Ouwe-Syl / Nije-Syl kort
Vanaf 1 mei tot en met september is de Aerden Plaats dagelijks (behoudens dinsdag)
open van 10.30 tot 16.30 uur. Tot 18 juni is
de expositie "in 't blauwe" van Kunstkring
Uytland te zien. Daarna komt er de overzichtstentoonstelling van het Slikwerk Atelierweekend. Op 23 & 24 juli zijn alle ateliers
op en om het Bildt gelijktijdig geopend. In de
Aerden Plaats is het Archeologisch Steunpunt
gevestigd. Vrij entree. Op 29 mei zullen we
een leuk loopje lanceren! Hou de website
www.aerdenplaats.nl in de gaten.
************************************
Wist u dat u het snoeiafval en grofvuil op
afroep (minimaal twee dagen voor de afhaaldag) bij Omrin moet aanmelden. Om de
maand wordt het snoeiafval en grofvuil opgehaald. Zie voor meer info op www.ouwesyl.nl, voorzieningen, afvalkalender of de
reeds ontvangen papieren afvalkalender van
de gemeente.
Het flessenglas wat u in de glas deponeert,
moet op kleur (blank, bruin, groen) moet worden gescheiden. Vlak glas moet men zelf bij
de milieustraat aanbieden.
Voor het afleveren van al uw afval kunt u op
onderstaande tijden terecht op de milieustraat
aan de Seerob 23 te Stiens:
Maandag t/m vrijdag:
13.00-16.30 uur
Zaterdag :
09.00-13.00 uur
Tel. 058-2572103
************************************
In het kader van het uitbreidingsplan Oude
Bildtzijl is begin maart door de gemeente een
inloopavond georganiseerd. Hier is het
nieuwbouwplan achter AC Bakkerstraat gepresenteerd. Reacties uit de zaal en die op
schrift worden door de gemeente bekeken en
daar waar mogelijk verwerkt in het plan. Het
aangepaste conceptplan komt te zijner tijd ter
inzage.
Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

B&W hoopt dat het definitief plan voor eind
2011 wordt goedgekeurd door de raad, waarna gestart wordt met de verkoop van de eerste
acht kavels. Dit is tot 2015 het quotum wat er
op Ouwe-Syl wordt uitgegeven.
************************************
Paasmaandag is op Ouwe-Syl onder stralende
omstandigheden Het Open Bildts Survival
Kampioenschap georganiseerd. Maar liefst
126 deelnemers streden in vijf categorieën om
de felbegeerde titel.
Dankzij financiële
steun van
Gemeente
Het Bildt en
Stichting
Bildtse Belangen, kon het evenement georganiseerd worden. Ook Loonbedrijf Miedema
(kraan) en Firma Smeding (fruit) hebben gesponsord. Bij deze nog een woord van dank
aan alle vrijwilligers die deze dag aan OuweSyl promotie hebben gedaan.
e-mail dorpsbelang:
dorpsbelang@ouwe-syl.nl
Bestuur Dorpsbelang:
• Eppie v/d Veer (Voorzitter)
Tel. 0518-421379
• Jurjen Dijkstra (Penningmeester)
0518-421525
• Herta Miedema (Secretariaat)
0518-403860
• Sytse Keizer (Verkeer & Veiligheid)
06-51341964
• Harry Sipma (Dorp & Omgeving)
0518-421736
• Agneta Flameling (Jeugd & Wonen)
06-46638618
• Theo Vendrig (Algemeen bestuurslid)
0518-421884
Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar
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Ouwe-Syl toeristische trekpleister
lichting, aanleggen langsparkeerstroken, aanbrengen meubilair, groen en bewegwijzering.
De gemeente en wij als
dorpsbelang
hopen dat
de subsidies
Tijdens de jaarvergadering zijn
rond komen
de plannen daarover gepresenzodat het
teerd. De gemeente heeft hierwerk verder
voor ook zelf een redelijk fors
voorbereid
budget gereserveerd en samen
kan worden.
met een bijdrage van het wadHet werk
denfonds en van de provincie
staat gehoopt de gemeente de financiepland voor
ring van dit project rond te krij2012. Dat heeft te maken met de voorbereigen.
dingen (bestek, aanbesteding, overleg) en de
beschikkingstijd van de subsidies van vijf
Het aanmeringsproject wordt samen met de
maanden. Al met al zal dat ongeveer septemgeplande "herinrichting van de van Albadaweg" uitgevoerd. Dit in verband met de herin- ber/oktober afgerond zijn. Dan is het winter.
Vandaar 2012. Dat strookt overigens geheel
richting van de weg, de parkeerstroken, de
met de planning van de elfstedenvaarroute
steigers en trapopgangen.
zelf. Daardoor is ons dorp er helemaal klaar
Het project omvat: 300 meter steiger en 140
meter aanlegbalk met elektrische oplaadpun- voor als de route opengaat.
ten, trapopgangen, aanpassing openbare ver- Bestuur Dorpsbelang/gemeente het Bildt.
Eind april dient gemeente het Bildt i.o.m
Dorpsbelang Ouwe-Syl een aanvraag voor
subsidie in bij de provincie voor
de aanleg van aanlegplekken
voor watersporters in ons dorp.

Toekomstvisie (huisvesting) basisscholen het Bildt
Door de gemeenteraad van het Bildt werd in
zijn vergadering van 17 februari 2011 een
toekomstvisie voor de huisvesting van het
basisonderwijs op het Bildt vastgesteld.
Deze visie is een gezamenlijk product van de
gemeente en de beide schoolbesturen van de
openbare en christelijke basisscholen.
De directe aanleiding voor de visie is de in de

één dorp.
De volgende opties zijn voorhanden:
1. Gescheiden huisvesting van twee scholen
onder één dak
2. Samenwerkingsbestuur onder één dak
(samenwerking openbare en christelijke
school)
3. Eén bestuur onder één dak (basisschool
met een openbare of een christelijke
signatuur).

Locatie voor volkstuintjes nabij recreatiehoek
Afgelopen jaren zijn regelmatig verzoeken bij
dorpsbelang binnengekomen voor volkstuintjes. Na contact met gemeente bleek dat deze
hier geen juiste locatie voor kon vinden.
Boer Elgersma heeft een deel van een perceel
aan de Leysterstreek (achter de recreatiehoek)
beschikbaar gesteld voor volkstuin gebruik.

Op dit moment maken zeven huurders gebruik van de nieuwe akkers. Er is - voor meer
gegadigden - nog ruimte voor uitbreiding van
het volkstuincomplex. Voor meer informatie
en belangstelling kunt u terecht bij:
Gijsje de Fockert
Tel. 0518-419327

Wat de verdere gang van zaken betreft, is besloten om in de loop van dit
jaar bij wijze van pilot een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar de
eventuele clustering van de beide
scholen in Vrouwenparochie.

Snelheidsremmende maatregelen (GVVP)
In 2009 hebben bewoners van Oudebildtdijk, tief plan. Voordat de plannen worden uitgeNieuwebildtdijk, Ds. Schuilingstraat en de voerd komt er een inloopavond voor belangMonnikebildtdijk met Dorpsbelang en Ge- stellenden.
meente Het Bildt snelheidsremmende maatregelen besproken. Het stoffige plan is weer uit
de kast gehaald. De uitkomst van de plannen
zijn door gemeente op papier uitgewerkt. De
ruwe schets is door een aantal bewoners beoordeeld. De op/aanmerking worden (indien
financieel haalbaar) verwerkt tot een defini-

toekomst te
verwachten
wijzigingen in
de samenstelling van de
bevolking
(vergrijzing en ontgroening).
Met name gaat het daarbij om de daling
van de leerlingenaantallen en de daarmee verband houdende kleine scholen
problematiek. Dit geldt met name voor
de scholen in Vrouwenparochie en Oudebildtzijl.
Gemeente en de schoolbesturen zijn
van mening dat het in het belang van de leefbaarheid op de dorpen noodzakelijk is, om in
elk dorp op z’n minst één voorziening voor
het basisonderwijs in stand te houden. Dit zou
kunnen worden bereikt door eventueel tot
clustering te komen van de beide scholen in

De bedoeling is om hiervoor een projectgroep
in het leven te roepen.
De insteek is dat in de komende jaren ook een
dergelijk onderzoek voor de scholen in Oudebildtzijl zal worden uitgevoerd.
Bron: Gemeentebestuur het Bildt.

Wist u dat:
… u voor alle activiteiten op het dorp terecht kunt op de website van Ouwe-Syl
… www.ouwe-syl.nl tussen de tachtig tot honderd unieke bezoekers per dag heeft
… dat ook uw nieuwtjes, agendapunten of activiteiten op de website kunt laten plaatsen
… zanger en liedjesschrijver Jan de Vries is doorgedrongen tot de finale van Liet 2011
… Jan de eerste zanger is die hier een Bildts lied ten gehore brengt
… Jan met Rene Tweehuysen op 4 juni de song ‘n Ewighyd met dij ten gehore brengt
… de Witte Klok bekroond is met het certificaat waddengoud
… het bootjesseizoen weer gestart is, iets wat merkbaar is in de vaart van Ouwe-Syl
… maandag 4 april filmbeelden op Ouwe-Syl zijn gemaakt
… de beelden moeten bijdrage Fryslân Kulturele Haadsted 2018 te maken
… alle dorpsbelangleden bij betaling van de contributie een ansichtkaart cadeau krijgen
… KV De Kolk het jeugdkaatsen weer oppakt en wel op donderdagavond 18.30 uur
… Wouter Torensma de trainingen leidt, deze zijn reeds gestart op 28 april

