Algemene ledenvergadering dorpsbelang Ouwe-Syl e.o.
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Nieuwsbrief

Zaterdag 8 januari 2011
20.00 uur
Café Het Graauwe Paard

Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.

Agenda:
•
Opening voorzitter.
•
Mededelingen en ingekomen stukken.
•
Verslag vorige vergadering.
•
Jaaroverzicht 2010.
•
Financieel jaarverslag.
•
Verslag en benoeming kascommissie.
•
Presentatie infrastructuur v.Albadaweg & aanlegplaatsen (TOP). (pag.3)
•
Bestuursverkiezing:

•
•
•
•
•

Aftredend en herkiesbaar, Eppie v/d Veer.
Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een half uur
voor de vergadering melden bij bestuur.
Pauze.
Voortgang dorpsvisie/rondje dorp.
Rondvraag.
Sluiting voorzitter.
Nieuwjaarsborrel onder genot van een hapje en drankje!

Samen de winter door!

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

De contrasten van koning winter zijn groot.
Voor de één is het vertier, voor de ander heel • Eppie v/d Veer (Voorzitter)
Tel. 0518-421379
wat minder plezier. Een onverwachte glijpar•
Jurjen Dijkstra (Penningmeester)
tij is snel gemaakt. De gladheidbestrijders
0518-421525
pogen de openbare wegen begaanbaar te houden. Wij als burgers hebben de morele plicht • Herta Miedema (Secretariaat)
0518-403860
de eigen stoep ijs en sneeuwvrij te houden.
• Sytse Keizer (Verkeer & Veiligheid)
06-51341964
Wanneer iedere burger deze verantwoorde•
Harry Sipma (Dorp & Omgeving)
lijkheid in daden omzet, dan kunnen we wel0518-421736
licht onnodige ritjes naar de gipskamer voorkomen. Laten we hierbij ook denken aan de • Agneta Flameling (Jeugd & Wonen)
06-46638618
stoep van het oude buurvrouwtje, uw hulp
•
Theo
Vendrig (Algemeen bestuurslid)
wordt ook hier zeer op prijs gesteld.
0518-421884
Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar
Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra
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Ouwe-Syl het jaar uit!
Op de laatste dag van 2010 zijn er vanaf
10.00 uur oliebollen verkrijgbaar in Café
Het Graauwe Paard. Het café is deze dag
tot 20.00 uur geopend.
Dorpsbelang hoopt op een knallende jaarwisseling. Een vriendelijk verzoek aan
een ieder om het achtergebleven afgestoken vuurwerk op te ruimen. Begin 2011
goed en houd je buurt schoon.
Als het vuurwerk is afgeschoten bent u
van 00.30 tot 04.00 uur van harte welkom
in café Het Graauwe Paard voor de
Nieuwjaarsinstuif met disco. Dankzij inzet van Dorpsbelang en Gemeente Het
Bildt is de toegang vrij.
De feestdagen worden op 2 januari tijdens
de Nieuwjaarsborrel in Café Het Graauwe
Paard m.m.v. de Feetwarmers afgesloten.
Aanvang 16.00 uur, entree €6.– pp.

Dorpsbelang Ouwe-Syl
wenst u een goede
jaarwisseling en een
voorspoedig 2011

Sinterklaasfeest wederom groot succes!
In 2009 werd Sinterklaas voor het eerst in
de geschiedenis van Ouwe-Syl door honderden kinderen en volwassenen bij de
aanlegsteiger aan het Leijsterpadsy een
warm
welkom
geheten. Zaterdag
20 november was
de intocht wederom door mist omgeven. In tegenstelling tot 2009
meerde de sinterklaas praam exact
volgens schema
aan.
Hierdoor
werden de laatkomers
onaangenaam verrast. De meute rond de Sint en
pietermannen en vrouwen groeide snel uit
tot enkele honderden aanwezigen. De
wandeltocht naar het plaatselijke café en
de ontvangst aldaar verliep voorspoedig.

5 Januari presentatie toekomstvisie basisonderwijs het Bildt!

In de weken tot pakjesdag zijn de kleuters
van beide scholen op visite geweest bij
Sinterklaas in de Aerden Plaats. Na een
aarzelende ontvangst was het spreekwoordelijke ijs snel
gebroken.
Vrijdag 26 november
werd een Pietendisco
georganiseerd. Tussen
de veertig tot vijftig
jeugdige bezoekers
lieten zich verleiden
tot het maken van
danspasjes met de
zwarte pieten. De oude
baas is daarnaast op
visite geweest bij respectievelijk OBS De
Oprel (in politiewagen), en bij CBS De
Korenaar (met rollator). Alle kinderen
genoten zichtbaar van Sinterklaas, maar
ook zeker van de capriolen van de zwarte
pieten.

Nieuwe dienstregeling Connexxion per 12-12-2010
Ouwe-Syl / Leeuwarden
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Gemeente het Bildt hecht veel waarde aan de
voorzieningen voor basisonderwijs binnen
haar grenzen.
Hiervoor heeft het
college een toekomstvisie ontwikkeld, die tijdens de
RadeRaad van 5
januari 2011 zal
worden gepresenteerd. De toekomstvisie is in nauwe
samenwerking met
de beide verenigingen van basisonderwijs, CBO-G3 en Onderwijsgroep Fier samengesteld.

kindcentra met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. De gemeente wil kwalitatief
onderwijs in adequate schoolgebouwen aanbieden. Daarnaast wil zij de leefbaarheid van
de dorpen behouden en verbeteren. In deze
omstandigheden luidt de centrale vraag dan
ook:
“Hoe kan de kwaliteit van de onderwijshuisvesting voor de inwoners van het Bildt structureel op peil worden gehouden, zodanig dat
het betaalbaar is en blijft voor gemeente en
schoolbesturen?”

Presentatie tijdens RadeRaad
Aansluitend aan de presentatie en toelichting
van het eindrapport tijdens de RadeRaad, zal
een hoorzitting worden gehouden, waarbij de
Streven naar kwalitatief en betaalbaar on- Verenigingen voor
derwijs
DorpsbeOp het terrein van het basisonderwijs doen
zich veel ontwikkelingen voor, zoals teruglo- lang en
andere
pende leerlingenaantallen als gevolg van de
belangstelvergrijzing en ontgroening.
Hierdoor komt de inhoudelijke kwaliteit en de lenden de
gelegenfinanciële exploitatie van de scholen verder
heid krijonder druk te staan. Tegelijkertijd leidt de
gen om hun mening over de toekomstvisie
maatschappelijke verbreding er toe dat scholen zich in toenemende mate ontwikkelen tot naar voren te brengen.

Presentatie infrastructuur v.Albadaweg & aanlegplaatsen (TOP)!
Oudebildtzijl

Lijn 73

Op de uren dat er geen
bus rijdt, bestaat de mogelijkheid om gebruik te
maken van de opstapper.

Vanuit de dorpvisie “die ‘t mosken fange wil mot in ‘e haag slaan”, kwam de ambitie naar
voren om meer toerisme te creëren in het dorp. Aansluiten op de Noordelijke Elfsteden Vaarroute en aanlegplaatsen in het dorp. Na de dorpsvisie is gekeken of Oude Bildtzijl de toeristische overstapplaats kan worden voor ’t Bildt. Aanleggen in of bezoeken van Oude Bildtzijl en
van daaruit de gemeente verder verkennen. Door dorpsbelang en gemeente is hier hard aangetrokken. De werkgroep toerisme en werkgroep Van Albadaweg zijn druk aan de slag gegaan
en met resultaat. In oktober zijn de werkgroepen en de gemeente samen gekomen om alle
wensen om te zetten naar beelden. In november was er een inloopavond voor alle dorpsbewoners en zijn er keuzes gemaakt. Deze keuzes, gemaakt door dorpsbewoners voor Oude Bildtzijl, willen we u graag presenteren op de jaarvergadering.

