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Windparken

Als het lente wordt is pas echt te zien hoe mooi de veranderingen uitpakken.

KLAAR VOOR EEN GRONDIGE RENOVATIE
In 2015 is er in het dorp nog
niets zichtbaar van de inspanning die een werkgroep van
25 dorpsgenoten leverde. In
vijf bijeenkomsten bespraken
zij hoe zij verkeersproblemen
in het dorp te lijf wilden gaan
en hoe ze Oosterbierum een
fraaiere aanblik willen geven.
De vele ideeën werden plannen en vakkundig ingetekend
en ingemeten door landschapsontwerper van Arcadis, Leonoor van der Linden.
Tijdens de presentatie van de
plannen liep het dorp uit en
waren vooral de complimenten niet van de lucht.
Al in januari 2016 gaat de
schop in de grond en kan
WMR uit Rinsumageest er voor
zorgen dat de plannen ook
realiteit worden.

NIEUWE HUURHUIZEN
In het kader van de herinrichting van het dorp trad Dorpsbelang Oosterbierum ook in
overleg met Wonen Noordwest Friesland. Dorpsbelang
zag graag dat de oude bejaardenwoningen aan de
Buorren zouden worden afgebroken en dat de woningstichting nieuwe woningen
zou terugbouwen die beter
aansluiten bij het straatbeeld.
Eind 2015 bleek dat de Woningstichting met goede plannen voor nieuwe woningen
gaat participeren in de herinrichting. De wens van Dorpsbelang om voor de vier huizen die worden afgebroken
ook vier nieuwe huizen terug
te bouwen wordt helaas niet
gehonoreerd, het worden er
twee.

AED

De Haerdawei krijgt een totaal ander aanzicht.

LANGE ADEM NODIG VOOR DUURZAAMHEID
In 2015 kreeg de werkgroep
Duurzaamheid van Dorpsbelang plots de wind in de zeilen.
Jarenlang zocht het bestuur
naar mogelijkheden om in het
dorp duurzame energie op
te gaan wekken en met de
stroomopbrengsten
geld te generen
voor het dorp.

Waren eerdere aanvragen
voor subsidie op niets uitgelopen, dit jaar had het bestuur
meer succes.
Achtereenvolgens kreeg het
duurzaamheidsproject
Fryske Flinter steun van It Iepen
Mienskipfûns van de provincie
en van de gemeente Franekeradeel. Met die toezeggingen
werd het project, waarin naast
Dorpsbelang ook de Flambou,
It Mienskar en de kerk deelne-

In 2015 investeerde Dorpsbelang veel tijd in de discussie over windmolens.
Bestuursleden legden hun
oor te luister op diverse
bijeenkomst over plannen
voor nieuwe windparken.
Met Nuon ging dorpsbelang in gesprek over plannen om windpark de Bjirmen op te schalen>
Uiteindelijk nam Provinciale Staten het besluit om
nieuwe windparken niet in
onze regio te realiseren en
kwam de discussie in de
ijskast. Dorpsbelang denkt
dat het slechts een kwestie
van tijd is voor dat de discussie over windmolenparken in ons gebied opnieuw
losbarst.

men opeens levensvatbaar.
De werkgroep presenteert
haar plannen aan het dorp tijdens de jaarvergadering van
Dorpsbelang in april 2016.
Fryske Flinter
Het
duurzaamheidsproject
in Oosterbierum draagt de
naam Fryske Flinter. Met het
project wil Dorpsbelang duurzame energie met en voor
bewoners van het dorp opwekken. De opbrengsten van

de verkoop van de groene
stroom wil Dorpsbelang
investeren in het dorp. Dat
kan direct in concrete kleine
projecten, maar het kan ook
als noodzakelijke eigen investering wanneer subsidies worden aangevraagd voor grotere plannen. Het project Fryske
Flinter kan alle projecten in het
dorp ondersteunen maar legt
prioriteit bij de jongeren en ouderen in het dorp.

Dorpsbelang kocht enige
jaren gelden een AED die
sindsdien bij it Mienskar
hangt. Gelukkig hebben
we het apparaat nog nooit
hoeven te gebruiken. Het is
echter maar de vraag of –
als de nood aan de man is
– Oosterbierum klaar is om
levensreddend op te treden.
Het loopt namelijk bepaald geen storm met
mensen die zich aanmelden voor de jaarlijkse (herhalings)cursus. Daarnaast
ontbreekt het ook aan voldoende mensen die zich
inschrijven bij hartslagnu.nl
Willen we samen een zinvolle invulling geven aan
de AED in ons dorp dan
zullen meer inwoners zich
moeten opgeven voor de
eerste cursus en voor herhalingscursussen.

Oosterbierum
schoon
Alhoewel de meeste mensen er zich groen en geel
aan ergeren, anderen werpen achteloos blikjes, petflesjes, verpakkingen van
snoep en sigaretten op
straat of in de berm.
Kinderen van club en
Dorpsbelang maakten er
dit najaar werk van om
veel van de troep in en
om het dorp op te ruimen.
Vele vuilniszakken vol werden bijeengebracht en afgevoerd.

JE HELEMAAL IN HET ZWEET WERKEN
‘EN SAMEN DE
SCHOUDERS
ERONDER’

Met groot materieel maken jongeren een trimbaan.

Met steun van het Oranjefonds
kon onder andere Dorpsbelang al diverse mooie projecten voor ons dorp en haar inwoners realiseren. Een van die

projecten die met die steun
tot stand zou komen was de
trimbaan langs de wandelpaden om ons dorp. Het initiatief zou in 2015 door jongeren

Het toestel staat er net en is direct al in gebruik.

uit en voor het dorp worden
uitgevoerd. Lukte het – onder
meer door examendruk – toen
niet het parcours af te maken,
in het voorjaar 2016 lukte dat

wel. Sybrand Wijngaarden, Aldrik Dijkstra, Joost Jukema, Arjen Houtsma, Niek Faassen en
Ypke Dijkstra leverden hiermee
een geweldige prestatie.

DE KLOOSTERTUIN ONTKIEMT EN GROEIT UIT TOT IETS MOOIS
Het is vroeg in het voorjaar van
2015, de volkstuintjes van ons
dorp liggen er kaal en verlaten
bij. Lang blijft het guur en nat.
Het zelfde terrein is echter onherkenbaar als op 26 september de Kloostertuin officieel
geopend wordt.
In een half jaar tijd is er door
vele tientallen mensen uit het
dorp monnikenwerk verzet en
hard, zeer hard gewerkt om
dit resultaat te kunnen boeken. Fruitbomen en vele tientallen meters beukenhaag zijn
geplant. De tuinkamer verrees.
Kinderen van de Flambou namen hun intrek in de Kloostertuin en koesterden trots hun
eigen kindertuintje. Radio Eenhoorn had er een live-uitzending, Adeline bood hier mensen bloemen uit haar pluktuin
en de Bazuin en Jawis lieten er
hun muzikale kunnen horen.
Had het project in de aanloopfase veel voeten in aarde,
in 2015 bleek ook de financiële
afronding een heksentoer. De
penningmeester van Dorpsbelang had de subsidieverantwoording ruim op tijd ingeleverd, maar moest maanden
wachten voordat de traag
draaiende ambtelijke molens er hun goedkeuring aan

gaven. Dat maakte dat de
liquiditeit van Dorpsbelang
lange tijd van een bedenkelijk niveau was. Met hulp van
ondernemers uit het dorp werden deze ook moeilijkheden
overwonnen.
FRIESE WINNAAR KERN MET PIT
Zonder zich als zodanig bekend te maken bezocht ook
de jury van Kern met pit deze
zomer de tuin. Dorpsbelang
had haar project Kloostertuin
Oosterbierum
ingeschreven
voor deze provinciale en landelijke competitie voor leefbaarheidsprojecten. Alle dorpen die hun project tot een
goed einde brachten ontvingen een aanmoedigingsbijdrage van 1.000 euro.
Inmiddels weten we dat Kloostertuin Oosterbierum begin
2016 tot beste project van
Fryslân is verkozen. Een hele
eer die bovendien gepaard
ging met een extra beloning
van 1.500 euro. In de landelijke
competitie viel de Kloostertuin
helaas buiten de prijzen.
Ook de Rabobank steunde
het project Kloostertuin Oosterbierum in 2015 met een bijdrage voor de theatertuin.

Tijdens de jaarvergadering
stelde voorzitter Paul de
Cock de betrokkenheid
van het dorp bij Dorpsbelang aan de orde. Al
zwaaien veel inwoners van
het dorp het bestuur van
hun vereniging lof toe voor
alle inzet en initiatieven om
Oosterbierum en KloosterLidlum leefbaar te maken
en te houden, wanneer zij
echter gevraagd werden
als bestuurslid medeverantwoordelijkheid te dragen gaven zij niet thuis. Het
bestuur slaagde er niet in
nieuwe leden voor het bestuur te werven.
‘Als iedereen het werk
van Dorpsbelang belangrijk vindt, maar weigert er
zelf de schouders onder
te zetten kunnen we beter
vanavond nog ophouden.
Dan heeft de vereniging
geen recht van bestaan’,
aldus de Cock.
Het zette mensen aan
het denken. Aan het eind
van de avond namen vier
dorpsbewoners plaats in
het bestuur, dat daardoor
veel sterker aan de slag
kan. Sinds de jaarvergadering bestaat het bestuur uit:
Renske Mons, Sara Mulder,
Adelheid Wolbers, Rindert
Wolbers, Sybrand Wijngaarden, Hendrik Steenstra,
Romke
Veenstra,
Rintje Visser, Jan van de
Witte en Paul de Cock.

Vacature
penningmeester
Het bestuur is op zoek naar
een nieuwe penningmeester die Rindert Wolbers kan
vervangen. Voor Rindert zit
de bestuurstermijn erop.
Tijdelijk neemt hij nog de
honeurs waar tot eind 2016.
Wil jij als penningmeester
voor dorpsbelang actief
worden? Bel Paul de Cock:
0518-482032
Met z’n allen op weg naar de opening van de Kloostertuin.

SPONTANE ACTIE
Inwoners van het dorp nemen soms spontaan het initiatief om zelf het dorp te verfraaien.
Zo staken een aantal mensen meerdere
malen hun handen uit de mouwen om het
plantsoen en speeltuin aan de Alef van Idsingawei te onderhouden.
Een andere vrijwilliger nam - op haar eigen
initiatief – het onderhoud van de knotwilgen ter hand.
Weer iemand anders ging gewapend met

een schop langs schelpenpaadjes om geulen te graven, zodat het water weg kon
stromen.
Geen van deze initiatieven waren bedacht
of gevraagd door Dorpsbelang. Toch helpt
het enorm om ons dorp mooi te houden of
mooier te maken.
Alle anonieme vrijwilligers, hartelijk dank.

