te duur, vandaar dat er geen nieuwe
automaat gekomen is. De Rabobank verzekert ons dat het niet om het aantal pintransacties gaat,
maar om de kosten van vervanging wanneer de automaat kapot gaat.

Voor 1 april moeten de buurtbudgetaanvragen weer ingediend worden. Dorpsbelang vraagt budget
aan voor de presentatiedag van Trefpunt Graach Dien. ook komt er subsidie voor de bestrating
rondom de plattegrond aan de Aldegeasterdyk en de Gariperwei.

Op het evenemententerrein achter basisschool De Grûnslach plaatst de gemeente in april op verzoek
van Dorpsbelang nieuwe grotere voetbalgoals. We hopen dat de jeugd hier zo de komende jaren
weer mee uit de voeten kan.

Met de komst van de lente kleurt ons dorp weer vrolijk groen. Hoog tijd om aan de slag te gaan met
het samenstellen van een werkgroep voor Oudega in het groen. Dorpsbelang vraagt een aantal
mensen uit het dorp om zitting te nemen in deze werkgroep om straks samen met ons aan de slag te
gaan met het Groenplan.

In april krijgt Oudega een nieuw ecopark. Dit park bestaat uit verschillende afvalcontainers onder de
grond, die tot doel hebben om het gescheiden inzamelen van afval te stimuleren. De gemeente wil
het ecopark op de plek tegenover de St. Agathakerk zetten, waar eerder al de glascontainer stond.
Wij als Dorpsbelang vinden dit geen goede locatie en nodigen de gemeente uit om zelf te bekijken
welke plek wij voor ogen hebben. Op maandag 10 april laten we de gemeente de beoogde plek
achter de kapsalon zien. Het duurt even maar dan is ook de gemeente overtuigd en komt het
ecopark uiteindelijk op deze locatie.

Om 24 mei is er volop drukte in de sporthal, waar Trefpunt Graach Dien zich presenteert aan het
dorp. verschillende vrijwilligersorganisaties en instanties staan met een stand in de hal om te laten
zien welke hulp er in de gemeente aanwezig is. Ook is er een ideeënmuur waar Oudegaasters hun
goede idee voor het dorp kunnen opplakken. Er komen leuke plannen binnen, waar het trefpunt mee
aan de slag gaat. Onder de bezoekers waren ook de burgemeester, de wethouder Sociale Zaken en
verschillende gemeenteraadsleden.

Staatsbosbeheer legt de vraag bij Dorpsbelang neer of we ook een oproep kunnen doen aan kinderen
om hun oude hutten in de bosstrook aan It Utein op te ruimen. Hier hangen meerdere plastic kleden
in de bomen en bouwmateriaal vervuilt de sloten. Eén van de inwoners komt tijdens de
ledenvergadering met het plan om samen met de kinderen de rotzooi op te ruimen en de jeugd na
afloop te trakteren op een patatje.

In de wandelgangen krijgt Dorpsbelang zo nu en dan vragen over de mogelijkheden om te wonen in
het dorp. Omdat de gemeente Smallingerland eerder heeft laten weten dat er alleen nieuwbouw
mogelijk is wanneer er concrete kopers zijn, inventariseren we zelf hoe groot de woningvraag echt is.
Op onze oproepen in de dorpskrant komt echter maar één reactie. We nemen aan dat er dus geen
echte acute woningnood is.

Intussen zijn we al weer juni en komt op zaterdag 21 juni de zogenoemde Speciaal Bier Bus van
Simmerdeis naar Oudega. De aankondiging van de komst van de bus is wat laat, dus veel mensen zijn
er niet. Maar de sfeer is prima.

We hebben in juni ook de boekpresentatie van één van onze dorpsgenoten en uiteraard hebben we
onder het genot van een hapje en een drankje even 'neipraat'.

In de zomer neemt Dorpsbelang twee maanden reces, maar in september kunnen we meteen weer
los met de plannen voor een wandelpad rondom het dorp. Via Landschapsbeheer Friesland is er geld
beschikbaar voor een permanente wandelroute. Langs de route komen bovendien verschillende
dichterspanelen, zodat het een huis Dichterspaad wordt. De gemeente stelt ook geld beschikbaar
voor nieuwe fietspaden rond en door het dorp. Het lukt Dorpsbelang echter niet om met de
landeigenaren tot een geschikte route te komen. Jammer genoeg gaat het plan voor het fiestpad
daarom niet door.

Ook zijn we druk met Oudega in het groen Op 22 september staat er een informatieavond op het
programma over dit groenplan, maar deze avond wordt uitgesteld tot de ledenvergadering in
november.

Na de zomer krijgt het Albert Faberparkje een aantal nieuwe speeltoestellen. De jeugd is er blij mee
en maakt er meteen gebruik van.

Voor 1 oktober moeten de nieuwe buurtbudgetaanvragen ingeleverd worden. Er worden
verschillende aanvragen gehonoreerd. Zo kunnen de buurtbewoners van de Dominee Carsjenssingel
aan de slag met het opknappen van het wandelpad achter de nieuwbouw. Ook krijgen we groen licht
voor de aanleg van een jeu de boules baan in het dorp. Waar die precies zal komen is nog niet
bekend. De bewoners van de Westersanning krijgen budget voor de nieuwe inrichting van het
kruispunt van de Westersanning en het West. Dit proces vraagt echter nog wel om extra overleg
vanwege kanttekeningen van de bewoners. Ook is Dorpsbelang bezicht met de aanvraag voor een
beweegtuin in het dorp. De aanvraag ligt echter al een tijdje bij de gemeente, maar we hebben nog
altijd geen antwoord gekregen.

Omdat we iedere keer bezig zijn met herstelwerk van de omheining van het evenemententerrein
besluiten we om het gaas weg te halen. Dat voorkomt veel frustratie en herstelwerk.

In oktober is er weer volop aandacht voor De Hoop. Intussen buigen verschillende partijen zich over
een nieuwe toekomst van de oude melkfabriek. Dat zijn onder andere: Herbestemming Industrieel
Erfgoed, Jentsje Steegstra, Platform 31 en een werkgroep vanuit de Mivero. Die laatste werkgroep
geeft ons in november een presentatie van hun visie. In december worden ook de betrokken
landeigenaren en omwonenden op de hoogte gebracht van deze visie.

Op zaterdag 10 november komt wethouder Marja Krans naar Oudega. Zij is onze nieuwe
dorpenwethouder en wil zelf zien en horen wat er in het dorp speelt. Na een kop koffie maken we
een wandeling door het dorp en laten haar meerdere zeken zien, zoals de melkfabriek en het nieuwe
MFC.

Veilig Verkeer Nederland klopt bij ons aan met de vraag of ze in het dorp ook een opfriscursus over
de nieuwe verkeersregels mogen houden. Wij doen in de ledenvergadering van 24 november een
oproep en daar komen meteen enthousiaste reacties op. Het aantal aanmeldingen staat op 12
personen.

In de ledenvergadering van november presenteren Martijn Broekman en Karin Sjoukes van
Landschapsbeheer Friesland de plannen voor Dorp in het Groen. Ook kunnen mensen zich die avond
meteen aanmelden. We hebben al heel wat aanmeldingen binnen en het enthousiasme is groot.

Het gehele jaar zijn we druk bezig geweest met de inrichting van de oudheidsruimte in het nieuwe
MFC. In deze museumruimte komen vitrines met daarin stukken van Hattums Wietske en Jan Binnes
van der Wal. Met de komst van de authentieke kast van Wietske de Vries krijgt de ruimte op 13
december haar eerste officiële museumstuk. Intussen is de ruimte klaar en hebben we er onze eerste
bestuursvergadering gehouden.

Ook zijn we druk bezig met een kunstwerk ter ere van Pibe de Jong die in Oudega zijn brood
verdiende met 'ielfiskjen'. In samenwerking met de familie is een ontwerp van Sabine Liedtke uit
OUdega in productie genomen door Auke de Vries en Jelmer Kleinhuis. In 2015 zal dit kunstwerk een
plek krijgen op de dijk waar de ark van Pibe lag.

En zoals we het jaar met vernielingen begonnen zo eindigen we het jaar ook. Deze oudjaarsnacht
werd het bordje aan het Jonkerslaantje met vuurwerk vernield. De conclusie is simpel: het zit het
Jonkerslaantje niet mee. We zijn inmiddels aan ons derde bordje toe.

