Nieuwsbrief Dorpsbelang Ouwe-Syl e.o.

Nieuwsbrief

Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.
Juni 2016

Na 10 jaar voorzitter heeft Eppie van der Veer tijdens de jaarvergadering van 3 januari 2016 afscheid van dorpsbelang genomen. Eppie heeft zich al die jaren met veel enthousiasme ingezet
voor het bestuur, eigenlijk was Eppie het gezicht van Dorpsbelang. Na zijn aftreden was nog geen
nieuwe voorzitter beschikbaar. Kort na het afscheid van Eppie liet Sytse Keizer weten, het werk als
secretaris, niet meer te kunnen combineren met al zijn andere activiteiten, waarvan er ook veel ten
goede komen van het dorp. Daarmee waren zowel de functie van voorzitter als die van secretaris
vacant. Gelukkig meldden zich twee enthousiaste nieuwe leden: Hein Koelmans en Falco Hofstra.
Hein neemt de rol van secretaris op zich. De rol van voorzitter wordt ingevuld door Wies ten Have.
Zij is al een aantal jaren bestuurslid van dorpsbelang. Jurjen Dijkstra heeft aangeboden om nog
een jaar extra aan te blijven als penningmeester, zodat er niet te veel wisselingen plaatsvinden in
het dagelijks bestuur. We maken daar dankbaar gebruik van!
In het bestuur is ook gesproken over een andere invulling van de rol van bestuursleden. Zo gaan
de bestuursleden de verschillende overleggen bij de gemeente het Bildt per toerbeurt bijwonen,
heeft ieder bestuurslid een onderdeel van de dorpsvisie dat hij of zij onder zijn hoede neemt, en
gaan we werken met commissies. Al deze afspraken betekenen dat het minder tijd kost om een
bestuursfunctie te hebben in Dorpsbelang, daarmee wordt het ook aantrekkelijker om in het bestuur te zitten. Mensen die wel eens iets willen doen, maar geen bestuursverantwoordelijkheid
willen, kunnen lid worden van een werkgroep of commissie.
Het bestuur van Dorpsbelang is als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•

Wies ten Have
Hein Koelmans
Jurjen Dijkstra
Geertje Plantinga
Jan Syds Jensma
Falco Hofstra

voorzitter
secretaris
penningmeester

Vanaf juli komt Rinske van der Meij ons bestuur versterken. Rinske welkom!

Oproep:
Voor de ouderen commissie zoeken we nog leden!
Deze commissie gaat in beeld brengen wat de behoefte is bij de oudere inwoners van Oude- en
Nieuwebildtzijl. Als bekend is wat de wensen zijn voor activiteiten en ondersteuning dan organiseert de commissie deze, met ondersteuning van Dorpsbelang.
Voor de jeugdraad zoeken we nog leden!
Dorpsbelang wil graag activiteiten organiseren die de jeugd in ons dorp aanspreken. En wie weet
nu beter wat dat is, dan de jeugd zelf. Meld je aan! Je denkt mee over leuke dingen voor de jeugd
en organiseert die ook, samen met de mensen van Dorpsbelang.

Lopende zaken:
-

Zonnepanelen
In de dorpsvisie staat dat we een project willen doen met zonnepanelen voor het dorp.
Samen met de Fryske Energy Korporaasje is Sytse Keizer met een aantal dorpsbewoners
de mogelijkheden aan het onderzoeken om op een plek in het dorp zonnepanelen te
plaatsen waar dorpsbewoners een aandeel in kunnen kopen.

-

Visie op sport
Eppie van der Veer is samen met de gemeente een plan aan het maken voor de
modernisering van de sportvoorzieningen in het dorp

-

Zelfbeheer groen
Ook dit is genoemd in de dorpsvisie. Dorpsbelang is in gesprek met Landschapsbeheer
Friesland om een de mogelijkheid te onderzoeken voor een plek in het dorp waar
natuurbeheer, landbouw en zelfbeheer door dorpsbewoners samenkomen. Een brede
werkgroep van dorpsbewoners gaat daarmee aan de slag. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij het bestuur.

-

Website
De website van Dorpsbelang is vernieuwd! De web redactie is uitgebreid met een aantal
enthousiaste leden en de nieuwe site ziet er prachtig uit! Breng snel een bezoekje aan
www.ouwe-syl.nl

-

Culturele Hoofdstad 2018
Er zijn verschillende initiatieven vanuit Ouwe-Syl voor de Culturele Hoofdstad 2018. Zo zijn
er o.a. plannen voor een dorps reünie. Sytse Keizer brengt de verschillende plannen en
projecten bij elkaar en is voorzitter van de werkgroep.

Er zijn houten palen gestolen van Dorpsbelang en van Dennis (Outdoor Buro). Het gaat om lange
hardhouten palen die bedoeld waren voor de reparatie van het vissteigertje in de vaart. De palen
van Dennis zijn onderdeel van een survival baan. We zijn hier erg van geschrokken en zijn teleurgesteld dat dit in Oudebildtzijl gebeurd is.
Er ligt overal in het dorp veel hondenpoep. Dit is een dagelijkse ergernis en het is bijzonder smerig. We roepen honden eigenaren op om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen!
We roepen eigenaren van bootjes en kano’s op om deze aan te leggen achter de houten brug over
de vaart. Het eerste gedeelte is bedoeld voor toeristen die een bezoek brengen aan ons dorp.
Op 29 juni wordt een bijeenkomst georganiseerd in het Graauwe Paard over zonnepanelen in
Oudebildtzijl, door de Fryske Energie Korperaasje.

