Vereniging voor Plaatselijk Belang van Nij Altoenae en
Oude- en Nieuwebildtdijk
Jaarverslag 2020, 2021, 2022 (t/m oktober)
Het bestuur van Plaatselijk Belang doet ieder jaar verslag van de activiteiten over het afgelopen
jaar, in verband met corona is dit jaarverslag van enkele jaren.
•

•
•

In 2020, 2021 en 2022 (t/m oktober) is het bestuur 10 keer bijeen geweest. Het bestuur
bestaat uit de volgende personen: Sieb Miedema (voorzitter), Jasper Wijbenga
(penningmeester), Katharina Visbeek-Rooda (secretaris), Eline Stapert, Rudolf
Rodenhuis en Inge Ten Hoorn, aspirant jeugdlid: Willeke Koopmans.
De contributie hebben we wegens corona/lockdown niet geïnd. We willen overgaan op
automatische incasso. Voorstel vanuit bestuur coronaprijs drie jaar voor vijftien euro.
Contactpersoon/aanspreekpunt Nij Altoenae voor de gemeente is Sieb Miedema.

Gemeente
Buurtbank
Eline en Sieb zitten in de werkgroep van de buurtbank, er zijn regelmatig bijeenkomsten
geweest. Het ontwerp is gemaakt door Johannes van der Meer. Daarna is er geflyerd en
hebben zich vrijwilligers opgegeven. In overleg met de gemeente heeft het werkgroepje een
workshop ‘mozaïeken’ gevolgd. Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan de
buurtbank.
Sociale inclusie
Vlak voor de eerste lockdown heeft Katharina interview gegeven tijdens de gemeenteraad over
de invulling van het sociale inclusie project ‘leefbaarheid vergroten’. Helaas is het project door
het toedoen van het coronavirus stil komen te liggen. Na de lockdown moest het project
opnieuw opgestart worden wegens wisseling van de projectleider.
De opbouwwerker van gemeente Waadhoeke en Katharina komen uiteindelijk op een
moestuin i.c.m. groen schoolplein wat toegankelijk moet zijn voor alle inwoners, met name de
jongeren. Dit idee zal voorgelegd worden aan de school.
Een groen schoolplein wordt ook door de gemeente gestimuleerd. In de afgelopen periode is
er zes keer via Teams overleg geweest met opbouwwerker.
Op 24 januari 2022 heeft Katharina met medewerking van Donkergroep uit Sneek een
presentatie aan het schoolteam via Teams over een groen schoolplein gegeven. Om te laten
zien wat er allemaal mogelijk is. De afgelopen periode is er vijf keer overleg met school
geweest.
Uiteindelijk heeft school in juni 2022 besloten om eerst kleine stappen te maken, omdat de
meeste tijd en energie nog in de opbouwende fase zit (intern). Het onderhoud van moestuin
en groen schoolplein na schooltijd ziet het schoolteam niet zitten.
Begin 2022 is de subsidie ‘jong leren eten’ aangevraagd. Er is een subsidiebedrag van €1900,toegewezen. Samen met de moestuincoach (inzetbaar via ‘jong leren eten’) is er een
moestuinplan gemaakt voor school. Ze zijn nu hulptroepen, materialen aan het inventariseren

en verzamelen om daad bij woord te voegen.
Wanneer de dorpstuin wordt aangelegd bij de nieuwbouw ‘IJsbaan’, zou school graag mee
willen brainstormen voor de invulling hiervan. En wanneer de dorpstuin af is zou school deze
heel graag willen gebruiken voor de (buiten)lessen.
Nieuwbouw IJsbaan met dorpstuin
Op 20 april 2022 is er een overleg geweest met Toeck, bouwbedrijf Van Der Meer en de
gemeente Waadhoeke over de nieuwbouwplannen op de ‘IJsbaan’. De nieuwbouw zorgt voor
doorstroming, draagvlak voor de voorzieningen zoals de school, kerk, dorpshuis en keet.
Op 7 juli 2022 is de informatiemiddag/avond gehouden voor de bewoners van in en rond Nij
Altoenae. Deze is goed bezocht, rond de 30 huishoudens zijn er geteld. Veel positieve
gesprekken gehad. Voor nu ligt het weer bij de gemeente en Toeck.
Sportkooi
Een feestelijke opening stond op de planning, welteverstaan op 27 maart 2020. De flyers
waren net afgeleverd op de dag van aankondiging verscherpte maatregelen m.b.t.
coronavirus. Helaas hebben we de feestelijke opening wegens deze omstandigheden moeten
annuleren.
Dorpsvisie
De projectgroep dorpsvisie heeft afgelopen tijd vier keer overleg gehad.
Voor de coronaperikelen heeft de projectgroep het laatste gesprek nog met de kerk kunnen
voeren voor het inventariseren van ideeën.
Vanuit de ideeënfase is er een samenvatting gemaakt, van hieruit kunnen we de rode draad
halen. Inmiddels wordt er een concept dorpsvisie geschreven.
Kunstwerk ‘Potatoes go Wild’
Vlak voor de zomervakantie van 2021 is het kunstwerk uit de tuin gestolen naast de opslag.
Jasper was bezig met de voorbereidingen van de fundering. Er is aangifte gedaan.
Jubileumcheque
Zoals al in de begroting van de sportkooi was meegenomen, hebben we de gekregen
jubileumcheque van Bildts Aigene ingezet voor de materialen.
De Keet
Vanuit de keet: ‘We hebben na de corona weer een mooi keet feest kunnen organiseren, dat
was zeer geslaagd. Fijn dat dit weer zo kon en super dat er van uit het dorp een mooie opkomst
was.
Zo als veel hebben kunnen zien hebben we in de corona tijd een mooie schutting bij de keet
geplaatst. Dit is een veel beter aanzicht. Goeie investering voor de keet geweest.
Ook zijn we bezig met een nieuwe keet, deze heeft echt zijn tijd gehad. Het duurt iets langer
dan gehoopt maar hopelijk kunnen we hem in het voorjaar plaatsen.
Verder gaat het goed met de keet en hebben we het mooi op orde.’

Het organiseren van:
• ’n Kopke waarmte
• Sneeuwpoppenwedstrijd
• Cursus AED
• Kerstverlichting op de brug
• Inzameling kerstbomen
Bezoeken van:
• 3 februari 2020: start bijeenkomst buurtbank Waadhoeke AZC te St.- Annaparochie,
Eline Stapert en Sieb Miedema
• 10 februari 2020: FMF groenlunch toekomst energietransitie te Leeuwarden, Sieb
Miedema en oud bestuurslid
• 13 februari 2020: dorpsvisie gesprek op school, Sieb Miedema, Jasper Wijbenga en
Katharina Visbeek-Rooda
• 25 februari 2020: presentatie woonvisie Waadhoeke te Franeker, Sieb Miedema
• 10 maart 2020: kort interview op gemeenteraad ‘sociale inclusie’, Katharina VisbeekRooda en Sieb Miedema
• 25 maart 2020: dorpsvisie gesprek met kerk, Sieb Miedema, Jasper Wijbenga en
Katharina Visbeek-Rooda
• 17 augustus 2020: opleveringsgesprek multifunctionele sportkooi, Sieb Miedema en
Katharina Visbeek-Rooda
• 25 november 2020: webinar dorpsontwikkeling en erfgoeddeal, Sieb Miedema
• 16 februari 2021:digitale bijeenkomst energielandschap, Sieb Miedema
• 2 maart 2021: digitaal bezoeken van maatwerkgesprek woonvisie, Jasper Wijbenga,
Inge Ten Hoorn, Sieb Miedema en Katharina Visbeek-Rooda
• 31 maart 2021: weer opstarten sociale inclusie (na corona) met beleidsmedewerker
sociaal domein gemeente Waadhoeke, Katharina Visbeek-Rooda
• 16 april 2021: interview WonenNoordwestFriesland, Sieb Miedema
• 22 april 2021: overleg sociale inclusie via Teams met dorpencoördinator,
opbouwwerker en beleidsmedewerker sociaal domein, Katharina Visbeek-Rooda
• 01 juni 2021 klantvisie: ondernemingsplan WonenNoordwestFriesland, Sieb Miedema
• 14 juli 2021: overleg buurtbelang Zwarte Haan (later in de tijd nog 6 bijeenkomsten),
Sieb Miedema en soms Jasper Wijbenga
• 25 augustus 2021: webinar Iendyk dijkverbetering project, Sieb Miedema
• 4 september 2021: inloop dijkverbetering, Sieb Miedema
• 9 september 2021: digitale bijeenkomst ‘sterk projectplan schrijven’ via Doarpswurk,
Katharina Visbeek-Rooda
• 13 oktober 2021: verkeerstechnisch onderzoek Zwarte Haan, Sieb Miedema
• 13 oktober 2021: informatie vergroening schoolplein met Donkergroep en
opbouwwerker gemeente Waadhoeke, Katharina Visbeek-Rooda
• 26 oktober 2021: overleg riolering Matthijs Smitstraat met gemeente, Sieb Miedema,
Rudolf Rodenhuis en Katharina Visbeek-Rooda
• 28 oktober 2021: overleg via Teams met Doarpswurk over sociale inclusie en
dorpsvisie, Katharina Visbeek-Rooda
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17 november 2021: kennis café energiearmoede, Sieb Miedema
19 november 2021: digitale ALV energie coöperatie Het Bildt, Sieb Miedema
24 januari 2022: overleg/presentatie vergroenen schoolplein IKC De Noordster (sociale
inclusie) met medewerking van Donkergroep, Katharina Visbeek-Rooda
16 en 23 februari 2022: interview Bildtse Post voor de Buurtbank, Sieb Miedema
1 maart 2022: digitaal webinar bouwdebat Doarpswurk, Sieb Miedema
20 april 2022: overleg bouwproject op de ‘IJsbaan’, Sieb Miedema, Inge Ten Hoorn en
Katharina Visbeek-Rooda
19 mei 2022: vervolgoverleg bouwproject op de ‘IJsbaan’, Sieb Miedema, Inge Ten
Hoorn en Jasper Wijbenga
3 juni 2022: Algemene leden vergadering Bildtse Energie Coöperatie, Sieb Miedema
7 juli 2022: inloopmiddag/avond project ‘IJsbaan’, Sieb Miedema, Inge Ten Hoorn,
Jasper Wijbenga en Katharina Visbeek-Rooda

Het Bestuur

