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Sjoerd Visser, een man en zijn dorp
In het vroege voorjaar van 2016 kon Oosterbierum eer betuigen
aan een bijzonder man, dorpsgenoot Sjoerd Visser. Op 21
februari waren Sjoerd, zijn vrouw Pietje, familie en dorpsgenoten
door Dorpsbelang uitgenodigd bij de opening van een grote
tentoonstelling in it Mienskar. Daar hingen tientallen tekeningen
en schilderijen van de hand van Sjoerd. Wethouder Caroline de
Pee opende de tentoonstelling en sprak ten overstaan van de
ruim honderd aanwezigen haar waardering uit voor het werk
van Sjoerd.

Van de pentekeningen van Sjoerd Visser liet Dorpsbelang
een boek en twee kunstdrukken maken.
Hoewel een flink deel van de kunstdrukken en boeken zijn
verkocht zijn en er voor belangstellenden nog exemplaren
beschikbaar.

Oosterbierum op de schop

De voorbereiding

Tijdens de voorbereiding van de
herinrichting was er veelvuldig
overleg tussen de gemeente en
Dorpsbelang. Samen zetten we het
traject uit waarbij een werkgroep
van zo’n 25 mensen de problemen
van het dorp in kaart bracht en
daarna
mogelijke
oplossingen
bedacht en bediscussieerde.
Uiteindelijk zijn de ideeën van de
werkgroep op tekening gezet en
aan het dorp gepresenteerd.
Tijdens de herinrichting zijn de
plannen in de praktijk gebracht. Hier
en daar is in beperkte mate van de
plannen afgeweken, bijvoorbeeld
omdat er onverwacht kabels in de
grond zaten.
Ook tijdens de uitvoering was er
geregeld overleg tussen gemeente
en Dorpsbelang.

Na een jaar van voorbereiding gingen 15 januari 2016 de werkzaamheden voor de
herinrichting van start. Beginnend aan de westkant van het dorp werkte grond-, wegen waterbouwbedrijf WMR gestaag naar het centrum om uiteindelijk aan de oostzijde
te eindigen.
Na een jaar van omleidingen, afsluitingen en omrijden kijken dorpsbewoners tevreden
naar het eindresultaat. ‘Het is mooi geworden’, zo valt vooral te beluisteren.
Onderweg naar het eindresultaat moesten wel de nodige hobbels genomen worden,
maar hoe kan het ook anders bij zo’n omvangrijk project.

Sloop aan de
Buorren
In 2015 en 2016 overlegden
de gemeente, woningstichting en Dorpsbelang
uitvoerig met elkaar over
de nieuwe woningen die
bij it Mienskar zullen gaan
verschijnen. Het eindresultaat mag er straks zijn.
Gelukkig bleek de woningstichting bereid te investeren in nieuwe woningen die
passen in het straatbeeld
en zag ze af van haar oorspronkelijke plannen om
de oude woningen een
opknapbeurt te geven.
In maart 2016 werden aan
de Buorren al twee van de
vier woningen van Wonen
Noordwest Friesland gesloopt. In 2017 worden ook
de twee andere woningen
gesloopt.
Dorpsbelang is blij dat de
woningstichting twee nieuwe woningen gaat bouwen, maar betreurt het dat
het aantal huurwoningen
in ons dorp opnieuw afneemt.
Niet alleen in Oosterbierum
daalt het aantal huurwoningen. De woningstichting
vermindert haar woningbestand om zich voor te
bereiden op de verwachte
krimp van de bevolking in
Noordwest Friesland.

Alef van Idsingawei wordt steeds mooier

Dorpsvisie 2016-2020
Tijdens de jaarvergadering op 25 april
2016 presenteerde bestuurslid Rixt de
Jong de nieuwe toekomstvisie aan de
leden van de vereniging. Een voor een
ging ze de verschillende hoofdstukken
uit de visie langs om uit te leggen waar
Dorpsbelang de komende vijf jaar aan
wil gaan werken.
Voor de visie gepresenteerd kon
worden was er door een werkgroep
maanden aan gewerkt. Daarbij bogen
ze zich over tal van onderwerpen zoals:
► hoe jongeren en nieuwe inwoners bij
het dorp te betrekken,
► hoe duurzaamheid voor meer
inwoners haalbaar, en het dorp
duurzamer te maken,
► hoe het dorp te verrijken met
enkele ‘kleinschalige’ recreatieve
voorzieningen,
► hoe het dorp haar
sportvoorzieningen kan verbeteren
en uitbreiden,
► hoe we ook de straten die tijdens de
herinrichting niet worden aangepakt
kunnen verbeteren.

Enkele jaren geleden werd aan de Alef van Idsingawei een speeltuin en plantsoen
aangelegd. Met het beschikbare budget was het passen en meten. Betrokken
ouders in de buurt gaven de voorkeur aan één speeltoestel, namelijk een fraaie
kabelbaan. Voor meer speelmateriaal moest worden gespaard.
In 2016 konden we een glijbaan plaatsen en legden we een dikke boomstam neer
waar kinderen over kunnen klimmen en klauteren.
Voor het onderhoud (vooral tijdens de lente en zomer enkele malen schoffelen)
konden we rekenen op enkele vrijwilligers. We hopen dat in 2017 meer buurtbewoners
hun schoffel ter hand willen nemen en een aantal uurtjes willen meehelpen.

De toekomstvisie die door de
vergadering met applaus werd
aangenomen, is kort daarna ook
aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad. Zij complimenteerden
ons dorp met haar nieuwe heldere
visie.
Belangstellenden kunnen bij
Dorpsbelang een exemplaar
aanvragen van de Dorpsvisie.

Fryske Flinter, zonnepanelen toegankelijk voor iedereen
In 2015, tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang, presenteerde
Kees de Boer de plannen voor duurzaamheid. Onder de naam Fryske
Flinter zal Oosterbierum haar eigen energiecoöperatie krijgen. Als
eerste activiteit is het de bedoeling zonnepanelen op het dak van de
Flambou te leggen. Het worden er ruim 150.
Fryske Flinter biedt inwoners van Oosterbierum de kans een aantal van
die 150 zonnepanelen te kopen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Door mee te doen in de coöperatie sparen deelnemers het milieu en
besparen ze geld. Of iemand een huur- of een koophuis heeft maakt
niet uit, iedereen kan meedoen en lid worden van Fryske Flinter.
Met Fryske Flinter wordt ook Oosterbierum beter, want een deel van
de opbrengst vloeit terug naar het dorp.
In 2016 zijn de plannen voor de coöperatie Fryske Flinter verder
uitgewerkt en de verwachting is dat in de meivakantie 2017 panelen
op de Flambou worden gelegd.

Energiebedrijf NLD geeft geld terug aan
de gemeenschap
Iedereen die gas of energie gebruikt is klant van een
energiebedrijf. Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) is ook een
energiebedrijf. Het wijkt van andere energiebedrijven als
NUON en Essent af doordat het een deel van haar verdiensten
teruggeeft aan de lokale gemeenschap.
Fryske Flinter is aangesloten bij NLD. Wanneer een inwoner van
Oosterbierum gas en elektriciteit van NLD afneemt, ontvangt
Oosterbierum € 75 per jaar. Dat geld kan in projecten van en
voor het dorp geïnvesteerd worden.

Flambou duurzaam

De Flambou krijgt niet alleen zonnepanelen op haar eigen dak, via deelname
aan Fryske Flinter gaat onze dorpsschool ook duurzame energie produceren én
gebruiken. Dat past binnen het beleid van de overkoepelende vereniging CBO
Noardwest Fryslân om leerlingen te leren dat ze zorg moeten dragen voor elkaar
en hun omgeving.
Dorpsbelang is blij met de steun die CBO Noardwest Fryslân aan het
duurzaamheidsproject van ons dorp geeft.

Coop komt
wel, komt niet
In oktober deed de
winkelwagen van de
Coop enkele malen
Oosterbierum aan. Voor
iedereen in het dorp
goed en wel in de gaten
had dat er een nieuw
en belangrijk initiatief
genomen was, werd het
experiment in ons dorp
afgelast.
Dorpsbelang heeft
hierover gesproken
met de ondernemer.
Belangrijke reden voor
hem om te stoppen
was dat dit initiatief een
enorme tijdsinvestering
van hem vraagt en maakt
dat hij zijn aandacht
moet verdelen tussen de
winkel in Sexbierum en de
winkelwagen. Dat bleek
lastiger dan gedacht.
Wanneer dan ook de
belangstelling tegenvalt
moet je als ondernemer
ook de moed hebben
om op een eerder besluit
terug te komen.
Dorpsbelang waardeert
het dat de Coop dit
initiatief genomen is en
heeft begrip voor zijn
besluit.
Mocht de combinatie van
winkel en winkelwagen
het toe laten dan hoopt
Dorpsbelang dat de
Coop-wagen het dorp
opnieuw aandoet.

4 juni,
Slachtemarathon
In juni deden vele
duizenden mensen
Oosterbierum aan tijdens
een nieuwe editie van
de Slachtemarathon. Een
werkgroep werkte zich
in de voorbereiding uit
de naad om er voor te
zorgen dat die ene dag
alles piekfijn zou verlopen.
En dat is meer dan
geslaagd. Prachtig is
het om te zien hoeveel
mensen uit ons dorp
uiteindelijk in touw
kwamen om duizend-eneen dingen te regelen.
Het verkeer, de catering,
hekken plaatsen,
hekken opruimen,
versieringen
aanbrengen. Dit
jaarverslag zou al
te klein zijn om alles
te noemen wat
gedaan is.
Iedereen in
Oosterbierum
verdient hiervoor
een GROOT
COMPLIMENT.
Bij dezen.
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