
Vereniging voor Plaatselijk Belang van Nij Altoenae en 
Oude- en Nieuwebildtdijk 
 

Jaarverslag 2017 
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang doet ieder jaar verslag van de activiteiten over het 
afgelopen jaar. 
 
-In 2017 is het bestuur vier keer bijeen geweest. Het bestuur bestond uit de volgende 
personen: Klaas Dijkstra (voorzitter), Inge Ten Hoorn (secretaris), Rudolf Rodenhuis 
(penningmeester), Jan Heida, Sieb Miedema, Katharina Visbeek en Eline Stapert. 
-De contributie is dit jaar weer niet verhoogd en blijft dus € 6,--. 
-De vergaderingen van het Overkoepelend Orgaan in de gemeente worden door Jan 
Heida bezocht. In het Overkoepelend Orgaan worden zaken met een 
gemeenschappelijk gemeentelijk belang aan de orde gesteld. Alle verenigingen voor 
Plaatselijk Belang in de gemeente Het Bildt zijn in dit overleg vertegenwoordigd. 
-Contactpersoon/aanspreekpunt Nij Altoenae voor de gemeente is Klaas Dijkstra. 
 
 
Vanuit het OO overleg 
-Stichting herstel dorpen en Bildtdijken 
Het project is nu opgestart, eerst zal er een inventarisatie plaatsvinden. In co-creatie 
(bottom-up) zal dit verder worden ingevuld. 
Door de gemeentelijke herindeling is niet duidelijk of er nog een overleg en in wat 
voor vorm van de diverse Plaatselijk Belangen met de gemeente zal zijn.  
 
Gemeente 
-Het grasmaaien van het Honnepâd is vorig jaar, na eerst contact te hebben gehad 
met de gemeente, goed verlopen. Zelfs de ijsbaan is een keer gemaaid. Afgezien 
van het feit dat de schelpen op de pad niet regelmatig worden aangevuld. Zo wordt 
het pad weer modderig en nat. Het Plaatselijk Belang heeft contact opgenomen met 
de gemeente over het aanvullen van de schelpen. Wij zouden hierover teruggebeld 
worden maar niets meer gehoord. 
 
Project duurzame energie NEN 2020; stand van zaken 
Op de bijeenkomst van 9 december 2016 waren veel positieve reacties. 
De dakovereenkomsten zijn nu klaar en de folder is ook gereed.  
Het bestuur is uitgebreid met Klaas Jan Beimers en Wytze Koopmans. Het bestaat 
nu uit de volgende personen; Pieter de Grijs, Dirk Swart, Hilbrand Wijbenga, Klaas 
Jan Beimers en Wytze Koopmans. 
De werving is in volle gang. 
 
Bereikbaarheid mobiel netwerk Nij Altoenae 
Van de gemeente hebben we op 1 juni’17 een mail ontvangen over de 
bereikbaarheid mobiele telefonie. Er zijn twee principe aanvragen voor zendmasten 
te plaatsen bij de gemeente binnengekomen, een van Oudebildtzijl en een van 
Minnertsga. Beide zijn nog geen definitieve aanvragen. Er is dus ook nog geen 
vergunning. Nu 1 juni verder niets meer vernomen van de gemeente. 
 



De Keet 
De gemeenteraad van de nieuwe gemeente zal  een besluit (moeten) nemen over 
het hangketenbeleid in Waadhoeke, voor de doelgroep 12-23 jaar. Doelstelling is dat 
er geen hangketen zonder gedoogbeschikking in de gemeente zijn. Verwacht wordt 
dat een notitie over dit onderwerp in de 1e helft van 2018 in de gemeenteraad van 
Waadhoeke aan de orde komt. Totdat nieuw beleid is vastgesteld blijft het beleid 
gemeente het Bildt (eveneens: keten met gedoogbeschikking) van toepassing op het 
Bildtse grondgebied en de aldaar verblijvende keten.    
 
 
Bestemming €10.000,- van de gemeente voor een kunstwerk 
Tijdens de jaarvergadering kwam Adriaan Stap met een idee en een tekening voor 
een object/plaquette genaamd ‘Kroan op Het Bildt’. Dit herinnert aan de strijd van het 
dorp om de dorpstatus toegekend te krijgen. Verder heeft dit ook een cultuur-
historische waarde; wij zijn immers het dorp dat het meest noordelijk ligt t.o.v. alle 
andere dorpen van Het Bildt.  
Een werkgroep die bestaat uit Sieb Miedema, Adriaan Stap en Klaas Dijkstra is 
hiermee aan de slag gegaan. 
Er is nu een definitief ontwerp. Pas als bekend is hoe het kunstwerk op het 
fundament wordt gezet kan er een vergunning bij het Waterschap worden 
aangevraagd. 
 
 
Pannakooi 
De tennisbaan is nu geheel opgeruimd door vrijwilligers. De toplaag van de vloer laat 
los, zien hoe dit nu op te lossen. De Rabobank subsidieert € 1500,-. 
Hilbrand Wijbenga, Theo Wielinga en Rudolf Rodenhuis zitten in  de werkgroep van 
de pannakooi. Proefboringen zullen plaatsvinden over het vastzetten van het 
hekwerk op de ondergrond van de baan.  
 
 
 
Organiseren van: 

- Koningsdag 
- Cursus AED 

 
Bezoeken van: 

- Januari 2017; toekomst van Zwarte Haan besproken; Klaas Dijkstra 
- 4 en 5 mei 2017; Anneke Roedema zit in het comité. 
- 11 mei 2017- Bijeenkomst Hart voor je Dorp; Sieb Miedema. 
- 26 juni 2017- Presentatie plan kunstwerk bij gemeente; Sieb Miedema, Klaas 

Dijkstra en Adriaan Stap. 
- 6 november 2017- Uitreiking cheque voor Pannakooi uit het Coöperatie Fonds 

Rabobank; Rudolf Rodenhuis 
- 11 oktober 2017- Uitnodiging Stichting herstel dorpen en Bildtdijken voor haar 

officiële startmoment; Sieb Miedema. 
- 4 november 2017- Onthulling kunstwerk en presentatie kunstwerk Nij Altoenae 

aan de pers; Klaas Dijkstra en Inge Ten Hoorn. 
 
Het Bestuur 


