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Jaarverslag 2021
Bestuur, Beleid & Financiën
Algemeen
Ook 2021 kenmerkte zich door beperkingen ten
gevolge van de corona pandemie, het virus zorgde
ervoor dat het niet vanzelfsprekend was om bij elkaar
te komen. Het bestuur vergaderde 8 x, deels digitaal
en, waar het kon, fysiek in de Gearstal van het MFC
de Gearrin. Als gasten waren in juni aanwezig: De
‘nieuwe beheerders’ van het Albert Faber park.
In het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) zijn er geen meldingen
van een datalek geweest.
In 2021 zijn 15 leden vertrokken en zijn er 9 nieuwe
leden bijgekomen.
In totaal waren er op 31 december 451 leden.

Algemene Leden Vergadering
Op maandag 20 september kon er weer een
algemene ledenvergadering plaatsvinden, er waren
28 aanwezigen waarvan 26 met stemrecht.
Bestuursleden gaven actuele informatie over de
onderwerpen: Hegewarren; Verkeersveiligheid;
Oudega aan het Water; Integraal Kindcentrum;
Buurtbudgetten en Energietransitie. Het verslag van
de ledenvergadering van 18 maart 2019 en het
jaarverslag van 2019 en 2020 werden goedgekeurd.
Met algemene stemmen werd het voorstel van de
kascommissies 2019 & 2020 aangenomen om de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen
over het gevoerde financiële beleid en beheer.
Ook de verkoop van het Fokke Wietske paad aan de
gemeente Smallingerland werd met algemene
stemmen akkoord bevonden.
Meindert de Boer en Monica Helmers werden
opnieuw benoemd in hun functie van resp. voorzitter
en penningmeester. Wendy Batist (secretaris) is
vervangen door Renske Steenbergen en Lonny
Kleinhuis-de Vegt door Martien Tolboom.

Bezoek van burgemeester & wijkmanager
Op woensdag 13 oktober waren burgemeester Jan
Rijpstra en wijkmanager Erik Kort op bezoek bij het
bestuur van Doarpsbelang. Aan de orde zijn o.a.
geweest: verkeersveiligheid, huisvesting en bouw
IKC.
Er werd een rondgang gemaakt door Oudega om met
name de verkeersproblematiek gezicht te geven.

Omgevingsvisie Smallingerland
De Omgevingsvisie Smallingerland 2040 is klaar.
Bestuursleden zijn bij verschillende werksessies
aanwezig geweest. De verwachting is dat de
gemeenteraad begin 2022 hierover een besluit
neemt. Het bestuur zag geen noodzaak om een
eventuele zienswijze in te dienen op deze ontwerp
visie.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
De WBTR is per 1 juli 2021 in werking getreden en is
vooral bedoeld om de kwaliteit van besturen te
verbeteren. De volgende onderwerpen ontbreken in
onze bestaande statuten:
• een regeling om fraude te voorkomen;
• een regeling wanneer er sprake is van
tegenstrijdige belangen.
Het bestuur zal nagaan welke eventuele overige
statuutwijzigingen er moeten plaatsvinden in het
kader van deze nieuwe wet. De bedoeling is dat,
uiterlijk in 2025, in de algemene ledenvergadering de
statutenwijziging wordt voorgelegd aan de leden.
Voor 2026 moeten de statuten zijn aangepast.

Buurtbudget
Ook in 2021 heeft het bestuur optimaal gebruik
gemaakt van het door de gemeente Smallingerland
beschikbaar gestelde buurtbudget.
Zo is er budget aangevraagd en verkregen voor een
zitmaaimachine voor o.a. het evenemententerrein en
een nieuw hertenverblijf in het Albert Faber park.

Communicatie & Activiteiten
Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief ‘DOARPSbelangryk yn
Aldegea’ werd in maart (nr. 5), augustus (nr. 6) en
november (nr. 7) naar alle leden met een e-mail
adres verstuurd.

‘Nijs fan Aldegea’
Om alle Oudegaasters op de hoogte te houden over
activiteiten in het dorp werd ook dit jaar het huis aan
huisblad ‘Nijs fan Aldegea’ verspreid, gefinancierd
door Doarpsbelang en samengesteld door een
onafhankelijke redactie. De financiering wordt
gerealiseerd door de destijds verkregen ‘Bakbrogge
gelden’.
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Algemene en actuele nieuwsberichten werden ook
via de Facebookpagina ‘Nijs fan Aldegea Sm.’
bekend gemaakt.

Het bestuur heeft besloten hier geen actieve rol in te
vervullen maar wel betrokken te blijven bij de
ontwikkelingen.

Spreekuur

Duurzame energie in Oudega

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

Het bestuur heeft de oproep om de opleiding tot
(vrijwillige) energiecoach te volgen in het dorp
gedeeld. Voor zover ons bekend, heeft niemand uit
Oudega zich hiervoor aangemeld.
Bewoners konden afgelopen winter een
warmtecamera lenen via de vrijwilligers van het
Repair Café.

Viering Bevrijdingsdag
In 2021 wilden we ook in Oudega de uitgestelde 75
jaar bevrijding groots vieren. Een aantal
bestuursleden nam deel aan de commissie die
hiervoor was opgericht. Helaas konden alle
festiviteiten vanwege de coronacrisis opnieuw niet
doorgaan.

Vrijwilligersborrel
Door de corona maatregelen is er ook in 2021 geen
vrijwilligersborrel georganiseerd.

Buurtverenigingen
Martien Tolboom en Meindert de Boer hebben een
start gemaakt met de gesprekken met bestuursleden
van buurtverenigingen. Een aantal geplande
gesprekken konden niet doorgaan i.v.m. de
beperkingen door het corona virus.

Website
De oproep voor een nieuwe webmaster voor onze
website oudega.info had geen resultaat.
Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat de website
weer up-to-date is en zal deze vooralsnog zelf
bijhouden.

Alle-om-Slachte kuier
De 4e editie van deze wandeltocht, die was gepland
op 19 juni, kon vanwege de toen geldende coronamaatregelen niet worden georganiseerd. De
werkgroep zal de eerstvolgende wandeltocht
organiseren in het jaar dat er geen Slachtemarathon
wordt georganiseerd.

Uitbreiding elektriciteitsnet
Liander mag, zonder vergunning, een
transformatorhuisje plaatsen. Wel geeft Liander aan
dat het voor hen ontzettend belangrijk is om de
omgeving proactief mee te nemen in het nut en
noodzaak van deze huisjes.
Hier hebben Liander en de gemeente een
gezamenlijke verantwoordelijkheid in. Samen met de
gemeente zoekt Liander naar een geschikte locatie
voor deze transformatorhuisjes. Het gaat hier om
lastige keuzes tussen draagvlak, haalbaarheid,
beschikbare ruimte, overlast, kosten en tijd. Daar
komt nog bij dat die elektriciteitshuisjes binnen een
bepaalde straal van het verbruik geplaatst moeten
worden.
Het bestuur is betrokken geweest om de bewoners
van de Skoallereed te ondersteunen in hun protest
tegen het plaatsen van een transformatorhuisje. Het
uiteindelijke resultaat is naar tevredenheid van de
meeste bewoners gerealiseerd.

Onderwijs, Sport & Welzijn
Integraal Kindcentrum (IKC)

Duurzaamheid, Energie &
Milieu

Op woensdagochtend 15 september onthulde
wethouder Felix van Beek van Smallingerland, onder
toeziend oog van leerlingen van IKC de Diamant, het
bouwbord voor het nieuwe Kindcentrum de Diamant.
Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt er het nieuwe
kindcentrum, waarin samenwerkingsschool de
Diamant en de kinderopvang hun nieuwe
onderkomen vinden. De verwachting is dat het
nieuwe kindcentrum bij de start van het nieuwe
schooljaar 2022/2023 in gebruik kan worden
genomen.

Gaswinning

Breed overleg

Maarten Overmaat en Jan de Vries hebben namens
Doarpsbelang deelgenomen aan een aantal
bijeenkomsten waarbij alle dorpsbelangen van
Smallingerland en de Stichting ‘Tsjin Gas’ waren
betrokken. Zij hebben een bijeenkomst bijgewoond
waarbij de gang naar de rechter werd voorbereid.

Het Breed Overleg werd in 2021 één keer gehouden.
In de bijeenkomst van oktober werden de
aanwezigen door Kim Reemer, beleidsmedewerker
Sociaal Domein en tevens Koersplanner,
geïnformeerd over het visiestuk Sociale Koers van de
gemeente Smallingerland. Doarpsbelang heeft
gevraagd wat de doelstelling van het Breed Overleg
is en of de gestelde doelen wel gehaald worden.
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Afgesproken is dat dit in 2022 opnieuw zal worden
vastgesteld.

Albert Faber park
De gemeente Smallingerland heeft het pad door het
park verbreed en verhard met schelpen.
Er zijn 2 nieuwe beheerders voor het park gevonden:
Roelie Westerhof-Oosterbos voor de dierenweide en
Dieke van der Heide voor de speelweide. Erik Jan
Laanstra ondersteund Roelie bij het verzorgen van
de dieren. In de loop van het jaar zijn er nieuwe
dieren bijgekomen, o.a. kippen, ganzen, minischapen en 2 herten. Ook zijn de dode bomen,
struiken, takken en het vele onkruid in de
dierenweide verwijderd.
Om nieuw leven in te blazen in het park is de actie
aangemeld bij de Rabo ClubSupport, met als
resultaat een bedrag van € 1.009,74! Om structureel
te beschikken over voldoende financiële middelen is
aan alle inwoners gevraagd om een jaarlijkse
vrijwillige bijdrage, er kwam een bedrag van € 500,-binnen.

Te zijner tijd komt er ook weer een aansluiting met de
Gealânswei.
Het oorspronkelijke wandelpad is op 15 december
overgedragen aan de gemeenste Smallingerland
voor het symbolische bedrag van € 1,--.
Bij de overdracht is vastgelegd dat, indien de
gemeente Smallingerland voornemens is het
eigendom van de grond over te dragen, zij verplicht is
het eerst aan te bieden aan Doarpsbelang. Ook is
vastgelegd dat het pad altijd vrij toegankelijk blijft als
fiets- en wandelpad.
De gemeente zal het nieuwe Fokke Wietske paad
‘minimaal’ onderhouden daarom zullen onze
vrijwilligers ervoor zorgen dat het pad begaanbaar
blijft.

Beleefroute
Op 5 juli opende Lútsen Wijma, als voorzitter van de
werkgroep ‘Doarpsplein oan it Wetter’, een
Beleefroute, die door het ontwikkelgebied loopt.
De Beleefroute leidt langs een zestal punten, biedt
inzicht in de ontwikkelingen en effecten op het gebied
en geeft een beeld van het werk dat er verzet gaat
worden.

Evenemententerrein
Het ‘oude’ evenemententerrein is geruild voor het
ernaast gelegen terrein en blijft eigendom van
Doarpsbelang. Op 23 juni werd de acte van ruiling
getekend. Het oude terrein is nu bouwplaats voor de
nieuwe school en wordt straks parkeerterrein.
Samen met de Oranjevereniging wordt het stuk
grond, aansluitend aan het evenemententerrein,
gehuurd van de gemeente Smallingerland, zodat er 1
groot terrein ter beschikking is gekomen. Het nieuwe
terrein is in zijn geheel gedraineerd en er is een
nieuwe sloot gegraven om het terrein af te scheiden.
Het terrein werd ingezaaid met gras en voor het eerst
gemaaid op 12 augustus.
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van o.a. Doarpsbelang, SWS de Diamant en de
tennisvereniging is bezig om na te gaan hoe het
terrein multifunctioneel kan worden gebruikt.

Wandelpaden & Natuur
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
2021 zorgden vrijwilligers weer voor het maaien van
deze paden. Het Jonkers leantsje is opnieuw
aangelegd langs het nieuwe evenemententerrein.

Fokke Wietske paad
In maart is het nieuwe Fokke Wietske paad aan de
zuidzijde voorzien van nieuwe knotwilgen. Het pad is
op dit moment alleen toegankelijk vanaf de Geasten.

Dichterspaad
In 2021 zijn een aantal panelen van het Dichterspaad
vernield, 1 paneel is zelfs helemaal verdwenen!
Een paneel bij de Headamsbrug was uit de grond
gehaald en is nu geplaatst bij het zitbankje tegenover
Brêgeham. Het paneel bij de ingang van het
Goudtsjepaad op de hoek Eastersânning /
Goudtsjepoel is verdwenen en er is aangifte van
diefstal gedaan. De kosten bedragen € 750,-- en zijn
voor rekening van Doarpsbelang. Het paneel bij de
picknickbank kruispunt Goudtsjepoel / it Heech /
Stienkampen / Eibertsgeasten was uit de grond
gehaald en is. Het paneel in de bocht bij de Geasten
was ook uit de grond gehaald en teruggezet.
Door de beperkingen die de pandemiemaatregelen
met zich meebrachten heeft de geplande wisseling
van gedichten in de panelen niet plaatsgevonden.

Wandelpad Utein 2 naar Eksteursreed
Het bestuur kreeg regelmatig de vraag of de eigenaar
van Utein 2 de doorgang van dit pad mag blokkeren.
Wij hebben een gesprek gehad met de eigenaar en
om voor hem moverende redenen heeft hij het pad
afgesloten. Omdat een deel van het pad over zijn
particulier terrein loopt mag de eigenaar dit doen.
Het bestuur onderneemt hierin geen verdere acties
en respecteert het recht van de eigenaar. Het is dus
niet meer mogelijk dit ommetje te maken.

Hegewarren
Bestuurslid Jan de Vries maakte deel uit van het cocreatieteam Hegewarren. Het team bestaande uit
17 betrokkenen in en rond het gebied, heeft in
opdracht van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân
en Gemeente Smallingerland het afgelopen jaar
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verschillende alternatieven voor de toekomst van de
Hegewarren ontwikkeld. Als resultaat bood het team
op 7 oktober twee voorkeursalternatieven aan:
‘Polderaquarel’ en ‘Open en Natuurlijk’.
De twee varianten tonen dat er iets te kiezen valt:
ze vertegenwoordigen uiteenlopende kwaliteiten en
kansen voor de Hegewarren.
De voorkeursalternatieven zijn inclusief een advies
en aanbevelingen overhandigd aan de besturen van
de overheden. Na een keuze door de overheden
wordt de voorkeursvariant verder doorontwikkeld.
Ook dit zal gebeuren in gesprek met
belanghebbenden.
Met het overhandigen van de resultaten en de
aanbevelingen is het co-creatieproces afgerond. Het
team heeft zich met veel toewijding en energie
ingezet voor de toekomst van de Hegewarren. De
alternatieven representeren dat wat de deelnemers
belangrijk vinden voor de toekomst van het gebied.
Met het aanbieden van de varianten is de werkgroep
voorlopig in rust gegaan en komt mogelijk opnieuw in
actie als er in het verdere traject weer behoefte is
aan het peilen van het draagvlak bij leden cocreatieteam voor het verder uitdiepen van de
varianten.

Recreatie & Toerisme

Er is gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van de
problematiek en er zijn voorstellen gedaan voor
oplossingen. De voorstellen zijn besproken met de
gemeente Smallingerland.

Brandweerpost Oudega
De tijdelijke brandweerkazerne aan de Gariperwei 30
in Oudega is sinds zaterdag 11 september officieel in
gebruik. De opening werd gedaan door burgemeester
Jan Rijpstra. De kazerne is tijdelijk en wordt voor de
komende 5 jaar gebruikt. Als alles volgens plan
verloopt, staat over 5 jaar een nieuwe kazerne in het
dorp. Wanneer de maatregelen het toelaten, komt er
in de loop van 2022 een open huis.
De nieuwe ploegleider is Hedzer-Anne Geerligs. Van
het bestuur van Doarpsbelang kreeg hij, uit handen
van zijn voorganger Harm de Boer, een wisselbord
met het wapenschild van Oudega.

Wijkbeheer
Bestuursleden van Doarpsbelang hebben regelmatig
contact met Wijkbeheer van de gemeente die iedere
woensdag van 09.00 – 09.30 uur aanwezig zijn in het
MFC de Gearrin, in de Jeugdsoos op de 1e etage.
Iedereen kan hier terecht om ‘klein leed’ te melden.
Ook in 2021 heeft dit o.a. geleid tot diverse reparaties
van bijvoorbeeld bankjes, het weghalen van illegale
stort van afval en het plaatsen van een
hondenpoepbak.

Fietsknooppuntnetwerk
Op initiatief van het bestuur van Doarpsbelang
Aldegea en Doarpsbelang Nyegea heeft
recreatieschap Marrekrite (met toestemming van de
gemeente Smallingerland) een
fietsknooppuntnetwerk die liep via de Swartewei
verlegd naar de Aldegeasterdyk en de Kilometerwei.
De bestaande route via de Swartewei is vervallen.

Wegen, Verkeer en Veiligheid
Fietsroute Oudega - Drachten
Op woensdag 27 oktober overhandigde Maarten
Overmaat, namens de werkgroep verkeer van
Oudega, Nijega en Opeinde, het ‘Plan van aanpak
verkeer in Oudega – Nijega en Opeinde’ aan
wethouder Maria Le Roy. Omrop Fryslân schonk ook
aandacht aan de verkeersveiligheid in Oudega, met
name voor de verkeersdrempels in de Gariperwei.
In het kader van de verkeersveiligheid zijn er in
november, op de fietsroute Hegewei – de Kletten,
nog eens 3 verkeersdrempels aangebracht.

Opperbuorren East - Swartewei
Op maandag 27 september is er een bijeenkomst
geweest met 11 bewoners van de Opperbuorren East
- Swartewei, georganiseerd door de werkgroep
verkeer van Doarpsbelang Oudega en Nijega.

Wonen, Werkgelegenheid &
Zorg
Oudega aan het Water
Op maandag 5 juli ondertekenden burgemeester Jan
Rijpstra van Smallingerland, gedeputeerde Avine
Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân en Annet
van der Hoek- lid van het dagelijks bestuur van
Wetterskip Fryslân de realisatieovereenkomst
Oudega aan het Water.
Met de ondertekening is het startschot gegeven voor
de realisatie van de gebiedsontwikkeling Oudega aan
het Water. Het project ‘Oudega aan het Water’ is
opgedeeld in een tweetal deelprojecten waar de
partijen gezamenlijk uitvoering aan geven. Deze
projecten zijn: ‘Waterfront Oudega’ en ‘het Meer’.
Onderdelen uit deze projecten zijn onder andere de
uitbreiding en het opknappen van het havengebied,
de aanleg van een meer ten zuiden van Oudega en
het plaatsen van een gemaal.
Namens Doarpsbelang zijn Meindert de Boer,
Janneke Geerligs-Lindeboom en Jan de Vries
betrokken bij de verdere ontwikkelingen, samen met
gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân.
Het college van B&W en van Gedeputeerde Staten
hebben het ontwerp voor het meer van Oudega
goedgekeurd. Het voorontwerp ‘bestemmingsplan
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meer’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. In de
vergaderingen van de colleges is ook een besluit
genomen over de uitbreiding van het fiets-wandelpad
langs de Wide Mûntsegroppe.
Op 13 oktober 2021 was er een inloopavond in ‘it
Folksgebou’ waarbij het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Meer bij Oudega’ ter inzage lag.
Gemeente Smallingerland, Wetterskip Fryslân,
Provincie Fryslân en bestuur van Doarpsbelang
waren aanwezig om het plan toe te lichten.
Het ontwerp van het meer is tot stand gekomen
tijdens diverse thematische bijeenkomsten.
Vertegenwoordigers vanuit het dorp (waaronder
bestuursleden van Doarpsbelang), recreatie,
ecologie, landschapsbeheer en de agrarische sector
hebben actief meegedacht over het ontwerp van het
nieuwe meer van zo’n 45 hectare.
Tijdens de inloopbijeenkomst is gebleken dat er
zorgen zijn over het natuurbeheer wanneer dit fietswandelpad wordt gerealiseerd. Er volgt meer
onderzoek hiernaar en er komt een aparte
vergunningsprocedure voor de realisatie van het
fietspad.

Woningbouw
Janneke Geerligs-Lindeboom en Meindert de Boer
hebben op 3 november een gesprek gehad met de
wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier, Henny
Bruynzeel (stedenbouwkundige) en Jannie Komduur
(beleidsmedewerker Wonen). Doel was om bij de
gemeente aan te geven dat er in Oudega (maar ook
zeker in de andere dorpen) behoefte is om
betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen voor
jong en oud.
De gemeente is bereid meer woningbouw toe te
staan binnen de bebouwde kom van Oudega.
Op maandag 5 juli kregen de bewoners de sleutel
van hun nieuwe woning in de voormalige
Kunstmestloods. De bestemming van de loods tot
wonen betekende dat er 4 nieuwe huurwoningen zijn
bijgekomen.

AED-reanimatie
KV Quick’21 en Doarpsbelang organiseren op de
eerste maandag in maart en in oktober een
herhalingscursus AED/reanimatie. De cursus in
maart kon geen doorgang vinden, die cursus in
oktober is wel doorgegaan.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van
maandag 11 april 2022
Meindert de Boer, voorzitter
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