PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG

Jaarverslag 2016
Bestuurswisselingen:
Het is gebleken dat het erg lastig is om nieuwe bestuursleden te vinden. Sjoerd Rozenberg en
Tjalke Oosterbos zijn in april afgetreden. Age Hartsuiker is toegetreden en de andere plek
blijft leeg totdat Rene Jelsma in november het bestuur komt versterken.
Vanuit de aanname dat 7 jaar een erg lange periode is, wordt er besloten om dit terug te
brengen naar vier jaar. Dit betekent dat er jaren zijn dat er twee mensen aftreden.
Het bestuur bestaat uit:
Willem vd Vlugt – voorzitter
Linze Koopmans – penningmeester
Henriette de Jong – secretariaat
Petra van Dijk
Wikje Talsma
Age Hartsuiker
Rene Jelsma
Het centrale punt in 2016 is het schrijven van de Dorpsvisie geweest. Een groot aantal
inwoners heeft zich aangemeld om mee te denken aan verschillende thema's met het doel om
richting te geven welke kant we als dorp op moeten om ook in de toekomst een fijne
woonplek te kunnen bieden aan iedereen. De thema's die hierin centraal stonden zijn:
Dorpszorg, Samenleven = Samen doen, Voorzieningen, Huisvesting en Infrastructuur,
Duurzame Energie. De Dorpsvisie is een dynamisch product waar we de komende jaren op
verder kunnen borduren. Tijdens de najaarsvergadering is de Dorpsvisie gepresenteerd.
Een aantal punten komen regelmatig langs op de agenda van de vergaderingen:
Glasvezel buitengebied:
Ondanks de inspanningen van de werkgroep is het niet gelukt om hierin vooruitgang te
boeken.
Website:
De website van Plaatselijk Belang is aan onderhoud toe. Dit staat bovenaan de takenlijst van
2016. Waar we in 2016 mee gestart zijn is het aanmaken van een Facebook pagina. Door het
verdwijnen van het Oosthoekje willen we gebruik gaan maken van social media om
informatie te verspreiden.
Jongeren:
– Playground:
In 2016 is er overleg geweest met de jeugd en jongerenwerkster over een nieuw hanghok op
de Playground.
– Soos:
Met behulp van jongerenwerkster Wietske is de Soos weer geopend als ontmoetingsplek.
Giften:
Een aantal initiatieven en verenigingen hebben een eenmalige of jaarlijkse gift ontvangen.
Voorbeelden zijn de sinterklaasintocht door Fleurich Fierder, het OWG en de
avondvierdaagse.

PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG
We hebben ook een gift mogen ontvangen van taxi Koopmans als dank voor de steun vanuit
het dorp. Er wordt nog gezocht naar een passende besteding.

