Jaarverslag 2017
Stichting Hattum de Vries schuift op donderdag 12 januari 2017 bij ons aan
tijdens de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar. De stichting wil
graag informatiebordjes plaatsen bij markante plekken en gebouwen in het
dorp om de historie van ons dorp zichtbaar te maken. Op deze borden
staat een foto en een begeleidende tekst. De stichting vraagt Doarpsbelang
om hulp in de vorm van advies voor het verkrijgen van de benodigde
financiën. Na overleg met de gemeente blijkt dit idee te kunnen worden
gefinancierd vanuit het subsidiebudget voor historie.
In februari zaagt de gemeente de drie grote populieren in het Albert Faber
Park om. Op ons verzoek blijven er drie stammen staan van 2,5 meter
hoog. We hebben het plan opgevat om hier houtsculpturen van te maken.
We vragen inwoners om met goede ideeën te komen.
Op 16 februari organiseren we de nieuwjaarsborrel voor al onze
vrijwilligers. Dankzij al deze helpende handen kunnen we diverse
activiteiten en projecten uitvoeren. Vandaar dat we onze vrijwilligers graag
in het zonnetje zetten.
Maandag 20 maart houdt Doarpsbelang haar jaarlijkse ledenvergadering.
We nemen afscheid van Roel de Boer en Lonny Kleinhuis. Beide hebben
hun sporen verdiend in het bestuur en worden dan ook niet met lege
handen naar huis gestuurd. Roel en Lonny worden opgevolgd door
Meindert de Boer en Monica Helmers. Met instemming van de leden
maken zijn nu officieel onderdeel uit van het bestuur.
Ieder jaar komt Doarpsbelang voorafgaand aan de ledenvergadering bij alle
leden aan de deur voor het innen van de contributie. Graag willen we dat
vanaf volgend jaar via een automatische incasso laten verlopen. Alle leden
krijgen via de mail of in een papieren versie een formulier waarmee ze

toestemming kunnen geven voor deze automatische incasso. In augustus
worden de eerste contributiebedragen via de automatische incasso
afgeschreven.
Op zaterdag 8 april organiseert baggeraar Van der Lee samen met de
provincie een excursie langs en door het weilanddepot aan de Dykfinne. De
excursie is algemeen toegankelijk voor het gehele dorp. Er komt een
handjevol bezoekers op af. Namens Doarpsbelang is Hindrik aanwezig.
Op ons verzoek brengt de gemeente in mei twee grote bulten
houtsnippers naar het weiland van Jan Dijkshoorn. Door zijn weiland loopt
een deel van het Jan Binnes Paad. Om de route te verbeteren, maken we
langs de sloot een wandelpad van houtsnippers. En dat is flink
‘oanklauwen’ geblazen. Gelukkig krijgen we fantastische hulp van Lieuwe
van der Lei, die met zijn trekker te hulp schiet. Het resultaat is een prachtig
wandelpad, waar volop gebruik van kan worden gemaakt.
Meindert en Monica zijn aanwezig bij de informatieavond op 1 mei over de
aanleg van glasvezel in grijze en witte gebieden. Oudega is zo'n grijs/wit
gebied, waar nog erg langzaam internet is. De aanleg van glasvezel belooft
veel te kunnen opleveren voor snel internet in Oudega. Via de Bakbrogge
roepen we inwoners op om zich aan te melden voor glasvezel.
Tijdens de laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie nodigen we
op donderdag 15 juni onze nieuwe dorpsagent Anne Doddema uit voor
een kennismaking. Hij heeft de plek ingenomen van Lieuwe Talsma, die
door een grootschalige reorganisatie binnen de politie een nieuwe functie
heeft gekregen. Samen met Anne bespreken we diverse zaken die spelen
binnen het dorp.
Zaterdag 24 juni staat de Alle om Slachte Kuier bij veel Oudegaaster
wandelaars in de agenda. En ook van buiten het dorp is er volop animo

voor deze eerste editie van de wandeltocht door en rondom ons dorp.
Uiteindelijk komt de teller uit op bijna 300 deelnemers. Een prachtig
resultaat! Op verzoek van Doarpsbelang tovert Tierelantuintje vijf bankjes
langs de wandelroute om tot ware kunstwerken. Met muziek, horeca en
tientallen vrijwilligers uit eigen dorp wordt de eerste editie er eentje om in
te lijsten.
Op 8 juni maakt burgemeester Tjeerd van Bekkum bekend dat hij de
nieuwe directeur wordt van Kulturele Haadstêd 2018. Daarmee moet de
gemeente op zoek naar een vervangende burgemeester. Op 12 juli maakt
wethouder Marja Krans bekend dat ze opstapt als gevolg van de Laweikwestie. Met het opstappen van Krans hebben wij als dorp geen
dorpenwethouder meer. De naam van de nieuwe dorpenwethouder wordt
na de vakantie bekend gemaakt: het is Jouke de Jong, geen onbekende in
Oudega. Jouke is als apotheker nauw betrokken bij de huisartsenpraktijk in
Oudega.
Boomkunstenaar Rolf Döderlein de Win gaat eind juli aan de slag met de
drie grote boomstammen in het parkje. Hij tovert ze om tot drie dieren,
waarmee we een eerbetoon brengen aan diverse dierenliefhebbers in ons
dorp. Op woensdag 30 augustus onthullen we de drie boomkunstwerken in
het Albert Faber Park tijdens de Kinderspulwike.
Na lang wachten is het eindelijk zo ver: de herinrichting van de Achterwei
gaat eind augustus van start. Vanwege de veiligheid voor de bewoners aan
de Sânbuorren is ook deze weg afgesloten voor autoverkeer. Fietsers
kunnen tijdens de werkzaamheden wel gewoon gebruik maken van de
Sânbuorren om Oudega binnen te komen of te verlaten. Ook
aanwonenden mogen van de weg gebruikmaken om thuis te komen. Na de
herinrichting past de Achterwei qua sfeer en klinkerbestrating bij de rest
van het dorp. Bovendien wordt de entree van ons dorp flink verfraaid en

de veiligheid vergroot. Als Doarpsbelang zijn we dan ook erg blij dat de
schep eindelijk de grond in is gegaan.
Zaterdag 23 september is het Burendag. Dit jaar nodigen wij alle buurten in
Oudega uit om met elkaar de handen uit de mouwen te steken om de
eigen buurt schoon te maken. Daarbij krijgen we hulp van wijkbeheer van
de gemeente, die spullen beschikbaar stelt. Helaas komen er weinig
vrijwilligers af op onze oproep.
Op vrijdag 13 oktober opent dagbesteding Tierelantuintje de deuren
tijdens haar open dag. Namens Doarpsbelang zijn Hindrik, Janneke en
Nynke aanwezig. Naast de nieuwe dagbestedingsruimte kunnen we ook
alvast een kijkje nemen in de toekomst: de bouwtekening voor acht
nieuwe zorgappartementen liggen ter inzage. Daarmee krijgt ons dorp er
maar liefst acht nieuwe woningen bij.
Op 20 oktober zitten we om tafel met Yvonne Hofstee van de gemeente
Smallingerland over de bouw van de nieuwe basisschool. Als
Doarpsbelang-bestuur zijn we betrokken bij de ontwikkeling van het
nieuwe schoolgebouw van samenwerkingsschool de Diamant. De
gemeente heeft plannen om eind 2019/begin 2020 een Integraal
Kindcentrum (IKC) te bouwen in Oudega. Een IKC is een gebouw waar in
ieder geval de samenwerkingsschool, peuterspelen en kinderopvang
gehuisvest worden. De gemeente heeft hiervoor € 2,1 miljoen
gereserveerd. Er moet nog veel gebeuren voor het nieuwe IKC er is. De
eerste stap is het bepalen van een locatie. Daarbij kijkt de gemeente
samen met de diverse belanghebbende partijen naar de huidige
schoollocatie en een ruim gebied er om heen. De gemeente gaat de
komende tijd de mogelijkheden verkennen.

Op 9 november maken we kennis met tijdelijk waarnemend burgemeester
Tom van Mourik. In dorpshuis De Jister in Nijega zijn ook de dorpsbelangen
van Nijega, De Pein en De Tike aanwezig.
De kerkelijke gemeente in Oudega besluit een huis aan te kopen voor een
vluchtelingengezin met een status. Op 29 november organiseren diverse
partijen, waaronder ook Dorpsbelang Oudega, een inloopavond om
informatie te geven over de plannen. De opkomst is niet zo groot.
Diverse inwoners hebben de afgelopen tijd hun zorgen gemeld wat betreft
de verkeersveiligheid in Oudega. Daarbij gaat het met name om hardrijders
op diverse plaatsen in het dorp en de verkeerssituatie bij basisschool De
Diamant. Om deze punten te bespreken met de gemeente nodigen we
Jeannette Stockman van Verkeer en Veiligheid uit. Op 30 november komt
ze samen met dorpencoördinator Erik Kort langs in ons dorp. We nemen
haar mee op een ronde door het dorp om diverse verkeersonveilige
situaties aan te kaarten. Zo kijken we onder andere de verkeerssituatie bij
SWS de Diamant, de Dykfinne, de Gariperwei, de Swarte wei, de
Goudtsjepoel, de Buorren en bij het verkeersbord bij de grens met de
gemeente Tytsjerksteradiel. Jeannette geeft aan de ideeën en zorgen mee
te nemen.
Op zaterdag 2 december staat er een paginagroot artikel in de Leeuwarder
Courant over de plannen van de werkgroep Oudega aan het Water. De
werkgroep heeft een infofolder gemaakt over het plan 'Dorpsplein aan het
water' en legt de plannen voor aan de gemeente tijdens het Publieksplein.
De reacties van de aanwezigen zijn enthousiast. Binnen de werkgroep
ontstaat het gevoel dat er eindelijk naar de ideeën wordt geluisterd.
Op donderdag 7 december organiseren we een avond voor genodigden
over het thema Wonen & Zorg. Er komt echter maar één genodigde op

deze avond af. We beraden ons op de vraag hoe we dit thema volgend jaar
oppakken.
Ook in 2017 hebben we weer volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om buurtbudget aan te vragen. Zo zijn de houtsculpturen in het Albert
Faber park mogelijk gemaakt met buurtbudget, evenals het feest rondom
de Alle om Slachte Kuier. Het is fanatieke wandelaars een doorn in het oog:
het bruggetje in het Jan Binnes Paad tussen de Aldegeasterdyk en de
Swarte Wei. De smalle legger maakt het bijna een acrobatisch hoogstandje
om de andere kant van de sloot te bereiken. Meerdere wandelaars
maakten ons attent op deze hindernis. Vandaar dat we ook een
buurtbudgetaanvraag hebben ingediend voor een nieuwe brug. Inmiddels
is Auke de Vries al aan de slag in zijn werkplaats met een nieuwe brug. Ook
kan hij zich uitleven op een nieuwe naamkubus voor het Goudsjepaad
langs de Eastersanning.
Steeds weer wijzen we de inwoners van Oudega op initiatieven die
mogelijk in aanmerking komen voor een buurtbudgetaanvraag.
Voor elke Bakbrogge, zo’n beetje het hele jaar door, leveren we kopij aan,
maar ook meer en meer laten we van ons horen via Facebook.
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