Al jaren zijn de jongeren van Ouwe-Syl
en Nije-Syl net als in andere dorpen op
zoek naar een plek waar ze samen kunnen
komen om bij leeftijdgenoten over allerhande zaken bij te kletsen. Tot voor kort
bleef het altijd bij ideeën hoe dit te realiseren. Na overleg met dorpsbelang is er
een werkgroep opgesteld, waarin jongeren hebben aangegeven graag een eigen
jeugdhonk te willen hebben. Gemeente
het Bildt heeft positief op het initiatief
gereageerd, er wordt zelfs al een plan van
aanpak gewerkt. Omdat de werkgroep
ook de steun van de medeburgers op prijs
stelt, gaat deze binnenkort een informatieavond organiseren om de plannen uiteen te zetten. We hopen, dat wanneer de
uitnodiging bij u in de bus valt, u ook uw
betrokkenheid naar de jeugd laat zien
door uw stem te laten horen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Om de leefbaarheid op het dorp nog meer
te vergroten en om de plaatselijke ondernemers meer kans op de markt te bieden,
wil dorpsbelang inzetten op meer Recreatie & Toerisme. Steeds meer vakantiegangers zoeken de rust en ruimte van
Noord/West Friesland, de minicampings
in deze regio zijn hier een voorbeeld van.
Uiteraard kan Ouwe-Syl hier wellicht van
meeprofiteren door hier op in te spelen.
Er vanuit gaande dat Ouwe-Syl wordt
aangesloten op de elfsteden vaarroute,
ligt er een stuk ontwikkeling mbt Recreatie & Toerisme open. Een werkgroep
houdt zich hier intensief mee bezig, waarbij de volgende plannen leven; Op het
huidige (lege) recreatieterrein komt een
jachthaven met plek voor ± 30 boten,
hierbij willen we ook een boothelling
realiseren. Er wordt gedacht om de kade
aan de v.Albadaweg geschikt te maken
voor aanlegplaatsen, zodat je ook met de

Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar

boot in Oudebildtzijl kunt komen. Voorts
wordt gedacht om 6 tot 8 trekkershutten
te plaatsen aan de rand van het dorp nabij
de gesitueerde haven. Tot slot wil werkgroep de mogelijkheden mbt fietsen,
wandelen, varen, paardrijden en andere
activiteiten daar waar mogelijk vergroten.
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Hier komt wellicht in de toekomst een haven!
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Jeugdhonk

Recreatie & Toerisme

meenschap een terugkoppeling krijgt op
wat zij doet, door mee te denken heeft ook
u invloed op de besluitvorming. Het ligt in
de planning om enkele keren per jaar uit te
komen met de nieuwsbrief, dit afhankelijk
van wat er speelt en wat voor info daarvoor
kan/moet worden gebracht. De nieuwsbrief
wordt de eerste keren huis aan huis bezorgd, daarna krijgen alleen leden van
dorpsbelang de nieuwsbrief in de bus. Voor
slechts €0,50 per maand bent u al lid van
dorpsbelang, dus meldt u snel aan!

Enige tijd geleden werd de sportwereld in
Friesland opgeschrikt door een hartstilstand
tijdens een voetbalwedstrijd. Mede dankzij
gebruik van een defibrillator is het leven
van de jonge sporter gered. Ouwe-Syl heeft
sinds kort ook een defibrillator. Het apparaat kan, mits bedient door een opgeleid
persoon, en in combinatie met reanimatie
de overlevingskans aanzienlijk vergroten.
Het apparaat hangt in Café Het Graauwe
Paard, eigenaar Auke Kooistra heeft voor
het bedienen een opleiding gevolgd. Mocht

u te maken krijgen met een hartstilstand,
dan moet u zsm 1-1-2 (laten) bellen en starten met reanimatie. Daarna laat u iemand
zsm Auke Kooistra bellen (421180 of 0610014065). Omdat iedere seconde telt, is
snelheid geboden bij constatering van de
hartstilstand en de alarmering ervan. Dankzij financiële steun van Gemeente Het Bildt
en Bildtse belangen heeft het dorp dit levensreddende apparaat kunnen aanschaffen.
Hopelijk wordt het apparaat weinig ingezet,
maar in geval van, weet u waar u moet zijn.

Ouwe-Syl heeft eigen defibrillator (AED)!

Voor u ligt het eerste officiële exemplaar
van de nieuwsbrief van dorpsbelang Oudebildtzijl e.o. Waarom een nieuwsbrief zult u
denken! De reden is simpel, dorpsbelang
hecht veel waarde dat de bevolking op de
juiste wijze wordt geïnformeerd over datgene wat zij zoal doet. Daarnaast kun je dmv
een nieuwsbrief de bevolking beter en nauwer betrekken bij zaken als; Woningbouw,
Verkeer en Veiligheid, Jeugdzaken, Recreatie en Toerisme enzovoort. Uiteraard
hoopt dorpsbelang dat het vanuit de ge-

Dorpsbelang verbetert nieuwsvoorziening mbv nieuwsbrief!
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bij het uiteraard wil voorkomen dat er
daardoor sneller wordt gereden. Daarom ligt het voorstel zoals in Vrouwenparochie succesvol is toegepast nu
bij de gemeente op het bureau.
• Optische wegversmalling: In meerdeBestrating Tjeerd Thijssenstraat:
Binnenkort (dit jaar nog) wordt de straat
re kleine kernen blijkt dat een optische
opnieuw bestraat. In overleg met bewowegversmalling zijn doel bereikt, naners en Gemeente Het Bildt is een plan
melijk het afremmen van het verkeer.
van aanpak gemaakt, waarin alle partijen
Bij alle aanvoerwegen van onze kerzich kunnen vinden. Er zal wellicht tijdenen (OBZ en NBZ) willen we graag
lijk enige overlast ontstaan, maar we hoaan beide zijden van de weg (ter hoogpen dat na realisatie van de plannen de
te van de verkeersheuvels) heggen
straat er weer keurig en strak bij ligt.
plaatsen om dit doel te realiseren.
• Markering: Op de inkomende wegen
van OBZ en NBZ wil dorpsbelang
graag de tekst “30 km zone” op het
wegdek plaatsen.
• Gele strepen: Aan de noordzijde van
de Ds. Schuilingstraat zijn enkele passeerstroken gesitueerd, echter worden
deze regelmatig als parkeerplaats gebruikt. Dit mag alleen tbv laden/lossen
en niet voor langere tijd. Het ligt in de
Bestrating/kade van Albadaweg:
De gemeente is van plan in 2009 de bebedoeling dat met gele strepen visueel
strating en kade aan te pakken. Uiteraard
wordt aangegeven dat het hier pasgaat dit in overleg met bewoners van de
seerstroken betreft.
buurt en recreatie en toerisme, hierover
worden de bewoners tzt verder geïnfor- Openbaar vervoer:
meerd en uitgenodigd om mee te denken. Sinds begin van dit schooljaar is er een
iets gewijzigde openbaar vervoerregeling.
Deze bestaat uit drie opties:
GVVP plan:
N.a.v. het Gemeentelijk Verkeers & Ver- 1. De reguliere ov, lijn 73
voers Plan heeft dorpsbelang de volgende 2. De belbus lijn 273 (0900-8272006)
voorstellen bij de gemeente ingediend:
3. De opstapper (0900-8272000)
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kort (week 44 en/of 45) in overleg met
omwonenden om de concept plannen te
toe te lichten en te bespreken.
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vervoersvoorziening van Oude/Nieuwebildtzijl verwijzen wij u naar de speciaal
bijgevoegde bijlage of surf naar
www.connexxion.nl
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een even enthousiast is over de bestaande verkeersremmende maatregelen, stelt dorpsbelang voor om over te
gaan tot een vriendelijker optie waar-
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• Verkeersdrempels: Omdat niet ieder- Voor meer informatie over de openbare
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V an Albad awe g

Dorpsbelang heeft ingezet op vrije bouwkavels, er wordt hoofdzakelijk gedacht
aan vrijstaande en half-vrijstaande woningen. Gemeente het Bildt gaat binnen-

tie als een opzichzelfstaande nieuwbouwwijk wordt aangeplakt bij het dorp. “Van
het dorp en vóór het dorp!”, is het motto.
Ook de aanwezigheid van het recreatieve
bosje en aandacht voor groen en blauw,
spelen hierbij een rol, evenals het doorzicht naar het achterliggende open landschap en de Nieuwebildtdijk.
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Wist u dat:
… Christelijke school “De Korenaar” een uitbreiding heeft ondergaan.
… de school er weer keurig bij staat en voorlopig over voldoende lesruimte beschikt.
… Auke de markantste kroegbaas van Friesland is in de categorie “dranken”.
… dat voetbalvereniging Ouwe-Syl voor een stunt in het bekertoernooi heeft gezorgd.
… 5de klasser Ouwe Syl, 1ste klasser Blauw Wit ‘34 na strafschoppen heeft gewipt

1321

Reeds lang heeft Oudebildtzijl de wens
om uit te breiden. Om dit mogelijk te maken zijn door de gemeente het Bildt een
aantal mogelijke locaties onderzocht. Dit
heeft eind 2007 geleid tot de aankoop van
een terrein ten noorden van de A.C. Bakkerstraat van ongeveer 1,5 hectare.
Op dit moment wordt in samenspraak
met Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o. gewerkt aan de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan. Deze samenwerking komt voort uit een gehouden informatieavond waarop de bewoners van het
dorp gevraagd zijn om
actief mee te werken aan
de planvorming. Gemeente het Bildt vindt
het belangrijk dat Oudebildtzijl de uitbreiding
krijgt die zij wenst ipv
een plan dat van bovenhand wordt opgelegd.
Bovendien vindt gemeente het Bildt het belangrijk dat de uitbreiding past bij het karakter
van het dorp en dat deze
op een natuurlijke manier in het dorp wordt
ingepast. De ontsluitingen (voor wandelaars, fietsers en automobilisten) zijn hierbij belangrijk. Voorkomen moet worden dat de nieuwbouwlocaKadij k s terv aart

Verkeersspiegel:
Om het zicht vanaf de Tjeerd Thijssenstraat tov de Monnikenbildtdijk te verbeteren is op de hoek een spiegel geplaatst.

Uitbreiding nieuwbouw

Tje e r d Thij s s enstra a t

Verkeer & Veiligheid
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