Jaarverslag 2016
De eerste ‘aftrap’ in het jaar 2016 was het organiseren van een
nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers die zich in het jaar 2015 in opdracht van
Doarpsbelang hebben ingezet voor het dorp. Op donderdag 14 januari
ontvingen we als bestuur zo’n veertig dorpsbewoners uit diverse
commissies en besturen. Het was een geslaagde en gezellige avond en
tevens een goed alternatief voor de vervallen tweede ledenvergadering .
Het bestuur besluit dit nieuwe initiatief te herhalen in 2017.
Nog vóór de winter van 2016 zijn intrede deed, zou het fietspad langs de
Aldegeasterdyk een grootschalige opknapbeurt krijgen. Het regenachtige
weer zorgde er echter voor dat dit niet mogelijk was. De bermen waren te
nat om de onderhoudsbeurt uit te voeren, constateerde de aannemer. De
opknapbeurt werd daardoor uitgesteld tot na de winterperiode en vond
plaats in 2016.
Niet alleen het fietspad langs de Aldegeasterdyk was toe aan een
opknapbeurt. Verschillende wegen, wandelpaden en stoepen in ons dorp
zijn de afgelopen tijd zo slecht geworden, dat het hoog tijd is voor
onderhoud. Doarpsbelang maakte begin 2016 tijdens een dorpsschouw
een inventarisatie van alle gaten, hobbels en kuilen. Deze
aandachtspunten werden doorgegeven aan de dorpencoördinator, die
vervolgens Wijkbeheer op de hoogte bracht. Een aantal punten kreeg
prioriteit en is inmiddels verholpen.
Op zaterdag 5 maart was een kleine delegatie van ons bestuur aanwezig
tijdens de Bedrijvigheidsdag van Trefpunt Graach Dien. Wij presenteerden
het ontwerp van het toekomstige beweegplein en de jeu de boulesbaan.
In 2016 zijn we gestart met een grootschalig opknapbeurt van onze
website www.oudega.info. De informatie op de site was dermate

verouderd, dat bezoekers geen up to date informatie konden vinden. Hoog
tijd voor een facelift. Op 6 maart werd de nieuwe website gelanceerd.
Contactgegevens van besturen, verenigingen en clubs zijn inmiddels
aangepast en de agenda is, op een enkele onvolledigheid na, up to date.
Op maandagavond 21 maart hielden we onze ledenvergadering. Het
verslag van deze vergadering heeft u zojuist kunnen lezen bij deze
uitnodiging.
Tussen de Aldegeasterdyk en de Opperbuorren-East (Swartewei) én tussen
It West en het Utein creëerde Doarpsbelang twee nieuwe wandelpaden.
Via buurtbudget vroegen we bovendien naamborden aan voor alle
wandelpaden in het dorp. Het resultaat: cortenstalen kubussen waar de
naam van het pad in is uitgesneden. De kubussen zijn gemaakt door
dorpsgenoot Auke de Vries.
Zaterdag 2 april was de opening van het Beweegplein en de Jeu de
Boulesbaan. Onder leiding van Sietske de Jong gingen verschillende
sportieve Oudegaasters aan de slag op de beweegtoestellen op het
Beweegplein. Dorpenwethouder Marja Krans was namens gemeente
Smallingerland aanwezig. Aansluitend aan de feestelijke opening van het
Beweegplein werd ook de jeu de boulesbaan bij het Jonkersstee geopend.
Inmiddels worden het beweegplein en de jeu de boulesbaan al volop
gebruikt.
Dat multifunctioneel centrum De Gearrin in Oudega Smallingerland
intussen al heel wat gebruikers heeft, bleek woensdag 11 mei toen het
kunstwerk in de centrale hal van het MFC werd onthuld. Op verzoek van
Doarpsbelang Aldegea maakten de medewerkers van zorgatelier
Tierelantuintje in Oudega een kunstwerk waarin alle gebruikers van het
MFC zijn verwerkt. Van de huisarts tot de kaartclub, iedere club of

instelling kreeg een eigen plekje. Het resultaat is een prachtig kunstwerk
dat een mooie plek kreeg aan de muur bij de trap.
Op verzoek van burgemeester en wethouders bracht een afvaardiging van
B&W van de gemeente Smallingerland op maandag 23 mei een bezoek aan
ons dorp. Tijdens deze avond hebben wij als Doarpsbelang laten zien welke
zaken in het dorp spelen en waar volgens ons extra aandacht voor moet
zijn. Op deze manier hopen we B&W een goed beeld te geven van wat er
speelt in het dorp.
Op donderdag 16 juni werd door de gemeente Smallingerland een Open
Inloop avond georganiseerd voor alle aanwonenden van de Achterwei en
overige belangstellenden. Tijdens deze avond presenteerde de gemeente
de plannen, werden wijzigingen verduidelijkt en gaf de gemeente aan wat
de planning en de duur van de werkzaamheden is.
Zaterdag 25 juni veegde een delegatie van het bestuur van Doarpsbelang
samen met een achttal jongeren het terrein achter de verpauperde
zuivelfabriek schoon. Resultaat: een boordevolle afvalcontainer. Hopelijk is
het een begin, een signaal, voor de gemeente om deze fabriek nóg meer
aandacht te geven! Dat verdient deze ‘rotte appel’ in het dorp.
Een nieuwe ‘groene’ vrijwilliger diende zich aan om het Fokke Wytske Paad
op gezette tijden aan weerskanten van het schelpenpad te maaien, zodat
de doorgang gewaarborgd blijft. Eppie Bosma konden we toevoegen aan
ons ‘lijstje’ groenvrijwilligers!
Nog meer groenvrijwilligers staken in de maand juli hun handen vóór en
mét ons bestuur uit de mouwen om weer overwoekerde nieuwe
wandelpaden goed begaanbaar te houden. Ideeën over een heuse
Groencommissie krijgen zo steeds meer vorm.

Op 1 juli werd in de St. Agathakerk in Oudega de tweede editie van het
Dichterspaad met 18 nieuwe gedichten ‘ingeluid’. Veel dichters uit de hele
provincie Friesland én Drenthe zonden werk in. Via een selectie zijn er per
1 juli 18 gedichten te lezen en te bewonderen in de panelen in en rond
Oudega. Alleen de natuur op de route nodigt al uit om een mooie
wandeling te maken. De poëzie maakt de tocht helemaal compleet.
Op 16 en 17 september organiseerde de Kulturele Kommisje de eerste
editie van het Maisstro Konsert. Het idee ontstond in het kader van Feel
the Night, een project van architect Nynke Rixt Jukema voor Kulturele
Haadstêd 2018 waar Oudega aan mee doet. Op verzoek van Doarpsbelang
werd het idee door de Kulturele Kommisje omgetoverd tot een groot
succes. Ook in 2017 en 2018 zal dit smûke concert in een maisveld in
Oudega georganiseerd worden.
Vanaf de zomer vonden er met regelmaat gesprekken plaats over het
project "Oudega aan het Water". Op 10 oktober waren de grondeigenaren
in het beoogde gebied voor de tweede maal bijeen. Een bijeenkomst net
voor de zomer, op 4 juli, mondde uit in een ontevreden gevoel bij de LTO,
over gestelde vragen die door de projectleiding niet voldoende werden
beantwoord. Op 10 oktober kwamen wel de antwoorden, maar volle
tevredenheid was er nog niet. Ook de (groeiende) ganzenpopulatie wordt
nog een 'heet hangijzer' in de natuurontwikkeling die men voor ogen
heeft.
De werkgroep "Oudega aan het Water" (Lútsen Wijma, Peter Toering,
Jelmer Kleinhuis, Roel de Boer en Hindrik Riemersma) vergaderde opnieuw
op 27 oktober. Deze werkgroep richt zich nog altijd op het betrekken van
de oude verpauperde zuivelfabriek binnen het projectplan. Daar is op dit
moment echter nog geen sprake van.

Eerdere visies over wonen en werken in de fabriek liggen nog steeds op
tafel en krijgen volop aandacht. Een delegatie van de werkgroep heeft
naast de gemeentelijke ambtenaren ook wethouder Ron van der Leck
gesproken, en een bezoek gebracht aan Sietske Poepjes, gedeputeerde
namens de Provincie. Achterover leunen is geen optie, dat is een ding dat
zeker is, met veel respect voor het geduld van de werkgroepleden!
De projectleiding vanuit de Gemeente Smallingerland was op 16 november
in Oudega om de Werkgroep en het bestuur van Doarpsbelang bij te
praten over de vorderingen tot nu toe. En diezelfde 16 november waren
we deelnemer aan de vergadering van de Stuurgroep Oostelijke Poort
Friese Merengebied. Hier werd vergaderd over meerdere onderwerpen:
het Waterfront Drachten, Oudega aan het Water en de Vaarweg Drachten.
De drie projecten staan overigens los van elkaar, waarbij "Oudega aan het
Water" alle voorrang geniet.
De fusie van de beide scholen stond dit jaar, maar ook vorig jaar al, op
onze agenda. Niet zozeer de fusie zelf, maar wel de nieuwbouw van de
school in 2019. De nieuwbouw vraagt om extra aandacht voor wensen van
omliggende partijen, zoals de tennisvereniging De Kreilen, het MFC,
korfbalvereniging Quick, ouderenwoonvorm De Jonkerstee en het
evenemententerrein. We gaan wensen inventariseren en kijken of we het
gebied daar straks in één keer op kunnen inrichten. Deze gebiedsvisie vergt
de nodige aandacht.
Op initiatief van en in samenwerking met enkele politieke partijen uit de
gemeenteraad van Smallingerland organiseerde Doarpsbelang Aldegea op
woensdag 14 december een forumavond over het thema Wonen & Zorg in
Oudega. Raadsleden van alle politieke partijen binnen onze gemeente
waren uitgenodigd en Doarpsbelang had alle 'zorg-partijen' uit Oudega
uitgenodigd. De avond stond open voor iedereen en diende ter inspiratie

voor mogelijke kansen om wonen en zorg in het dorp te verstevigen en
wellicht uit te breiden.
In 2016 werd de 5e editie van de Slachte Marathon gehouden en vanwege
Kulturele Haadstêd komt er in 2018 opnieuw een Slachte. Dat zette ons als
Doarpsbelang aan het denken. Het tussenliggende jaar - 2017 - biedt ons
een buitenkans om een soortgelijk evenement te organiseren, zij het in
kleinere, afgeslankte vorm. Een ‘trainings-marathon’ voor de echte
fanatieke wandelliefhebbers, die in vorm willen blijven. Zo ontstond het
plan voor een eigen kleinere variant: de ‘Alle om Slachte Kuier’, vernoemd
naar de weg even buiten Oudega. De datum is inmiddels geprikt op
zaterdag 24 juni 2017.
Via een buurtbudgetaanvraag kwam ons dit jaar € 2.588,21 toe voor
onderhoud van het gebouw en de oever in het Albert Faberparkje. De
werkzaamheden zullen wellicht in het voorjaar van 2017 worden
uitgevoerd.
Op de valreep meldde de gemeente nog dat de drie grote populieren, ook
in het Albert Faber-parkje, het veld moeten ruimen, omdat er bij harde
wind een risico bestaat dat takken spontaan breken. De veiligheid is in het
geding. We zijn ideeën aan het onderzoeken om houtsculpturen uit de
onderstam van de drie populieren te laten vervaardigen.
En zo liep het jaar 2016 ten einde. Na een rustige en mistige
oudejaarsnacht kan het jaar 2016 weer in de historische boeken.
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