
PLAATSELIJK BELANG URETERP 
 
JAARVERSLAG 2011 
 
 
Het bestuur 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ureterp bestaat na de ledenvergadering van 21 
maart 2011 uit 7 personen, te weten de voorzitter/secretaris Jolanda Brouwer, 
penningmeester Melle Sibma, notulist Tjerkje Koen en de leden Arent Berga, Hans 
Bruinsma, Cor Hoogstins en Anneke Jansma. 
 
Van het spreekuur is in 2011 3 keer gebruik gemaakt. 
 
In 2011 zijn 11 bestuursvergaderingen geweest. Er is één keer vergaderd met 
Burgemeester & Wethouders, twee keer met het Gemeentebedrijf, één keer met 
WoonFriesland en één keer met de gebiedscommissie N381.  
 
Ledenbestand 
Plaatselijk Belang had per 31 december 2011 553 leden. 
 
Overleg met de gemeente 
In november heeft onze jaarlijkse vergadering met Burgemeester & Wethouders 
plaatsgevonden. Hier zijn de volgende punten aan de orde geweest:  

• Bestemmingsplan buitengebied 
• Alde Smidse aan de Weibuorren 
• Terrein De Gilden 
• Bestemming terrein Multimerk 
• Gebiedscommissie N381 
• Terrein oude sportvelden 
• Zandwinput 
• Bezuinigingsplannen Gemeente Opsterland 
• Strategische oriëntatie 
• Contacten met de jeugd 
• Therapiebad 
• Woningbouw 
• Verkeersveiligheid/onderhoud De Feart 
• Actualiseren bestemmingsplan kom Ureterp 
• Dorpsvisie 

 
 
N381 
Jolanda Brouwer heeft op 9 november 2011 gebruik gemaakt van de inspraak 
mogelijkheid op de hoorzitting in Oosterwolde. Zie voor volledige tekst van de 
inspraak op de website van Plaatselijk Belang.  
 
 
 



Dorpsvisie 2011-2016` 
In vervolg op de dorpsvisie 2005-2010 zijn wij eind 2010 gestart met het schrijven 
van de nieuwe dorpsvisie. Hierbij hebben de vorige auteurs/voorzitters t.w. Koos 
Bijlsma en Jan Falkena een eerste opzet gemaakt. Na dit concept heeft het huidige 
bestuur de dorpsvisie verder verfijnd en op maandagavond 10 oktober 2011 
aangeboden voorafgaande aan de raadsvergadering. Jolanda Brouwer heeft op deze 
avond de eerste dorpsvisie overhandigd aan onze burgemeester Francisca 
Ravestein. Via de website PB Ureterp (pb.oerterp.nl) is de dorpsvisie te downloaden. 
Ook is het mogelijk om een gedrukte versie van de dorpsvisie 
op te vragen bij een van de bestuursleden van PB Ureterp. 
 
SPBU 
Speelfonds Plaatselijk Belang Ureterp is gestart op 1 januari 2011. In totaal zijn er 5 
aanvragen gedaan waarvan 4 gehonoreerd zijn voor een totaalbedrag van € 1452,85. 
 
Diverse bijeenkomsten 
Bestuursleden zijn in wisselende samenstelling aanwezig geweest bij (in willekeurige 
volgorde):  

• Feestavond 60-jarig bestaan dorp Frieschepalen 
• Bijeenkomst Friese Waterlinie 
• De Lijte i.v.m. plannen voor een therapiebad/fitnesscentrum/aanleunwoningen 
• Opening Digitale Vrijwilligers Vacaturebank te Gorredijk 
• Openingsfeest fase 4 op 2 juli 2011 
• Oprichting 50e Present groep(met prinses Maxima) 
• Voorlichtingsbijeenkomst Plattelandsontwikkeling 
• Informatiebijeenkomst Koningsdiep 
• Informatiebijeenkomst over samenwerking met andere gemeenten 
• Begrotingsbespreking Gemeente Opsterland te Bakkeveen 
• Bezoek Zandwinput 
• Aantal bijeenkomsten Vitaal Opsterland 
• Prijsuitreiking winnaars opening Lijteplein op 15 juli 2011 

 
 
Opgemaakt d.d. 14 februari 2012 door Jolanda Brouwer, voorzitter PB Ureterp 


