PLAATSELIJK BELANG URETERP
JAARVERSLAG 2013

Het bestuur
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ureterp bestaat na de ledenvergadering van 19 maart 2013 uit 5
personen, te weten de voorzitter/secretaris Jolanda Brouwer, penningmeester Anneke Jansma,
notulist Tjerkje Koen en de leden Arent Berga en Hans Bruinsma.Cor Hoogstins is afgetreden en was
niet herkiesbaar. In oktober 2013 heeft Arent Berga besloten te stoppen als bestuurslid.
Van het spreekuur is in 2013een 4 keer gebruik gemaakt.
In 2013 zijn 11 bestuursvergaderingen geweest. Er is één keer vergaderd met Burgemeester &
Wethouders entwee keer met het Gemeentebedrijf. Daarnaast zijn er zes bijeenkomsten in
verschillende samenstellingen geweest in verband met de verschillende plannen voor De Feart, bij het
Theehûs en de Mounleane. Deze plannen werden door de gebiedscommissie N381 toegelicht.
Ledenbestand
Plaatselijk Belang had per 31 december 2013515 leden.
Overleg met de gemeente
In oktober heeft onze jaarlijkse vergadering met Burgemeester & Wethouders in het Theehûs
plaatsgevonden. Er is bewust voor deze plek gekozen om B&W de plannen te tonen van de
aanpassingen aan het Selmien ter hoogte van het Theehûs.
Verder zijn de volgende punten aan de orde geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorpsvisie
J.P. van den Bentstichting
MFC de Wier
Woningbouw oude sportvelden
Alde Smidse aan de Weibuorren
Snippergroen
Pilot dorpsbudgetten
Financieel perspectief
Klokkenstoel

Gebiedscommissie N381
Naar aanleiding van de komst van de verdubbeling van de N381 worden een aantal wegen bij Ureterp
verbeterd. Het gaat om:
•

•
•

De Feart; deze wordt ingericht als 60km gebied. In 2013 zijn er een aantal bijeenkomsten
met bewoners van de Feart, de gebiedscommissie, gemeente en PB Ureterp gehouden.
Door een fout van de Gemeente zou een bedrijf de weg gaan aanpassen zonder dat er
een besluit was genomen over de voorgelegde plannen. De werkzaamheden zijn gestaakt
en in 2014 worden deze werkzaamheden na goedkeuring door de bewoners hervat.
De Mounleane wordt ingericht als 60km weg, met klinkers verhoogde kruispunten bij de
Bûtewei en de Mersken, tevens zal de omgeving van de brug aangepakt worden. Deze
plannen worden in 2014 verder besproken met de direct aanwonenden en PB Ureterp.
Het kruispunt Selmien East- Tsjerkeleane wordt omgevormd tot een bestraat shared
space kruispunt(60 km), waarin geïntegreerd het Theehuis en het parkeerterrein van de
Sint Piterkerk/begraafplaats. Deze plannen worden in 2014 verder verfijnd in overleg met
bewoners, kerkbestuur en PB Ureterp.

Dorpsbudgetten
In 2013is er in 3 dorpen een pilot geweest met een nieuw systeem van dorpsbudgetten. Deze pilot is
in november geëvalueerd in bijzijn van alle Plaatselijk Belangen van de Gemeente Opsterland. Hieruit
is naar voren gekomen dat het zelf mogen beslissen over een dorpsbudget als zeer positief is ervaren.
Hierop heeft de gemeente besloten dat in 2014 alle dorpen in de gemeente Opsterland een eigen
dorpsbudget krijgen. Inwoners van Ureterp kunnen een beroep doen op dit budget via Plaatselijke
Belang Ureterp. Tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2014 gaat PB Ureterp met de leden
bespreken op welke manier wij als dorp zouden kunnen omgaan met het budget.
Dorpsspiegels
In oktober 2013 is de vierde ronde dorpsspiegels van start gegaan. Bij 300 inwoners van Ureterp is
een dorpsspiegel afgegeven. De ingevulde enquêtes zijn met een retourenvelop naar de gemeente
verzonden. De enquêtes worden door de gemeente verwerkt.
Analyse
Als de vragenlijsten verwerkt zijn, zal als eerste de basisanalyse worden opgesteld. In dit rapport
worden de resultaten van de dorpsspiegels gepresenteerd. Hierbij worden de dorpen onderling
vergeleken. Ook wordt bij de meeste thema’s een vergelijking gemaakt met de resultaten uit 2009, om
te onderzoeken of er zich bepaalde ontwikkelingen hebben voorgedaan. Daarnaast wordt bij een
aantal resultaten onderscheid gemaakt tussen de antwoorden van verschillende doelgroepen. Naast
de basisanalyse wordt er voor elk dorp een dorpsanalyse geschreven. De dorpsanalyse bevat geen
nieuwe informatie, maar is als het ware een samenvatting voor elk dorp, waarbij de resultaten vooral
worden vergeleken met die uit 2009.
Planning
Verwerken vragenlijsten: Januari 2014
Basisanalyse opstellen: Begin februari 2014
Basisanalyse bespreken met Plaatselijk Belang: Eind februari/maart 2014
Dorpsanalyses opstellen: Maart/april 2014
Resultaten dorpsspiegel publiceren op website: Mei 2014
Vernieuwde website
In 2013 is de website van Plaatselijk Belang Ureterp gerestyled. De site is overzichtelijker gemaakt en
heeft een frissere uitstraling gekregen.Daarnaast wordt de site voorzien van het laatste nieuws.
Nieuwe plattegronden
In 2013 zijn, in opdracht van Plaatselijk Belang Ureterp, door de Rabobank nieuwe plattegronden
geplaatst. Dit was het laatste onderdeel wat behoorde bij de vernieuwing van de Weibuorren.
Zandwinput
In 2012 zijn er verschillende overleggen met de Gemeente geweest betreffende de inrichting rondom
de Zandwinput aan de Lipomwyk. Er is een pad aangelegd, er zijn bankjes, veeroosters en een
fietsenstalling geplaatst. In 2013 is het informatiebord met daarop de naam en een plattegrond van het
wandelpad geplaatst. Het is mogelijk om een rondje te lopen: het wandelpad loopt om de zuidkant van
de plas via een boswal van Staatsbosbeheer naar de Feart en vanaf de Feart kunt u weer naar de
Lipomwyk. Voor rondleidingen-excursies zijn een aantal nummerbordjes geleverd waarmee er
informatieve routes uitgezet kunnen worden. Het pad zal in het voorjaar van 2014 officieel geopend
worden.
SPBU
Speelfonds Plaatselijk Belang Ureterp is gestart op 1 januari 2011. In totaal zijn er in 2013
3aanvragen gedaan, voor een totaalbedrag van € 1.972,73.

Diverse bijeenkomsten
Bestuursleden zijn in wisselende samenstelling aanwezig geweest bij (in willekeurige volgorde):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal bijeenkomsten Vitaal Opsterland
Receptie 100-jarig bestaan Uitvaartvereniging “De laatste eer”
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Opsterland
LECO energie informatiebijeenkomst
Bijeenkomst: Dorpen van de toekomst
Deelname aan de langste dag activiteiten
Woningmarkt bijeenkomsten (2x)
Bijeenkomst “beheer openbare ruimten”
Opening beleef- en ontmoetingstuin

Opgemaakt d.d. 12 februari 2014 door Jolanda Brouwer, voorzitter PB Ureterp

