Notulen ALV 21 maart 2018
23 mensen aanwezig + het bestuur Dorpsbelang Oosterbierum/Klooster Lidlum (Adelheid Wolbers
afwezig)
Vooraf aan de vergadering vraagt Paul een moment van stilte voor de mensen die ons zijn ontvallen.
1. Herinrichting Oosterbierum. Inmiddels is het anderhalf jaar geleden dat de herinrichting is
afgerond, maar hier en daar worden de puntjes op de i gezet. Zoals het paadje achter de nieuwe
huizen aan de Buorren en de schaak- en damstukken voor de stamboomtafel.
2. Activiteiten in 2017: remmaatregelen in het dorp (herinrichting), de stamboomtafel is geopend op
25 maart 2017, bomen + bloembollen gepland, zonnepanelen geplaats op de Flambou, NL doet,
burendag en een bezoek van de burgemeester aan de Flambou. De burgemeester kreeg een
rondleiding van de kinderen, onder andere langs de kloostertuin.
Punten van aandacht
- Passeerhavens Muntswei en Hoarnstreek, wordt aan gewerkt.
- Sportvoorziening, kaatshokje.
- In 2017 is naar enkele dorpsbewoners een brief verstuurd over het afbreken van bepaalde panden.
Dit was niet in naam van het Dorpsbelang.
- Oosterbierum als proeftuin. Subsidies hiervoor zijn aangevraagd om Oosterbierum mooier en
groener te maken. De bloembollen en bomen zijn gepland, naast de school zijn nieuwe struiken en
bloemen gepland en de struiken zijn onlangs opgeschoond door vrijwilligers.
Activiteiten voor 2018
- Picknicktafel Hoarnestreek, dit is inmiddels geregeld.
- Passeerhavens Muntsewei en Hoarnestreek.
- Migranten/bewoners die nieuw in ons dorp zijn komen wonen: hoe kunnen we deze mensen
betrekken en hier een positieve draai aan geven?
De notulen van de jaarvergadering van 2017 liggen op tafel. Ondertussen licht Tjitske het financieel
verslag van 2017 toe.
3. Opmerking Ype financieel jaarverslag 2017: het Slachtepotje mist. Tjitske antwoord dat deze wel in
de begroting zit, maar niet relevant is om in het verslag te verwerken.
4. Kascommissie: Harrie Mons en Nynke Koopmans hebben de kas gecontroleerd in 2017. Deze is
akkoord en goedgekeurd. Voor 2018 gaan Klaas Hibma en Harrie Mons de kas controleren.
5. Arbeidsmigranten. Huurhuizen/koophuizen van de woningstichting geeft huizen aan mensen die
ernaar vragen. Dus jongeren, wie een plekje in het dorp wil moet zich in laten schrijven bij de
woningstichting NWF. Wanneer dit in geringe mate gebeurd, gaan de huizen naar mensen van buiten
af en die de huizen wel graag willen. De woningstichting is aangesproken op het feit dat er erg veel
huizen worden verhuurd aan arbeidsmigranten, terwijl dit maar een klein percentage mag zijn.
Oosterbierum overschrijdt dit percentage ruim. Ook moet er in een dorp 25 meter tussen de huizen
zitten waar migranten wonen. Dit is ook niet altijd het geval. Sommige huurwoningen zouden
opgeknapt kunnen worden omdat deze in slechtere staat zijn, maar Riemer merkt op dat de huur
daardoor ook omhoog gaat.

Dorpsbelang is bezig met het aanbieden van taalcursussen in het dorp voor migranten, maar dit is
erg duur. Wanneer er subsidies worden aangevraagd, blijft er alsnog een gat over van 4000 euro. De
vraag van Paul: hoe denken de dorpsgenoten hierover?
- Huisjesmelkers niet toelaten. Dit proberen te voorkomen en hier iets tegen doen.
- We zitten met krimp/leeg loop van jongeren.
- Mooie huizen die te koop komen te staan in Oosterbierum, zijn vaak binnen een week al weg merkt
Juliet op.
- Gebeld met de wethouder over de problematiek: in het dorp mag 1% van het totale inwonersaantal
migrant zijn en er mogen maximaal 4 in een huis verblijven. Waadhoeke overschrijdt deze norm
ruim.
- Punt om te bespreken: naast de nieuwe woningen aan de Buorren, is daarnaast nog ruimte voor
eventueel meer woningen?
- Huurhuizen worden veel opgenomen door AB Fryslân.
Rondvraag:
- Notulen 2017 zijn goed bevonden.
- De kerstboom: lichtjes waren afgelopen jaar niet goed zichtbaar. De nieuwe kerstboom van alleen
lichtjes wordt volgende kerst geplaatst.
- Stemlokaal was deze dag niet in Oosterbierum te vinden. Dit moet de volgende keer wel weer.
- Meldingen snelheid auto’s door het dorp maar een minimum gedaald. Paul licht toe dat controle in
het dorp lastig is omdat er een knik in de weg ligt.
Sluiting.

