Jaarverslag 2015

In het begin van het jaar, wanneer de dagen op hun kortst zijn en de nachten op hun donkerst, is er
niets mooier dan plannen bedenken voor het nieuwe jaar. Het eerste plan had ook meteen wat te
maken met het donker. Al aan het begin van het jaar waren we druk bezich met de voorbereidingen
voor onze Oudegaaster nachtwandeling.

Op 23 maart was onze jaarlijkse ledenvergadering. In het kader van Culturele Hoofdstad 2018
hebben we ons als dorp aangesloten bij het project Feel the Night van architecte Nynke Rixt Jukema.
Nynke Rixt komt naar de ledenvergadering en geeft aan dat ze meer aandacht wil geven aan het
belang van het donker in ons leven. In Oudega hebben we op 28 maart de eerste Friese
nachtwandeling gehouden langs de route van ons Dichterspaad.

En nu we het over dat Dichterspaad hebben, ook daar zijn we druk mee. Eind februari hebben we
met elkaar gaten gegraven om de dichterspanelen langs de route te zetten. Verspreid over de
wandelroute van ruim 15 kilometer staan 15 dichterspanelen met daarin gedichten van verschillende
dichters.

Met het voorjaar voor de deur lag de focus op onze deelname aan het Groenplan. Inwoners uit het
dorp konden zich opgeven om het groen rondom hun huis aan te pakken. Het ging om particuliere
tuinen, maar ook om boerenerven. Zaterdag 4 april was het zover. De scheppen mochten de grond in
voor het aanplanten van nieuw groen op de plantdag voor Oudega. Meerdere bewoners zijn in eigen
tuin aan de slag gegaan.

Zaterdag 2 mei stond de officiële opening van ons nieuwe MFC op de agenda. Al sinds begin dit jaar
vergaderen we als Dorpsbelang in de oudheidsruimte van het MFC. Onder belangstelling van heel
wat bewoners opende burgemeester Tjeerd van Bekkum op 2 mei het gebouw.

In navolging van de naam van het MFC, De Gearrin, geven we in overleg met de dames en heren van
de Stichting Hattum de Vries de naam De Gearstal aan de oudheidsruimte.

In mei komen de eerste berichten over inbraken in en rondom Oudega. We starten als Dorpsbelang
met een inventarisatie over het opstarten van een appgroep, om elkaar zo op de hoogte te houden.

Er is ook goed nieuws want in mei zijn we druk bezig met de voorbereiding voor het kunstwerk aan
de Oudegaaster vaart. Dit kunstwerk komt hier ter nagedachtenis aan Piebe de Jong, de laatste
'tichtsetfisker'. Het kunstwerk wordt op 3 juli ontbloot. Het is mooi weer en er komen heel wat
mensen op af. Het kunstwerk, bedacht door eigen inwoners Sabine Liedtke en gemaakt door Auke de
Vries is prachtig.

Het hele jaar door hebben we geregeld contact met de gemeente en provincie over de plannen van
Oudega aan het water. Er zit nog niet echt schot in de zaak.

Waar wel schot in zit is de aanleg van het weilanddepot bij de Geasten. Hier wordt de bagger naartoe
gebracht die vrijkomt bij het project Booming Business in De Alde Feanen. Op een bijeenkomst
krijgen we uitleg over het exacte doel. Ook worden de omwonenden uitgenodigd voor dit overleg.

In de zomer worden we nog even geconfronteerd met onveiligheid in de haven van Oudega. Terwijl
bootjes binnenvaren zwemmen er tientallen kinderen in de in- en uitgang van de haven. We vinden
als bestuur dat de veiligheid van de kinderen bij ons voorop staat en besluiten om de handhaving
vanuit de gemeente op te roepen. Ons standpunt van veiligheid wordt niet door iedereen gedeeld en
er komt dan ook een ander soort discussie op gang, waar wij ons ver van houden.

Na het zomerreces beginnen we het nieuwe seizoen in september met Koffie bij de boer. Meerdere
boeren in Oudega openen hun deuren op 26 september om inwoners een kijkje achter de schermen
te geven.

ook gaan we verder met de uitvoering van het Groenplan. Nadat in april meerdere particulieren al
aan de slag gingen met hun tuintjes, starten we in september met de voorbereiding voor de aanleg
van nieuw openbaar groen. Zo worden er bomen geplant langs de Dykfinne, wordt het plantsoen
tegenover de Agatha Kerk aangepakt en gaan vrijwilligers aan de slag met het 'opgroenen' van het
hek in het Albert Faberparkje. Op 28 september organiseren we een inloopavond voor nieuwsgierige
Oudegaasters die alvast willen zien wat er gaat gebeuren.

In de tussentijd denken we na over een permanente Groencommissie voor de toekomst. Daarvan
staat nog niets op papier, maar er zijn al wel gedachten hoe zoiets aan te pakken.

In en na de zomer is het schering en inslag als het gaat om inbraken. Verschillende Oudegaasters
hebben dieven op bezoek gehad. In september sturen we al onze leden via ons mailbestand een mail

met daarin een waarschuwing van de politie om geen mensen op je erf te laten die vragen om oud
ijzer of andere metalen.

Vanuit de gemeente komt in oktober het bericht dat de Achterwei eindelijk aangepakt gaat worden.
er komt nieuwe riolering en dan wordt meteen ook de weg aangepakt. Nog voor de winter zal ook
het fietspad een opknapbeurt krijgen. We uiten onze zorgen omdat de fietsers dan op de weg
moeten fietsen met dit donkere en koude weer. Uiteindelijk lopen beide projecten vertraging op
door het natte weer en worden de werkzaamheden verschoven naar het voorjaar van 2016.

We doen dit jaar voor het eerst mee aan de natuurwerkdag op 7 november. Dit is een landelijke dag
in de natuur en een mooie gelegenheid om één van de wandelpaden die we voor ogen hebben om te
openen vrij te maken van onkruid en overhangende takken. Het is een geslaagde dag met een
veertiental vrijwilligers uit en van buiten het dorp.

Wat geen vertraging oploopt door het slechte weer is de plantdag voor Oudega in het groen.
Ondanks een zeer koude dag steken meerdere vrijwilligers op zaterdag 14 november de handen uit
de mouwen om het openbaar groen in Oudega aan te pakken.

Veel drukte met allerlei projecten doet ons besluiten om een af te zien van een tweede
ledenvergadering dit jaar. In het voorjaar vragen we ons al af waarom Dorpsbelang twee
vergaderingen houdt en iedere andere vereniging maar één. Als afweging wordt genoemd dat er
echt wat te melden moet zijn in zo'n vergadering. Zo niet, dan laten we hem vervallen. De statuten
worden er op nageslagen en vertellen ons dat er bij gelegenheid een tweede vergadering
uitgeschreven kan worden. Daar zal melding van zijn tijdens de ledenvergadering van 2016.

Er zijn meer plekken in het dorp die wel een opknapbeurt verdienen. Via een dorpsschouw noteren
we al onze aandachtspunten en geven deze door aan wijkbeheer van de gemeente. Die ergste zaken
zijn inmiddels aangepakt.

Intussen hebben we het zelf druk met de realisatie van twee bijzondere projecten. Bij het MFC komt
een beweegplein en voor ouderenwoonvorm Het Jonkersstee zal een jeu de boules baan aangelegd
worden. Het beweegplein wordt mogelijk gemaakt met geld van verschillende fondsen, de provincie
en de gemeente. De jeu de boules baan wordt gefinancierd vanuit een buurtbudgetaanvraag.

In de loop van het jaar komen er steeds meer klachten over de verouderde website oudega.info. Zelf
hadden we ook wel gemerkt dat de informatie al een tijd lang niet meer bijgehouden wordt. Omdat
de website een goed communicatiemiddel is, besluiten we dat er een facelift moet komen.

Het Dichterspaad is intussen al weer een tijdje open, maar we hebben meer ideeën voor nieuwe
wandelroutes. In overleg met landeigenaren, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland
worden er in november twee nieuwe wandelpaden klaargemaakt. Het eerste pad loopt tussen de
Aldegeasterdyk en Opperbuorren. Het tweede pad gaat van It West naar It Utein.

We zijn ook in overleg met de gemeente over de toekomstige nieuwbouw van beide scholen in
Oudega. Die nieuwbouw zal plaatsvinden in 2018. Het lijkt ons goed om vroegtijdig betrokken te
worden en we nemen daarom zelf contact op met de gemeente om te overleggen over het gehele
gebied van en rondom de school. Het is beter om alle partijen die in dat gebied aanwezig zijn te
horen, wensen te bundelen en zo tot een totale gebiedsontwikkeling te komen.

We sluiten het jaar 2015 positief af want dit keer zijn er niet veel vernielingen tijdens oudjaarsnacht.
We gaan redelijk kalm 2016 in.

