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Jaarverslag Doarpsbelang Aldwâld 2016 

Beste leden van Doarpsbelang Aldwâld. Hierbij het jaarverslag van 2016.  

2016 was voor Doarpsbelang Aldwâld wederom een goed jaar. Een jaar waarin we, zoals u van ons gewend 
bent, uw belangen als leden en inwoners weer mochten behartigen en voor u een groot aantal activiteiten 
mochten organiseren.  

De bestuurssamenstelling zag er in 2016 als volgt uit:                                                                             
Voorzitter:    Sjoerd Hoekstra 
Secretaris:    Jan Henk Kampen 
Penningmeester:      Suzan Bosma 
Lid:     Foeke Dirk Dijkstra 
Lid:     Pieter Imke de Vries 
Lid:     Willem Kroodsma 
Lid:     Bettie de Vries 
Notulist:     Afke Lourens 
 
Willy de Bruin heeft wegens werkzaamheden ons bestuur helaas voortijdig moeten verlaten. Willy nogmaals dank 
voor je inzet. 
Het ledenaantal betrof per 1 januari 2016, 304 leden. 
 
Waar heeft het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld zich in 2016 mee bezig gehouden? 

 
Jaarlijks overleg met college van B&W  

Op 19 januari vond het jaarlijks overleg met Burgemeester en wethouders plaats. Doarpsbelang werd 
vertegenwoordigd door Sjoerd Hoekstra, Suzan Bosma en Jan Henk Kampen en werd door het college van B&W 
hartelijk welkom geheten op het gemeentehuis. De volgende onderwerpen werden besproken: Structuurvisie, 
Huurwoningen en nieuwbouw in Oudwoude, MFC Hústerwâld,  Sluizencomplex Aldwâldemersyl, 
verkeersveiligheid, gaswinning nabij Engwierum en de Fryske plaknammen.   
De fietsoversteek  Walddyk/Lauwersmeerwei, over de N358, staat op de lijst voor aanpassingen. Helaas komt  de 
oversteek van Allemawei over de Lauwersmeerwei nog niet in aanmerking voor een veiliger oversteek. 
 
Glasvezel. 

Als tweede dorp in Kollumerland mocht Oudwoude op het glasvezel netwerk worden aangesloten. In rap tempo 
en zonder weinig tot geen overlast werd het dorp hierop aangesloten. Iets waar wij in onze krimp-regio best trots 
op mogen zijn. Wij als doarpsbelang gaan er van uit dat het buitengebied van Oudwoude maar ook van de gehele 
gemeente Kollumerland, waar de vraag ontzettend groot is, snel aangesloten gaat worden op het supersnelle 
netwerk van Kabel Noord.  
 
Kleurrijk Openbaar groen 

In 2015 zijn er samen met basisschool de Tarissing meer dan 2000 bloembollen geplant. Afgelopen voorjaar 
vormden alle bloemen een kleurig geheel in ons mooie dorp. Hierover hebben we aantal positieve reactie mogen 
ontvangen. We hopen dat alle bollen de graafwerkzaamheden van Kabel Noord, na aanleg van de 
glasvezelkabel, overleefd hebben en dit jaar nog mooier mogen bloeien dan vorig jaar.  Mocht dit niet zo zijn dan 
gaan we in het najaar met z’n allen weer nieuwe bollen planten 
 
Speeltuin “it Itelân” 

Uit veiligheidscontroles, uitgevoerd in 2015 en 2016 is gebleken dat een aantal speeltoestellen niet meer voldoet 
aan de veiligheidseisen. Er zijn grotere en kleinere gebreken geconstateerd. Naar aanleiding van de 
inspectierapporten van gemeente Kollumerland ca. is door Doarpsbelang/speeltuincommissie een werkgroep 
opgericht die zich gaat richten op het renoveren en vervangen van enkele speeltoestellen. Deze werkgroep heeft 
een her-inspectie uitgevoerd en een logboek samengesteld. Per speeltoestel zijn de gebreken in beeld gebracht 
en een plan van aanpak opgesteld voor het verhelpen van de gebreken en aangegeven welke toestellen er 
vervangen moeten gaan worden. Aangezien alle speeltoestellen gecertificeerd moeten zijn zal dit een behoorlijke 
investering zijn. De werkgroep heeft een aantal instanties aangeschreven voor het verlenen van subsidie voor 
aanschaf / vervangen speeltoestellen. 
 
 
Sloop huurwoningen Eysmastrjitte 

Het dagelijks bestuur van doarpsbelang  is met Thús Wonen in gesprek geweest over de eventueel te slopen 
woningen aan de Eysmastrjitte. De sloop van deze woningen staat voorlopig stil totdat er een passende oplossing 
wordt gevonden. Tot die tijd mogen de huidige bewoners er blijven wonen. Eventueel vrij gekomen woningen 
zullen niet weer worden verhuurd. Onlangs heeft er een vervolggesprek plaats gevonden waarover we u straks 
meer zullen mededelen. 
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Loop voor Hoop  

Vrijdag 2 september werd er door een groot aantal inwoners uit Oudwoude mee gedaan aan de “Loop voor Hoop” 
in Kollum. Een 24 uurs wandeling waarbij de volledige opbrengst van €67.736,01 ten goede kwam aan de KWF. 
Nogmaals dank en hulde aan de actiegroep uit Oudwoude voor jullie inzet. 
 
Familiedrama Allemawei 

Woensdag 17 augustus 2016 werden wij als bestuur, dorp opgeschrikt door een gezinsdrama dat heeft 
plaatsgevonden aan de Allemawei. Het drama heeft diepe indruk gemaakt op ons als bestuur, dorpsgenoten 
maar in het bijzonder de naaste buren. Nogmaals gaat ons medeleven uit naar de kinderen en de familie. 
 
Overleg collega dorpsbelangen 

19 November vond in Kollumerpomp het jaarlijks overleg plaats met alle dorpsbelangen binnen de gemeente 
Kollumerland. Samen met collega buurdorpen werd er gesproken over lopende activiteiten en projecten maar 
vooral gekeken naar de toekomst en met name hoe wij als dorpen anticiperen op de nieuw te vormen gemeente.  
Een van de actie die voort gekomen is uit dit overleg is het organiseren van de Federatie voor Dorpsbelangen 
Kollumerland ca. 
 
AED 

Woensdag 7 december heeft de jaarlijkse herhalingscursus plaats gevonden. 15 Personen uit ons dorp hebben 
weer een opfris cursus gehad over het bedienen van de AED en de laatste veranderingen te horen gekregen 
rondom een reanimatie. Namens de gezamenlijke dorpsbelangen is er een brief gestuurd aan raad van 
Kollumerland voor een bijdrage in het onderhouden van de AED en de bijscholing. Of deze wordt toegekend is tot 
op heden nog niet bekend. De huidige kosten bedragen jaarlijks ongeveer € 500 
 
Mfc Hústerwâld 

Meerdere overleggen hebben vorig jaar plaatsgevonden tussen beide besturen van Hústerwâld en doarpsbelang 
over de sluiting van het gymlokaal. Het voorgenomen besluit om de gymzaal te sluiten op 1 augustus 2016 
hebben wij in goed overleg met Hústerwâld tot nader orde kunnen uitstellen. In samenwerking met Hústerwâld 
zijn er 4 werkgroepen opgericht die zich bezighielden met de exploitatie, activiteiten, bouwkundige staat en een 
werkgroep voor wat de gevolgen zijn wanneer de gymzaal daadwerkelijk zou moeten sluiten. Vanuit al deze 
werkgroepen is een projectplan gepresenteerd. Het plan geeft onder meer inzicht in het verenigingsleven van 
Oudwoude, inzicht in bestuurssamenstelling Hústerwâld, inzicht in huidig gebruik en beoogd gebruik, inzicht in 
bouwkundige en installatietechnische situatie en een overzicht van te maken kosten en een financieringsopzet. 
Gemeente Kollumerland is bereidt om geld te reserveren voor het verduurzamen van dorpshuizen. Beide 
besturen zijn zeer positief gestemd dat de gymzaal voor Oudwoude behouden wordt. 
 
Doarpsbelang 2.0 

Op de ledenvergadering van 2016 hebben wij u een presentatie gegeven over hoe doarpsbelang de toekomst 
ziet. 
Op de ledenvergadering in 2015 heeft het bestuur van Doarpsbelang een organisatiemodel Doarpsbelang 2.0 
gepresenteerd. In de ledenvergadering hebben een aantal leden aangeboden op na te denken over 
Doarpsbelang 2.0. Deze leden noemen zich Aldwâld Foarút (AF) en hebben in het najaar van 2016 hun 
organisatiemodel aan het bestuur Doarpsbelang gepresenteerd. Eind 2016 is er uitvoerig gesproken over de 
beide organisatiemodellen en de gezamenlijke conclusie was dat een eigen vereniging voor activiteiten en 
feesten de beste oplossing is. Deze vereniging begint als commissie onder doarpsbelang in afstemming met het 
MFC Hústerwâld en wordt in september een zelfstandige vereniging. 

Activiteiten 2016 

Doarpsbelang heeft in 2016 met veel plezier en positieve inzet de volgende activiteiten georganiseerd. 
1. Ledenvergadering op 29 februari 
2. Paaseieren zoeken 
3. NL doet, speeltuin 
4. Himmeldei 19 maart 
5. Aanwezigheid Doarpsbelang Aldwâld bij herdenking aan de Soensterdijk op 4 mei 
6. Volleybaltoernooi 
7. Drakenbootrace 
8. Trekker behendigheidswedstrijd  
9. Ringrijden 
10. Varen jeugd 12-16 jaar 
11. Viswedstrijd 
12. 55+ middag met Griet Wiersma 
13. Slimste Doarp 
14. Zwemmen voor en met de jeugd op zaterdag 15 november 
15. Sinterklaas intocht op 22 november 

 
Veel tijd en energie werd er door alle bestuursleden gestoken in bovenstaande activiteiten en overleggen met de 
diverse partijen.  
 
Voor 2017 staat er weer een mooi en gevarieerd programma voor u klaar met als hoogtepunt ons 2 jaarlijkse 
doarpsfeest 
 
Tot slot willen wij als bestuur alle vrijwilligers en dorpsgenoten bedanken voor hun inzet en steun tijdens alle 
activiteiten. 
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