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Jaarverslag 2018
Het jaar begint met goed nieuws. Op 17 januari wordt duidelijk dat de gemeente Smallingerland
zuivelfabriek De Hoop heeft gekocht voor een bedrag van 250.000 euro. De vlag gaat uit in Oudega.
Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen.
Op donderdag 18 januari organiseren we de jaarlijkse vrijwilligersborrel voor iedereen die Doarpsbelang
het afgelopen jaar heeft ondersteund met raad en daad. Het is opnieuw een gezellige avond, waarna we
besluiten hier een jaarlijks terugkerende traditie van te maken.
In januari ondersteunen wij het initiatief van dorpsbelang Houtigehage door een motie te ondersteunen
m.b.t. de woningvoorraad in de dorpen. De motie wordt in januari ingediend bij het college van B&W van
de gemeente Smallingerland.
Op 14 februari organiseert Doarpsbelang in samenwerking met de gemeente en de werkgroep
Doarpsplein oan it Wetter de eerste informatieavond over de gebiedsontwikkeling rondom de oude
zuivelfabriek en het dorpsplein. De werkgroep Oudega aan het Water, Doarpsbelang en de gemeente
vertellen wat de stand van zaken is. Het doel is mensen te prikkelen om met initiatieven te komen. Dit is
de eerste avond van meerdere infoavonden om tot een plan te komen. De avond begint plenair en
daarna gaan bezoekers in groepjes aan de slag.
Op zaterdag 17 februari is de aftrap van de zoektocht naar vrijwilligers voor een brandwachtkazerne in
Oudega. Veiligheidsregio Fryslân organiseert een informatiemarkt en gaat huis aan huis bij diverse
adressen langs voor een woningcheck. Ook wethouder Jouke de Jong en burgemeester Tom van
Mourik zijn aanwezig.
Op 20 februari is Doarpsbelang aanwezig bij de eerste informatiebijeenkomst over het Integraal
Kindcentrum. Alle betrokken partijen, eigenaren en gebruikers van het gebied zijn uitgenodigd.
Op 8 maart zit Doarpsbelang om tafel met wethouder Jouke de Jong en een woordvoerder van
woningbouwcorporatie Accolade. Punt van aandacht is de beschikbaarheid van huurwoningen in het
dorp en de lange wachtlijsten. Accolade geeft in het gesprek aan dat ze een 130-tal huurwoningen in
Oudega heeft. Uitbreiding is niet aan de orde, eerder een vermindering naar ongeveer 110 woningen. In
de afgelopen twee jaar heeft Accolade niet kunnen constateren dat de vraag naar een huurwoning door
Oudegaasters hoog is. Sterker nog: er is een verminderde vraag van ouderen voor huurwoningen.
Vandaar dat een 20-tal woningen (aan it Roundeel) geschikt wordt gemaakt voor jongeren. De
gemiddelde wachttijd is 1 jaar. Bij Doarpsbelang leeft echter het gevoel dat er wel degelijk behoefte is
aan meer woningen. Om dat te kunnen staven met cijfers besluiten we een woningenquête te
organiseren onder alle inwoners van het dorp.
Op maandag 19 maart organiseren we onze jaarlijkse ledenvergadering in De Skippersseal. We nemen
afscheid van Hindrik Riemersma en Thea de Boer. Meindert de Boer neemt de voorzittershamer over en
Monica Helmers wordt de nieuwe penningmeester. Daarnaast verwelkomen we Jan de Vries als nieuw
bestuurslid.
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Op donderdag 22 maart is er in Irnsum een inspiratiebijeenkomst waar Zorgcoöperatie Tirza en Noabuur
Vledder hun verhaal vertellen over dorpsbewoners die een zorginitiatief starten zodat ouderen en
kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Doarpsbelang Aldegea is aanwezig.
Op zaterdag 24 maart organiseren we de jaarlijkse Himmeldei. De opkomst dit jaar is opnieuw erg laag.
Op dinsdag 24 april is Doarpsbelang aanwezig in het gemeentehuis voor de presentatie van de nieuwe
digitale buurtatlas.
In april hebben we meerdere malen overleg met de gemeente over het evenemententerrein in het kader
van de gebiedsontwikkeling rondom de nieuwe school. Voorwaarde is dat we een vervangend
evenemententerrein willen, met exact dezelfde condities.
Op maandag 7 mei organiseren we voor de eerste keer het inloopspreekuur voorafgaand aan onze
bestuursvergadering. Iedereen uit het dorp kan aanschuiven om vragen of ideeën te bespreken.
Op 14 mei neemt Doarpsbelang plaats aan tafel bij de gemeente om onze wensen voor een dorpsbrede
woonenquête uit de doeken te doen. We krijgen groen licht en zullen huis aan huis een enquête
verspreiden, waarin alle inwoners in Oudega kunnen aangeven wat hun woonwensen zijn.
Op 14 mei is er bovendien een informatieavond van de brandweerkazerne in de Skippersseal.
Op donderdag 7 juni organiseren we een Brûsjûn, waar dorpsgenoten met plannen kunnen komen voor
herbestemming van de zuivelfabriek. De opkomst valt tegen.
Zaterdag 9 juni flyert Brandweer Friesland in Oudega om mensen enthousiast te maken voor een functie
als vrijwilliger bij de kazerne in Oudega. De flyers worden huis aan huis verspreid.
Op woensdag 13 juni is er overleg met de werkgroep Doarpsplein oan it Wetter, de gemeente en de
provincie over Oudega aan het water.
Om donderdag 14 juni schuiven de gemeente en Brandweer Friesland aan bij onze bestuursvergadering
om de laatste stand van zaken te bespreken wat betreft het plan voor een brandweerkazerne in Oudega.
Het gaat onder andere over een geschikte locatie voor de kazerne en mogelijke vrijwilligers.
Op maandag 18 juni is er een overleg op het gemeentehuis, waarvoor diverse makelaars zijn
uitgenodigd. Ook nu weer staat het punt wonen in Oudega centraal.
18 juni is een drukke dag, want ’s avonds organiseert de brandweer de tweede informatieavond voor
vrijwilligers die aan de slag willen bij de brandweer in Oudega. Ook hierbij is Doarpsbelang aanwezig.
Op zaterdag 23 juni organiseren we de tweede editie van de Alle om Slachte Kuier. Dit keer met een
bijzondere route, door de oude zuivelfabriek.
Op 18 juli is er een overleg met Doarpsbelang, de werkgroep Doarpsplein oan it Wetter en de betrokken
wethouder over de stand van zaken.
In september krijgen we de resultaten van de woonenquête. Deze resultaten kunnen we gebruiken in
onze plannen voor het creëren van meer woningen in het dorp.
Op donderdag 13 september nodigen we onze nieuwe dorpenwethouder Marjan Sijperda uit voor een
bezoek aan het dorp en een kennismaking met het bestuur van Doarpsbelang. Ook dorpencoördinator
Erik Kort is aanwezig. Tijdens een fietstocht laten we diverse punten van aandacht zien.
Op maandag 24 september is er een derde informatiebijeenkomst over de brandweerkazerne, waar de
brandweer gericht geschikte kandidaten voor uitnodigt.
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Op dinsdag 25 september is er opnieuw overleg met alle betrokken partijen over de invulling van het
gebied rondom de nieuwe basisschool. Daarna gaat de gemeente aan de slag met het intekenen van
het gebied.
Op donderdag 27 september is er een bijeenkomst in De Wringe in Opeinde waar we, samen met de
dorpsbelangen van Oudega, de Tike, Nijega en Opeinde, kennis maken met onze nieuwe
dorpenwethouder Marjan Sijperda. Onderwerp van gesprek is o.a. een korte woonenquête voor de
inwoners van Smallingerland om na te gaan of zij willen (terug)verhuizen naar een van de dorpen. De
wethouder stemt hierin toe en geeft alle medewerking. Oudega neemt het initiatief hiervoor.
Op woensdag 3 oktober is er een extra overleg met de werkgroep Doarpsplein oan it Wetter m.b.t. de
stand van zaken rondom zuivelfabriek De Hoop.
Op donderdag 11 oktober schuift makelaar Ieuwe Wijmenga aan tijdens de bestuursvergadering om zijn
visie op wonen in Oudega met ons te bespreken. Ook de uitslag van de woonenquête bespreken we met
hem.
Tijdens deze bestuursvergadering op 11 oktober besluiten we om de bankrekening waar geld op staat
voor het onderhoud van de lichten van de Sint Agathatsjerke op te heffen en het batig saldo over te
dragen aan de Stichting Sint Agathatsjerke.
Op dinsdag 16 oktober is er een overleg op het gemeentehuis m.b.t. het verbeteren van de
communicatie over het project Oudega aan het water.
Op donderdag 8 november schuift de Kulturele Kommisje aan bij de bestuursvergadering om de stand
van zaken te bespreken. De zorgen over het wegvallen van de Bakbrogge worden bespreken.
Doarpsbelang geeft aan dat er gezocht wordt naar een vervangend communicatiemiddel in de vorm van
een dorpsapp. Omdat niet iedereen digitaal even goed de weg weet, willen we in het dorp ook een
digitaal aankondigingsbord plaatsen.
Op 9 november is er een overleg met de gemeente en de provincie in de Gearstal m.b.t. terugkoppeling
grondwerving en waterontwikkeling rondom het project Oudega aan het water.
Op 13 november is er een overleg over 'sloop of hoop' voor zuivelfabriek De Hoop.
Op 20 november is er een bijeenkomst in het Van der Valk hotel in Drachten m.b.t. bewonersvervoer.
Aanleiding is het besluit van de provincie Fryslân om het busvervoer van Arriva te verlengen tot
december 2022. Om na te gaan wat de wensen van de dorpen zijn op het gebied van openbaar vervoer
voor de nieuwe aanbesteding worden knelpunten hier geïnventariseerd.
Op 22 november is er opnieuw een overleg over de gebiedsontwikkeling rondom het IKC.
Vrijdag 23 november zijn we uitgenodigd voor het afscheidsdiner van de Bakbrogge. Een gebrek aan
vrijwilligers doet de redactie besluiten om de dorpskrant in papieren versie op te heffen. Het geld dat nog
in kas is, gaat naar Doarpsbelang met als opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
een digitale dorpskrant in de vorm van een dorpsapp te realiseren. Tijdens het afscheidsdiner van de
Bakbrogge introduceert Meindert de Boer de SOCIE-app, waarin voortaan al het nieuws over Oudega
zal worden gepubliceerd.
Op maandag 26 november is Doarpsbelang aanwezig bij de inspraakavond om mee te denken en te
bouwen aan de dorpsvisie van de gemeente Smallingerland.
Op 28 november is er overleg in het gemeentehuis te Drachten m.b.t. het realiseren van een verkorte
enquête over verhuizen binnen Smallingerland naar ander dorp. De gemeente stemt in met een korte
enquête van 4 vragen. Oudega leidt dit initiatief.
Dinsdag 4 december schuift Doarpsbelang aan bij het overleg met diverse omliggende dorpsbelangen.
Op de agenda staan de punten gaswinning en informatie over de energietransitie.
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Op 12 december is een vertegenwoordiging van Doarpsbelang aanwezig in de Lawei in Drachten waar
KabelNoord en wethouder Marjan Sijperda informatie geven m.b.t. aanleg van glasvezel in het
buitengebied.
Op 21 december is de kogel door de kerk. De gemeente maakt officieel bekend dat zuivelfabriek De
Hoop gesloopt zal worden. Daarmee start er voor de werkgroep Doarpsplein oan it Wetter een nieuwe
fase.
Het afgelopen jaar dienden we succesvol een aantal aanvragen voor Buurtbudget in bij de gemeente.
Een overzicht van wat er afgelopen jaar dankzij buurtbudget kon worden gerealiseerd:
- opknapbeurt van de oever bij het Albert Faberparkje
- verbreden Fokke Wytske Paad
- nieuwe brug Jan Binnes Paad
- verplaatsen hek rondom de ooievaar
- bankje voor de St. Agathakerk
Verdere punten van aandacht:
•
veiligheid op de weg en hardrijders
In 2018 heeft de gemeente op verzoek van Doarpsbelang een snelheidsdisplay opgehangen in de
Buorren. We hebben echter nog steeds geen resultaten ontvangen.
•
veilige omgeving rondom de school
•
hondenpoepbeleid
•
privacywetgeving (vastgesteld in juni 2018)
•
nieuwe wijkagent
•
gaswinning
•
energietransitie
•
beschikbaarheid AED en opleiden van vrijwilligers die kunnen reanimeren
Doarpsbelang neemt het initiatief om nieuwe scholingen te organiseren en 2 x per jaar een
herhalingscursus te organiseren.
•
nieuwe gedichten voor het Dichterspaad
In 2018 heeft Doarpsbelang in totaal 13 keer een bestuursvergadering georganiseerd. Daarbij hebben
we diverse werkgroepen, verenigingen en stichtingen uitgenodigd om aan te schuiven. Denk aan de
werkgroep Doarpsplein oan it wetter, Mivero, de Kulturele Kommisje, stichting Hattum de Vries en de
Oranjevereniging.
Nynke van der Zee
Secretaris Doarpsbelang Aldegea
19 januari 2019
Vastgesteld in ledenvergadering op 18 maart 2019
Meindert de Boer, voorzitter
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