Lay-out: Bertus Dijkstra

Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar

• Eppie v/d Veer (Voorzitter)
Tel. 0518-421379
• Jurjen Dijkstra (Penningmeester)
0518-421525
• Herta Miedema (Secretariaat)
0518-403860
• Klaas v/d Meer (Verkeer & Veiligheid)
0518-421246
• Harry Sipma (Dorp & Omgeving)
0518-421736
• Agneta Flameling (Jeugd & Wonen)
06-46638618

Bestuur Dorpsbelang:

E-mail dorpsbelang:
info@dorpsbelangoudebildtzijl.nl

Opening voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag vorige vergadering.
Jaaroverzicht 2008.
Financieel jaarverslag.
Verslag en benoeming kascommissie.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar, Klaas v/d Meer.
Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een half uur voor de
vergadering melden bij bestuur.
Pauze.
Dorpsvisie/rondje dorp.
Rondvraag.
Sluiting voorzitter.
Nieuwjaarsborrel onder genot van hapje!

Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.
wenst u allen een gelukkig en
bovenal gezond 2009!

•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 03-01-2009
Café Het Graauwe Paard
20.00 uur

Agendapunten:

Wanneer:
Waar:
Aanvang:

Algemene ledenvergadering dorpsbelang

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is tijdens de oud
en nieuw viering, stelt ook
dit jaar Auke Kooistra zijn
café open om elkaar de
hand te schudden. Donderdag 1 januari van 00.30 tot
± 04.00 uur kunt u, genietend van een Drive-in show,
elkaar het beste wensen
voor 2009. Dankzij de financiële steun van Gemeente Het Bildt kunnen we deze “bijna” traditie tot op
heden nog steeds in stand
houden. Dorpsbelang is dan

ook zeer ingenomen met
deze onmisbare steun. Een
van de redenen van deze
wijze van oud en nieuw
vieren is dat de gemeente
maar ook dorpsbelang
hoopt vernielingen te voorkomen. Hiermee willen we
niet de indruk wekken dat
de Sylster jeugd zich hieraan schuldig maakt, echter
willen we Ouwe-Syl graag
mooi houden. Bovendien,
wat is er leuker dan gezellig Nieuwjaar te vieren bij
Auke en Nynke!

Café Graauwe Paard tijdens jaarwisseling geopend!

Zaterdag 3 januari
Algemene Ledenvergadering
Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.
Zie voor agenda achterpagina!
Komt allen!!
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Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.

Nieuwsbrief

Meld u nu aan als lid van dorpsbelang en u
krijgt dit blad gratis in de bus! Bovendien
kunt u mee beslissen over allerlei zaken!

De plannen betreffende de aanpak van de
v. Albadaweg lopen op schema, komend
jaar worden kade en bestrating aangepakt. Een en ander gaat in overleg met de
bewoners van deze straat.

Het trieste aanblik van de weggezakte berm

Industrieterrein:
Gemeente Het Bildt heeft opdracht gegeven voor de aanleg van de infrastructuur,
welke begin 2009 aanvangt. Het terrein
is zoals bekend gesitueerd aan het eind
van de van Egmondstraat. De toegangsweg tot het bedrijventerrein ligt in het
verlengde van de van Egmondstraat, de
precieze verdere invulling is bij dorpsbeHet industrieterrein aan de van Egmondstraat! lang nog niet geheel duidelijk.

Bestrating Tjeerd Thijssenstraat:
Het project leek voorspoedig te gaan,
echter kwam er een kink in de
(waterleiding) kabel. Ter hoogte van het
loopbruggetje is een waterleiding gesprongen waardoor de gehele berm ter
plaatste is weggezakt. Enkele bewoners
hadden de gemeente vooraf op de hoogte
gebracht van de oude leiding. Vanuit de
gemeente is overleg gevoerd met het waterleidingbedrijf, die aangaf de leiding te
zullen inspecteren en indien nodig te vervangen. De leiding is door het waterleidingbedrijf goedgekeurd, achteraf wellicht een ongelukkige beslissing. Gemeente en waterleidingbedrijf zijn momenteel druk in overleg om tot een structurele oplossing te komen.

GVVP plan:
Momenteel ligt het GVVP plan op een
laag pitje. De reden is, dat Gemeente het
Bildt en Oranjewoud (uitvoerder) een
verschil van mening hebben over de detailuitvoering van plan. Om deze reden
zullen de eerder gestelde deadlines niet
worden gehaald. We hopen dat beide partijen zsm tot een oplossing komen zodat
de stagnatie beperkt blijft.

Verkeer & Veiligheid

Jeugdhonk:
Afgelopen maanden is de Jeugdhonkcommissie zeer actief geweest, op 19 november
is een informatieavond voor de jongeren
van Oudebildtzijl georganiseerd. Tijdens
deze avond was de première van de film
van de Jeugdhonkcommissie. Daarnaast
werd door wethouder Hans Kaper het nieuwe jeugdbeleid toegelicht en werd er een
film van de gemeente het Bildt vertoond
over de jeugd in het Bildt. De dag erna is
de Jeugdhonkcommissie bij De Raad van
de gemeente geweest en hebben zij hen aan
de hand van de film en een presentatie aangegeven waarom zij een jeugdhonk willen.
Tijdens de vragenronde wist de jeugd hun
standpunt erg goed te verdedigen. Op 10
december vond de commissievergadering
van De Raad plaats waarbij het nieuwe
jeugdbeleid op de agenda stond. Ook hier
was de jeugdhonkcommissie aanwezig en
samen met jongeren uit St. Anne, St. Jacob
en Minnertsga zorgden we voor een goed
gevulde publieke tribune. Woensdag 17
december is er een informatieavond voor de
bewoners geweest, donderdag 18 december
heeft De Raad een beslissing genomen over
het Jeugdbeleid van het Bildt. Bij het ter
perse gaan van deze uitgave was de uitkomst nog niet bekend, wordt vervolgd!

gesproken over de plannen, dorpsbelang
wacht op verdere info van gemeente.

Wist u dat:
… ‘t Winkelsy een naamsverandering heeft ondergaan.
… de winkel van Wijke en Mattie vanaf heden “’t Winkelsty op ’e hoek “ heet.
… kaatsvereniging “De Kolk” in 2009 haar honderd jarig bestaan viert.
… u nieuwtjes voor deze rubriek kunt mailen naar info@dorpsbelangoudebildtzijl.nl

Nieuwbouw:
Gemeente heeft met direct aanwonenden

Recreatie en toerisme:
Alvorens de werkgroep van dorpsbelang
definitief met uitgewerkte plannen komt,
wil het graag eerst een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Om dit onderzoek te
kunnen bekostigen, is financiële hulp noodzakelijk. Gemeente Het Bildt en Wonen
Noordwest Friesland hebben steun voor het
uitvoeren van dit onderzoek toegezegd.
Provincie Friesland heeft tot twee keer toe
een bijdrage afgewezen. De reden van afwijzing is dat de provincie geen geld geeft
voor het maken van plannen, slechts voor
de uitvoer ervan. Gemeente en dorpsbelang
gaan de provincie uitnodigen om één en
ander nogmaals te bespreken.

Wijkagent:
Sinds kort is Dhr. Bouke Feenstra de wijkagent voor onze regio. Dhr. Feenstra is telefonisch niet rechtstreeks te benaderen, bij
dringende zaken kunt u 112 bellen. Voor
aangifte van vernieling of overlast kunt u
zich in verbinding met 0900-8844 stellen.
Uiteraard is het bij een conflict of overlast
situatie altijd aan te bevelen onderling tot
een goede en structurele oplossing te komen. Wanneer dit geen soelaas biedt, is het
verstandig te weten dat u met de juiste informatie de politie moet informeren. Als u
constateert dat er vernielingen plaatsvinden
moet u dit altijd en zsm aan de politie melden! Voor vragen kunt u zich wenden tot
Harry Sipma (421736).

Diverse zaken

