Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

Nieuwe manier aanbieden oud papier
Zaterdag 2 mei hebben de oud papier ophalers een einde aan een traditie gemaakt.
Vanaf nu wordt het oud papier vier wekelijks opgehaald. U hoeft het niet meer in
doosjes aan de weg te zetten. Voortaan gebruikt u de oude GFT afvalcontainer voor
het verzamelen van het oud papier.
De afhaaldata voor 2009 zijn:
28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17
september, 15 oktober, 12 november, 10
december en 7 januari (2010).

BKI heet voortaan Aerden Plaats
Gemeente Het Bildt heeft het BKI gebouw
doorverkocht aan Doarp & Bedriuw Fryslân (DBF). Er is een nieuw bestuur geformeerd. De naam BKI is veranderd in Aerden Plaats. De drie huurders, ‘t Winkeltsy
op’e hoek (levensmiddelen), De Witte Klok
(logementenverhuur) en Aerden Plaats
(Cultuur toeristisch informatiecentrum en
expositieruimte) zijn ondergebracht in het
pand.

Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar

• 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

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

U kunt dit overigens ook bij een bestuurslid
kenbaar maken. De winnaar ontvangt eeuwige roem!

De wens van dorpsbelang is dat iedere
straat of noemenswaardig pad een naam
draagt. Gebleken is dat het voetpad tussen
de Dominee Schuilingstraat en Ds. Marinus
Mooijstraat geen officiële naam kent.
Dorpsbelang doet een beroep op uw creativiteit. Weet u een fraaie naam voor dit
voetpad, mail dit dan naar dorpsbelang@ouwe-syl.nl

Dorpsfeest
Van donderdag 4 juni t/m zaterdag 6 juni
vindt het dorpsfeest plaats. De feestcommissie heeft een gevarieerd programma
gemaakt. Het thema voor 2009 is;
“Hollywood en de Oscar uitreiking”! Voor
meer informatie verwijzen we u naar
www.dorpsfeestouwesyl.nl.

KV De Kolk 100 jaar
Zaterdag 27 juni viert Kaatsvereniging De
Kolk haar 100 jarig jubileum. Naast het
kaatsprogramma is er een expositie over de
historie van de jubilerende vereniging. De
Feetwarmers sluiten de dag feestelijk af. U
kunt zich tot 20 mei bij Jouke Zijlstra aanmelden.

Schrijf geschiedenis, bedenk een naam!

Ouwe-Nije-Syl kort!
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Enige maanden geleden is een werkgroep
gestart met het opzetten van een dorpswebsite. Het pilot project van Woningstichting
Noord West Friesland (NWF) maakt dit
mogelijk. Het doel is
de leefbaarheid in het
dorp te vergroten.
Woningstichting
NWF heeft voor het
bouwen van de site
een professioneel
bureau ingehuurd.
Communicatiebureau
De Terp 10 uit Oosterbierum staat garant
voor kwaliteit. De
werkgroep bestaat voor een deel uit bestuursleden van dorpsbelang. De site is onafhankelijk van dorpsbelang en gemaakt
voor Ouwe-Syl en Nije-Syl. Verenigingen,
bedrijven en instellingen kunnen zich via
de site aan een wereldwijd publiek presenteren. Daarnaast kan gebruik worden ge-

maakt van de fraaie agendafunctie die de
thús pagina van de site biedt. De site is in
opbouw. Uitbreiding in de komende periode moet de site nog informatiever maken.
De naam van de site,
www.ouwe-syl.nl,
is
niet nieuw. Deze was
eerder in gebruik bij
webmaster Sytse Keizer.
Deze verouderde dorpssite maakt nu plaats voor
een nieuwe en beter toegankelijke website. Na
een
maandenlange
voorbereiding gaat de
site woensdag 13 mei
aanstaande de lucht in. We nodigen u van
harte uit de site te bezoeken. Ook uw vereniging of bedrijf kan zich via de site aan de
wereld tonen. Heeft u belangstelling of
nieuwtjes voor de agenda, stuur dan een
e-mail naar redactie@ouwe-syl.nl
Reacties of tips horen we graag!

Ouwe-Syl lanceert nieuwe website (www.ouwe-syl.nl)!

In dit nummer:
• 13 mei, nieuwe dorpswebsite online!
• Jaarvergadering druk bezocht, Klaas v/d Meer neemt afscheid!
• Nieuws over Industrie, Herinrichting & Nieuwbouw!
• Wees creatief en bedenk een naam voor voetpad!

Nummer 3, mei 2009

Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.

Nieuwsbrief

bloemen en een slokje van een liter is
Klaas v/d Meer ovationeel uitgeluid. Sytse
Keizer is op een eenzelfde wijze binnengehaald.

stuurslid, moest het bestuur op zoek naar
twee nieuwe kandidaten. Sytse Keizer
meldde zich de week voor de vergadering
spontaan aan. Na een dankwoord, een bos

Terugblik 2008, visie 2009
Agneta Flameling blikt aan de hand van
een PowerPoint presentatie terug op 2008
en geeft een visie op 2009. Voor herhaling
vatbaar. Korte oneliners maken in combinatie met een plaatje meer duidelijk dan ellenlange nietszeggende verhalen. Na een pittige rondvraag besluit de voorzitter om 22.30
uur de vergadering met het heffen van het
glas waarna ieder zijn weg gaat.

Voorzitter v/d Veer opent de vergadering
en wenst een ieder een gelukkig en gezond
2009. Herta Miedema leest achtereenvolgens het jaaroverzicht en jaarverslag voor.
Jurjen Dijkstra beheert de penningen. Het
saldo is licht gedaald ten opzichte van dat
van vorig jaar. Het verschil heeft voornamelijk te maken met de drukkosten van de
dorpsvisie en die van Wenje (2e termijn).
Het financieel jaarverslag wordt na goedkeuren van de kascommissie door de vergadering overgenomen.
Jessica Hartman
Voorzitter v/d Veer nodigt Jessica Hartman
(Wenje) naar voren. Jessica heeft dorpsbeAfscheid Klaas v//d Meer
Klaas v/d Meer vindt het na 20 jaar be- lang de afgelopen periode veel ondersteustuursfuncties in dorpsbelang welletjes. ning gegeven bij het maken van de dorpsviOmdat Ria Koetsier heeft bedankt als be- sie. Ze laat weten dat het hier niet zoals in
veel gevallen gaat om een bureaulade plan.
De dorpsvisie van Ouwe-Syl is praktisch
toepasbaar en uitvoerbaar. Als dank voor
haar inzet krijgt Jessica naast een bos bloemen een fraai Makkumer wandbord met
daarin de Bildtse spreuk: “Die’t mosken
fange wil, mot in’e haag slaan”.

Zaterdag 3 januari heeft dorpsbelang
haar jaarlijkse ledenvergadering gehad.
Met meer dan vijftig toehoorders, kun je
concluderen dat het werk wat deze club
doet op waarde wordt geschat. Wellicht
speelt de komst van de nieuwsbrief hier
ook een positieve rol in.

Ledenvergadering dorpsbelang druk bezocht!

Nieuwbouw achter A.C. Bakkerstraat
Gemeente Het Bildt heeft een nieuwe calculatie laten maken betreffende nieuwbouwplannen achter de A.C. Bakkerstraat.
Burgemeester & Wethouders nemen hierover binnenkort een besluit. Aansluitend
buigt de raad zich over de plannen. Als
deze plannen positief beoordeeld worden,
volgt er een informatieavond voor bewoners en belangstellenden. Op deze bijeenkomst komt tevens de herinrichting van de
Ds. Marinus Mooijstraat aan de orde. De
betrokkenen worden over de data van de
bijeenkomst nader geïnformeerd.

De nieuwe loods van Plantinga
is bijna gereed, wie volgt?

Wist u dat:
… er een nieuw meterkasthokje op de ijsbaan is geplaatst.
… dat het dak van OBS “De Oprel” weer lekvrij is.
… ’t Winkeltsy haar aanbiedingen via een nieuw bord wereldkundig maakt
… dat in dit bord het wapen “Sikkel en’e Byl” van Ouwe-Syl verwerkt is.
… dat Auke een permanente nieuwe luifel aan de zijgevel heeft geplaatst.
… Café Restaurant De Molen sinds kort in handen van een Sylster is.
… de jeugdhonkcommissie onderzoek doet naar de bouwkosten van een jeugdhonk.

Herinrichting van Albadaweg
De wensen van de buurt en dorpsbelang
betreffende de herinrichting zijn bij de
gemeente neergelegd. Binnenkort volgt er
overleg tussen alle betrokken partijen (incl.
werkgroep buurt). Grootste onderhandelingspunt is de nieuwe kademuur. Dorpsbelang zet in op verlenging van de muur tot
de loopbrug ter hoogte van de Vrije Evangelische Kerk.

Nieuwe waterleiding T.Thijssenstraat
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, had
de Tjeerd Thijssenstraat een breuk in de
waterleiding. Naar aanleiding hiervan heeft
het waterleidingbedrijf besloten een nieuwe
leiding onder de stoep aan te leggen. Op
sommige plekken was hierdoor herstelbestrating noodzakelijk. De wens van de
buurt is om aan de vaartkant zogenaamde
doorgroeitegels naast de weg te leggen.
Hiermee hoopt men uitrijden van de bestrating te voorkomen. De gemeente moet
hierover beslissen.

Industrieterrein Ouwe-Syl
Het industrieterrein aan de van Egmondstraat is bouwklaar. De eerste loods van Jan
Ruurd Plantinga is bijna bedrijfsklaar. Er is
nog plaats voor enkele bedrijfsgebouwen.

Industrie, Herinrichting & Nieuwbouw

