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Het bestuur
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ureterp bestaat na de ledenvergadering van 25 maart 2015 uit 6 personen, te
weten de voorzitter/secretaris Jolanda Brouwer, penningmeester Anneke Jansma, notulist Tjerkje Koen en algemeen
bestuursledenHans Bruinsma, Douwe Oosterbaan en Henk van Houten.
Vergaderingen
Van het inloop spreekuur is in 2015 2 keer gebruik gemaakt.
In 2015 zijn 10 bestuursvergaderingen geweest. Er is door wisseling van de burgemeester in 2014 geen vergadering
met Burgemeester & Wethouders geweest, dit heeft alsnog plaatsgevonden in februari 2015. Deze vergadering had
een andere vorm dan anders; de burgemeester wilde graag kennis maken met het dorp. Tijdens de vergadering is
een PowerPoint presentatie getoond met alles wat het dorp Ureterp te bieden heeft. Daarnaast is er een uitgebreide
kennismakingsronde gehouden.
Er iseen keer een overleg geweest met het Gemeentebedrijf. Met de gebiedscoördinator is eenmaal per kwartaal een
overleg. In 2015 heeft de dorpsagent Oebele Dijk zich aan het bestuur voorgesteld.Vier keer is er een bewonerspanel
bijeenkomst namens de gebiedscommissie N381 geweest.
Ledenbestand
Plaatselijk Belang had per 31 december 2015 495 leden.
Gebiedscoördinator
Eenmaal per kwartaal is er een overleg met de gebiedscoördinator, in 2015 is daarnaast nog een aantal keren contact
geweest. Met de gebiedscoördinator worden diverse zaken die het dorp aangaan besproken, o.a.: onderhoud van
wegen, bruggetjes, groenstroken ed.
Meldingen van burgers zoals losliggende tegels, kapotte paaltjes, slechte paden kunnen gemeld worden door de
burgers zelf op meldingen@opsterland.nl.
Dorpsbudgetten
In 2014 heeft het bestuur van PB Ureterp besloten dat als er geen aanvragen uit het dorp komen, het dorpsbudget in
te zetten voor aankleding van het dorp. De volgende zaken zijn in 2015 gerealiseerd met het dorpsbudget:
- 2 extra bloembakken op het Lijteplein
- Fairybell vlaggenmast kerstboom, geplaatst in overleg met de bewoners van de 2 flats op de plaats van het oude
dorpshuis
- bloembollen in groenstrook aan oostkant van het dorp
- opknappen natuurpad bij LippeGabriëlsplas
- bijdrage aan Stichting Zomerfeest Ureterp
- herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2015
- bijdrage onderhoud AED
Klok
Eind 2015 is er een totaal nieuwe klok en nieuwe paal door de Rabobankgeplaatst. Helaas zijn de stroomleidingen
gestolen en is het stroomcontract verdwenen. Begin 2016 is de klok alsnog op stroom aangesloten. De nieuwe klok is
naast het uurwerk voorzien van een temperatuurmeter en ons dorpslogo. De klok wordt in 2016 door de
Rabobankgeschonken aan het dorp.
SPBU
Speelfonds Plaatselijk Belang Ureterp is gestart op 1 januari 2011. In totaal zijn er in 2015
4 aanvragen gedaan, voor een totaalbedrag van € 1900,07.

Centrummanager
Op 9 juni 2015 is Klaas de Winter aangesteld als centrummanager voor Ureterp. De centrummanager heeft een
onafhankelijke positie. Hij is vooral aanspreekpunt, bruggenbouwer en makelaar tussen de diverse partijen die een
economische rol spelen in het centrum van Ureterp. Hij benadert eigenaren van leegstaande panden en eigenaren
van panden die mogelijk op termijn leeg komen staan en probeert deze weer ingevuld te krijgen. De benoeming en
inzet van de centrummanager is één van de actiepunten uit de detailhandelsnota. Deze is in de zomer van 2015
vastgesteld.
Er zijn 3 bijeenkomsten met de centrummanager geweest, de eerste met alle ondernemers, PBU en Piet van Dijk. In
de eerste bijeenkomst is een werkgroep samengesteld die een aantal actiepunten gaat uitvoeren. Een van de
voorbeelden is de aanduidingen van de parkeerterreinen in Ureterp.
4 mei
Op 4 mei heeft PBU in samenwerking met de drie basisscholen een bijzondere herdenkingsbijeenkomst
georganiseerd, dit in verband met “70 jaar vrijheid”.
Er waren meer dan 300 mensen aanwezig bij de stille tocht vanuit het dorp via het monument aan de Weibuorren
naar de begraafplaatsen van oud strijders. Bij het monument op de begraafplaats is door een aantal leden van de
verschillende korspende Last Post en het Wilhelmus gespeelt. Aansluitend was er in de kerk een programma met
twee sprekers, de heer Zigterman en de heer Van der Heide. Daarnaast hebben 6 leerlingen van de basisscholen hun
zelf geschreven gedicht voorgedragen.
MFC De Wier
In juli 2015 is op verzoek van omwonenden een alcoholverbod ingesteld rondom de Wier. Dit om overlast van
drinkende jeugd tegen te gaan.
Medio 2015 is een werkgroep MFC De Wier samengesteld. De werkgroep gaat in overleg met de Gemeente
Opsterland een voorstel maken over de toekomst van De Wier.
Opvang vluchtelingen
Medio november is PBU ingelicht door de burgermeester over de komst van ong. 150 vluchtelingen naar Ureterp. Op
de maandag voor de komst van de vluchtelingen is een informatiebijeenkomst gehouden. De volgende dag is een
eerste grote vluchtelingen gearriveerd. In de loop van de week zijn nog meer vluchtelingen gekomen. De
vluchtelingen zijn allen één dag langer dan aangegeven gebleven zodat ze bij elkaar naar een andere opvang konden.
De vluchtelingen zijn door inwoners van Ureterp e.o. bijzonder goed opgevangen.

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

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Opsterland
Overleg Weibuorren
Themabijeenkomsten Gemeente Opsterland
Deelname aan de langste dag activiteiten
Gesprek met directie van Talant
Huldiging AlydaNorbruis
Voortgang MFC De Wier
Excursie NAM locatie Grijpskerk
Bijeenkomst D66/MKB
Bijeenkomst project snel internet
Overleg met Peuteropvang Hummelterp
Begrotingsbijeenkomsten Gemeente Opsterland
Overleg met Van de Bentstichting

Opgemaakt d.d. 7 februari 2016 door Jolanda Brouwer, voorzitter PB Ureterp

