Kadeproject van Albadaweg!
Afgelopen tijd zijn gemeente het Bildt en
een werkgroep aan het brainstormen geweest over het kadeproject aan de van
Albadaweg. In eerste instantie werd ingezet op een nieuwe kademuur waarin de
huidige parkeerruimte intact kon blijven.

Nieuwsbrief
Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.

Dit brengt een behoorlijke investering met
zich mee. Geconstateerd is dat een nieuwe
kademuur geen extra parkeerplaatsen oplevert, het blijft langs parkeren. Op dit moment is deze dure variant financieel niet
haalbaar.
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• Ouwe-Syl in “Doch it foar dyn doarp”, Roman Klaine Keizer
• Toekomst dorpshuis “De Syl”, Ouwe-Syl krijgt oplaadpunt auto’s
• Doen ’t foor dyn winkeltsy
• Kadeproject van Albadaweg

Om bovenstaande redenen is gekeken wat
voor alternatieven denkbaar zijn. Net als aan
de Tj. Thijssenstraat behoort de optie van
een groen talud ook voor de van Albadaweg
tot de mogelijkheden. Een groen talud wordt
bovendien als mooier ervaren. Om u een
beeld te geven hoe de van Albadaweg er uit
komt te zien, ziet u hiernaast een voorbeeld.
Het kleine stukje kademuur ter hoogte het
pakhuis zal naar alle waarschijnlijkheid blijven bestaan, in verband met de historische
waarde ervan.
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“Ouwe-Syl draait deur in “Doch it foar dyn doarp”!

e-mail dorpsbelang:
dorpsbelang@ouwe-syl.nl
Bestuur Dorpsbelang:

In opdracht van gemeente het Bildt wordt een
bestek geschreven. Als alle belanghebbenden • Eppie v/d Veer (Voorzitter)
Tel. 0518-421379
hiermee akkoord gaan, kan overgegaan wor•
Jurjen Dijkstra (Penningmeester)
den tot aanbesteding van het project. Indien er
0518-421525
concreet nieuws te melden is, worden de inwoners via www.ouwe-syl.nl en/of de Bildtse • Herta Miedema (Secretariaat)
0518-403860
Post op de hoogte gebracht.
• Sytse Keizer (Verkeer & Veiligheid)
06-51341964
• Sonja Konijn (Dorp & Omgeving)
Za. 15 september
0518-421228
• Agneta Flameling (Jeugd & Wonen)
Kleintje Dorpsfeest
06-46638618
Programma volgt!
• Theo Vendrig (Algemeen bestuurslid)
0518-421884
Lidmaatschap
dorpsbelang, €6,- p/jaar
Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

zien? Dat kan! Geef het tot uiterlijk 7
Ouwe-Syl draait
mei door aan Julia 06-15072810 of
deur! Het live
Kirsten 06-30085401. Dit is tevens
TV programma
een oproep om 20 mei een bijzonder
Doch it foar dyn
object, bijvoorbeeld een schilderij,
doarp op Omrop
achter het raam of voor huis te plaatFryslân wordt
sen. Dan is Ouwe-Syl tijdens Pypskoft
van 15 t/m 19
weer één grote tentoonstelling!
mei uitgezonden
vanaf de Keuningstreek. Dinsdag t/m zater- *************************************
Zaterdag 12 mei om 16.00 uur vindt de predag tussen 16.30 en 17.00 uur. Publiek is
sentatie van de roman “De Kleine Keizer” in
van harte welkom!
café het Graauwe Paard
plaats. Kleine Gerrit is
Aansluitend wordt zondag 20 mei het
Pypskoft-festival georganiseerd. Iedereen kan geboren Sylster en is er
na de voorproefjes op TV ons mooie dorp ook na een leven vol avonin het echt zien. Vanaf 14.00 uur o.a. 'Levend tuur ook overleden.
Ganzenbord' van de Doe-club, twee keer
een Klaine Keizer-dorpskuier o.l.v. Sytse Kei- Schrijver Jan v/d Mast
komt speciaal voor deze
zer, muziek bij Auke op de Pyp, een inloopgelegenheid naar Ouweworkshop met Jenny en Marjolein, Ruben's
popstudio, Theater bij ToNeeltje en nog veel Syl. Fokje Miedemameer. Wil jij ook iets organiseren of laten
Keizer is ceremoniemeester.

Toekomst dorpshuis “De Syl”!
Omdat het bestuur van de stichting op dit
moment alleen uit de penningmeester bestaat
zijn de leden van het college van burgemeester en wethouders om die reden inmiddels
(statutair) toegetreden tot het bestuur. Het
zoeken van nieuwe bestuursleden voor een
stichting die vermoedelijk toch ophoudt van
bestaan ligt niet echt voor de hand, vandaar
dat is gekozen voor deze praktische oplossing. Deze constructie is ook toegepast bij de
Hoewel er enkele serieuze initiatieven zijn
onderzocht, heeft dat uiteindelijk niet het ge- De Witte Klok bij het vinden van een nieuwe
wenste resultaat opgeleverd. Het bijzondere is eigenaar.
dat het aantal activiteiten in het dorp zeker
De komende tijd gaat het bestuur zich verder
niet is verminderd maar een plek hebben
oriënteren op de ver(gevonden) in andere gekoop van het pand.
bouwen. Ook prima naTot 1 september kuntuurlijk.
nen de Lytse Bieb en
de SWO hun activiDe partijen zijn tot de
teiten in het gebouw
slotsom gekomen dat het
voortzetten.
dorpshuis als accommodatie niet meer nodig is en
Een laatste punt is
om die reden dus kan wordat de opbrengst van
den verkocht. Het bestuur
de verkoop volgens
van de stichting gaat prode statuten ten goede
beren om het gebouw zo
moeten komen aan het dorp. Ook op dit punt
te verkopen dat het toch een zekere rol voor
zal het bestuur in overleg met plaatselijk behet dorp blijft houden. Te denken valt bijv.
lang na de verkoop met ideeën komen.
aan een toeristische bestemming. Om juridische handelingen mogelijk te maken moet het
Bron Oene Krist, Gemeente het Bildt
bestuur van de stichting op orde zijn.
Door het vertrek van de peuterspeelzaal
Jonge Syl naar de OBS De Oprel, is de belangrijkste huurder van het dorpshuis De
Syl weggevallen. Wil het dorpshuis goed
blijven draaien dan zal er gezocht moet
worden naar een nieuwe vaste gebruiker
van hetzelfde kaliber als de peuterspeelzaal.

Ouwe-Syl binnenkort ook voor elektrische auto’s bereikbaar!
Gemeente Het Bildt heeft vergevorderde
plannen om aan de Keuningstreek op OuweSyl een oplaadpaal voor elektrische auto’s te
realiseren. Er wordt op Het Bildt ingezet op
duurzame mobiliteit.
Voordat de oplaadpaal geplaatst kon worden,
moest de gemeente een verkeersbesluit nemen, die vervolgens zes weken ter inzage
heeft gelegen. De bewoners aan de Keuningsstreek zijn geïnformeerd over de komst van

de oplaadpaal en hebben kunnen reageren op
het voorstel.

De verwachting is dat de oplaadpaal begin
juni geplaatst zal worden. Aan het begin van
de Keuningsstreek wordt een bord geplaatst
met de verwijzing naar het oplaadpunt.

“Doen ‘t foor dyn winkeltsy”!
Straks in maai wort Ouwe-Syl op ‘e kaart
set in ’n tillefisyprogramma fan Omrop
Fryslân. Fansels binne wij as dorpsbelang
hier och soa wiis met. Wij wille graag sien
late wat wij allegaar hewwe: bysondere
mînsen, skoalen, kerken, ferenings, ‘n
kroeg en…. ’n winkel!!
Om ’t lêste gaat ‘t. ’t Winkeltsy het ’t op ’t
heden dreeg. De enerzjykosten riize de pan
út, inkoopspriizen fan produkten gaan
omhoog en as steunpunt fan PostNL worre
d’r nije aisen stelt. Dêrdeur mot ‘e toanbank
fernijd worre. De lasten worre swaarder ……
mar de omset gaat omdel!!! At wij ’t belangryk fine dat d’r in ôns dorp ’n winkel
blyft, sille wy dêr metnander de skouders
ônder sette motte.
An Wijke en Matty sil ’t niet lêge. Sij staan
altyd klaar en prebere soafeul mogelijk service te bieden. Se fine ’t niet slim om hard te
werken en ‘n prot uren te maken want se
hewwe nocht an wat se doen. ‘t Gaat niet om
‘t aigen gewin mar soa prebere se ’t dorp leefbaar te houwen.
’n Dorp sônder winkel is ’n doads dorp. Wat
één keer weg is, komt niet werom. Dat late de
Ouwe-Sylsters dochs niet gebeure??

Wist u dat:
… de roman ‘De Kleine Keizer’ een onmisbaar boek is voor Bilkerts van Ouwe-Syl
… deze fraaie paperback voor een lilliputterprijs verkrijgbaar is in de Aerden Plaats
… u voor maar liefst 288 pagina’s leesplezier slechts €18,95 betaald
… de tennisbanen sinds enige tijd voorzien zijn van een nieuwe bovenlaag
… 16 juni het wereldkampioenschap voetbalkaatsen op Ouwe-Syl wordt georganiseerd
… vrijdag 6 juli de halve finale Bildtse Cup tennis op Ouwe-Syl wordt gehouden
… zaterdag 7 juli het braaklandfeest weer in de schuur van Wybren v/d Weg losbarst
… 25 april voor het eerst een vriendinnen dag door Ann Mor is georganiseerd
… dit een ongelooflijk groot succes is geworden voor voetbalminnend Ouwe-Syl
… maar liefst 53 sportieve meiden hun voetbalkunsten hebben getoond
… de voormalige loodsen van loonbedrijf Miedema een andere bestemming hebben
… er sinds kort een tribune verhuurbedrijf is gehuisvest
… MV Excelsior na de jaaruitvoering er heel wat jonge talentjes bij heeft gekregen

