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Algemeen

2020 was een bijzonder jaar. De coronacrisis zorgde
ervoor dat het vanaf maart niet meer vanzelfsprekend
was om bij elkaar te komen. Ook voor het bestuur
van Doarpsbelang was het zoeken naar een nieuwe
vorm om te kunnen vergaderen. Dat lukte online of in
een loods of atelier op 1,5 meter afstand.
Zo vergaderde het bestuur toch nog 7 keer. Als
gasten waren aanwezig: De Energiewerkplaats en de
gemeente Smallingerland (januari) en de brandweer
(september).

Spreekuur Doarpsbelang

Het online vergaderen betekende dat er geen
inloopspreekuur kon worden gehouden. Vragen
werden via de email of telefonisch gesteld en
beantwoord.

Vrijwilligersnieuwjaarsborrel

Op 16 januari vond de nieuwjaarsborrel voor alle
vrijwilligers in MFC De Gearrin plaats. Een gezellig
moment waarin zij bedankt werden voor hun
betrokkenheid en inzet. Hierbij waren meer dan 20
vrijwilligers aanwezig.

Socie App en Facebook

Om alle Oudegaasters op de hoogte te houden,
bleek de Socie App niet te voldoen. Een aantal
dorpelingen startte met het maken van een papieren
agenda met korte nieuwsberichten over activiteiten in
het dorp. De informatiekrant wordt huis aan huis
verspreid onder de naam ‘Nijs fan Aldegea’.
Doarpsbelang zorgt (deels) voor financiële
ondersteuning. Uiteraard werden algemene
nieuwsberichten ook via de Facebookpagina ‘Nijs fan
Aldegea Sm.’ bekend gemaakt.

over de verkoop van het Fokke Wietske paad aan de
gemeente Smallingerland. Hierop kwamen zeven
schriftelijke reacties binnen. Er werd geen bezwaar
gemaakt tegen de verkoop.

Fokke Wietske paad

Het wandelpad komt bij de aanleg van het ‘Meer van
Oudega’ onder water te staan en moet worden
verplaatst. Hiervoor is het pad verkocht aan de
gemeente Smallingerland onder de voorwaarden dat
het pad de naam behoudt en niet aan anderen kan
worden overgedragen. Het bestuur heeft er ook voor
gezorgd dat het een fiets- en wandelpad blijft en door
alle dorpsbewoners als zodanig gebruikt kan worden.
De noordzijde van het nieuwe pad wordt aangeplant
met plantgoed wat passend is bij het
coulissenlandschap, de zuidzijde wordt aangeplant
met knotwilgen. De gemeente betaalt zowel de
aanleg als het onderhoud hiervan.

Onderhoud wandelpaden

Doarpsbelang is verantwoordelijk voor het onderhoud
van de bestaande wandelpaden zoals het Fokke
Wietske paad, het Jan Binnes paad, het
Goudtsjepaad en het Wietske Hattums paad. Ook in
2020 zorgden vrijwilligers weer voor het maaien van
deze paden.

Doarpsplein oan it Wetter

De informatie op de website is hier en daar
aangepast.

In de werkgroep nemen Meindert de Boer en
Janneke Geerligs-Lindeboom namens Doarpsbelang
plaats naast Lútsen Wijma (voorzitter), Jelmer
Kleinhuis en Peter Toering. De gemeenteraad van
Smallingerland heeft het masterplan in maart
vastgesteld. In het voorjaar is er op het terrein van de
voormalige zuivelfabriek ‘de Hoop’ asbest verwijderd
en heeft er bodemsanering plaatsgevonden. Het
hoogtepunt van het project had de start van de sloop
van de melkfabriek op 5 oktober 2020 moeten zijn.
Hoewel het een bijzonder moment was, kon dit
vanwege corona maar met een beperkt aantal
mensen worden gevierd. Via de social media en met
een interview bij Omrop Fryslân werd er toch nog
aandacht besteed. De werkgroep gaat verder onder
de naam ‘Doarpsplein en Mear’.

Geen Algemene Ledenvergadering

Start ontwerp ‘Meer van Oudega’

Nieuwsbrief

De leden ontvingen in september de digitale
nieuwsbrief ‘DOARPSbelangryk yn Aldegea’.

Website Oudega.info

De Algemene Ledenvergadering stond voor 30 maart
gepland. Aangezien de gezondheid van iedereen
voorop staat, heeft het bestuur besloten de
vergadering niet door te laten gaan. Om ervoor te
zorgen dat het project ‘Oudega aan het Water’ door
kon gaan, kregen alle leden een brief met informatie

In 2020 is ook de ontwikkeling van het ‘Meer van
Oudega’ gestart. Hiervoor sloot Jan de Vries namens
Doarpsbelang bij meerdere bijeenkomsten van de
gemeente aan en neemt hij ook deel aan de
werkgroep van ‘Doarpsplein en Mear’.
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Integraal Kindcentrum (IKC)

Janneke Geerligs en Monica Helmers hebben
namens Doarpsbelang punten vanuit het bestuur en
het dorp ingebracht bij het ontwikkelingsteam van het
IKC. Zo is er met de school gesproken over
samenwerking om het gebied rond het
evenemententerrein en de tuintjes te ontwikkelen en
te onderhouden. In november was er een digitale
inloop met de presentatie van tekeningen van de
nieuwe school.

Protest tegen Gaswinning

Jan de Vries en Maarten Overmaat hebben namens
Doarpsbelang deelgenomen aan een aantal
bijeenkomsten waarbij alle dorpsbelangen van
Smallingerland en de Stichting ‘Tsjin Gas’ waren
betrokken. Ook hebben zij er (mede) voor gezorgd
dat er een zienswijze werd ingediend op het
winningsplan Opeinde Zuid & Middelburen en
voerden zij het woord tijdens een hoorzitting voor de
gaswinningsplannen van Leeuwarden-Nijega op 15
januari 2020. Ook overhandigden zij een bundel met
handtekeningen aan de commissie. Helaas maakte
de minister van Economische Zaken later in het jaar
bekend dat deze zienswijze ongegrond is verklaard.

Duurzame energie in Oudega

Om te kijken wat de mogelijkheden zijn om Oudega
te verduurzamen heeft het bestuur begin 2020 met
vertegenwoordigers van De Energiewerkplaats en de
gemeente Smallingerland gesproken. Dit heeft nog
geen nieuwe acties opgeleverd. Het bestuur heeft de
oproep om de opleiding tot (vrijwillige) energiecoach
te volgen in het dorp gedeeld. Voor zover bekend,
heeft niemand uit Oudega zich hiervoor aangemeld.
Bewoners konden afgelopen winter een
warmtecamera lenen via de vrijwilligers van het
Repair Café.

Brandweer

Het bestuur heeft het opleidingstraject van de nieuwe
brandweermannen en – vrouwen in Oudega op de
voet gevolgd. In september hebben
vertegenwoordigers van de Brandweer het bestuur
geïnformeerd over de vorderingen met betrekking tot
de benodigde opleidingen en is het traject besproken
voor de tijdelijke brandweerkazerne etc.
Er werd een routekaart aangeboden op weg naar de
nieuwe brandweerkazerne.

Ontwikkeling Hegewarren

Het waterbeheer in het veengebied van de
Hegewarren wordt langzaam een lastige situatie.
Om die reden zijn de provincie Fryslân en het
Wetterskip Fryslân een traject gestart voor een
nieuwe inrichting van dit gebied. Een kleine
werkgroep uit Oudega, bestaande uit Wietske
Bruinsma, Walter van Ginkel en namens
Doarpsbelang Jan de Vries en Monica Helmers
hebben meegedacht in de ontwikkeling van de

Hegewarren. Wietske en Jan hebben deelgenomen
aan de brede co-creatiesessies om tot oplossingen te
komen.

Verkeersveiligheid in en om Oudega

Hegewei / de Kletten
De verkeerscommissie van de Doarpsbelangen van
Oudega-Nijega-Opeinde heeft gepleit voor de aanleg
van een afzonderlijk fietspad aan de noordkant van
de Kletten, tussen Opeinde en Drachten. De
gemeente erkende de onveilige situatie voor met
name kwetsbare verkeersdeelnemers op deze route,
maar ging niet mee in de wens voor een vrij liggend
fietspad. In het voorjaar werd duidelijk dat het budget
ontoereikend was om het minimale aantal van vier
verkeersdrempels te realiseren. Besloten werd om
een subsidieaanvraag van de gemeente af te
wachten.
Het bestuur blijft van mening dat alleen het autoluw
maken van de Kletten niet voldoende is om de
verkeersveiligheid te verbeteren en blijft stappen
ondernemen om de verkeerssituatie te verbeteren.
De zorgen over verkeersveiligheid bleven en
bewoners uit de drie dorpen meldden zich geregeld
bij de besturen van de dorpsbelangen en de
gemeente met klachten over te hoge snelheden en
verkeersonveilige situaties.
In het najaar van 2020 is een werkgroep in het leven
geroepen, bestaande uit Maarten Overmaat en
Monica Helmers namens Oudega, Yvonne Bleize,
Henk-Jan Zigterman en Cornelia Jongsma namens
Nijega, en Mink Visser en Alie Prins namens
Opeinde.
De uitkomsten van de verkeerstelling van de
gemeente vormden de aanleiding voor het opstellen
van een enquête onder de inwoners. Hiermee wil de
werkgroep inventariseren welke gedachten er leven
en onderzoeken wat volgens de bewoners de
specifieke knelpunten zijn wat betreft het verkeer.
Aan de hand van de uitslag zal, gezamenlijk met
‘Veilig Verkeer Nederland’, gezocht worden naar
oplossingen.

Verkeerstellingen

De in 2020 aangekondigde verkeerstellingen zijn,
zonder opgaaf van redenen, niet uitgevoerd.

Viering Bevrijdingsdag

In 2020 zouden we ook in Oudega 75 jaar bevrijding
groots vieren. Een aantal bestuursleden nam deel
aan de commissie die hiervoor was opgericht. Helaas
konden alle festiviteiten vanwege de coronacrisis niet
doorgaan.

4e editie Alle-om-Slachte kuier

Tot grote teleurstelling van velen mocht de 4e editie
van Alle-om-Slachte kuier in Oudega niet worden
georganiseerd. Het bestuur heeft sowieso besloten
om het wandelevenement om het jaar te gaan
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organiseren en niet in het jaar dat ook de grote
Slachtemarathon plaatsvindt.

Wijkbeheer
Bestuursleden van Doarpsbelang hebben regelmatig
contact met Wijkbeheer van de gemeente. In 2020
heeft dit o.a. geleid tot diverse reparaties van
bijvoorbeeld bankjes, het weghalen van illegale stort
van afval en het plaatsen van een hondenpoepbak
aan het einde van het zgn. ‘hondenpoeppaad’ tussen
de Gariperwei en Eksteursreed.

Buurtbudgetten
Ook in 2020 heeft het bestuur gebruik gemaakt van
het door de gemeente Smallingerland beschikbaar
gestelde buurtbudget.
Dorpsvlag
Het bestuur had van het buurtbudget een dorpsvlag
voor alle huishoudens in Oudega besteld. Midden in
de eerste lockdown bedacht het bestuur dat de
inwoners van Oudega wel een ‘opsteker’ konden
gebruiken. Voor de opnames van ‘Fryslân fan
boppen’ is dankzij de hulp van vele dorpsgenoten
een razendsnelle en coronaveilige huis-aan-huisbezorging van de dorpsvlaggen georganiseerd.
Als teken van onderlinge verbondenheid wapperde
de vlag op 29 april in alle straten van Oudega.
Daarna ging de vlag weer de kast in om er weer uit te
halen tijdens Nationale feestdagen en het dorpsfeest.
De vlag hoort bij het huis en wordt maar één keer
uitgedeeld dus als de bewoner verhuist dan blijft de
vlag achter in de woning.

Pilot ‘Dorpsbudget in eigen beheer’

Doarpsbelang was vertegenwoordigd in een
werkgroep van de gemeente Smallingerland om
uitvoering te geven aan het coalitieakkoord meer
verantwoordelijkheid neer te leggen bij de inwoners.
Voorgesteld werd dat Doarpsbelang de budgetten
voor Oud & Nieuw, wijk- en dorpsactiviteiten,
jeugdsoos/kinderwerk en buurtbudgetten gaat
verdelen. Tijdens een eerste bijeenkomst werden er
meer nadelen dan voordelen benoemd.
Mede hierdoor en doordat het college en dus het
coalitieakkoord sneuvelde, is deze pilot stopgezet.

Vastgesteld in de ALV van maandag 20 november
2021
Meindert de Boer, voorzitter

Plaatsing ooievaarsnest
Ook dankzij het buurtbudget is er weer een
ooievaarsnest in Oudega te vinden. Vanaf maart
staat deze op de hoek van It Wêst en de Alle om
Slachte.

Samenwerking wijkagent
Onze wijkagent is een aantal keer aangeschoven bij
het spreekuur van Wijkbeheer. De verkeersveiligheid,
overlast van jeugd en diverse andere problemen of
juist het goede gedrag werd besproken.

Breed Overleg

Het Breed Overleg werd in 2020 twee keer
gehouden. In de bijeenkomst van februari werden de
aanwezigen geïnformeerd over de mogelijkheden
van het project buurtgezinnen en in oktober werd er
informatie gegeven over de werkzaamheden van de
Altenahoeve.

Baggerdepot

Het baggerdepot is opgeruimd en de grond is
bewerkt om het te laten herstellen en het
bodemleven weer op gang te brengen.
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