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Opening en vaststellen agenda



Notulen ledenvergadering 30 maart 2016



Jaarverslag 2016  - activiteiten



Winnaars
Groep 1; Lisanne Kootstra

Groep 2; Renke Jacob Cuperus

Groep 3; Lieke Anniek Jongeling

Groep 4; Lisanne Heeringa

Groep 5; Antsje Wiersma

Groep 6; Lukas Groen

Groep 7; Jan Bandstra

Groep 8; Joke Boersma

23 maart 2016
Paasei verven



Koningsdag 2016 





De puzzelrit op Koningsdag bracht ons in:
• Krabburen
• Oostmahorn
• Electra
• Lauwersoog
• Teerd
• Lauwerszijl
• Zoutkamp
• Ee
• Kollumerpomp
• Aldwâldmersyl



Er werd weer volop gewandeld in Oosternijkerk. Prachtig weer, mooie omgeving en 
weer voldoende deelname maakten het weer een succes.
Op de vrijdagavond werden de wandelaars weer binnengehaald door de drumband! 



Dorpsfeest 23-26 juni 
2016







De opening op donderdag



Vrijdag, de optocht







De spelletjes voor de jeugd van de basisschool



Zaterdag ochtend



Survival run op 
zaterdagmiddag





En de laatste dag van 
Het dorpsfeest……



Met dank aan: Fokje Torensma, Anneke Dijkstra, 
Sjoukje Dijkstra en Henny Nuwolt



15 oktober 2016 deden 7 teams uit Oosternijkerk mee aan de voorrondes
van de kennisquiz het Slimste Dorp.
Het team Wei-Dij won deze voorronde en heeft 28 januari jl. een tweede 
plaats behaald in de regiofinale. Een geweldige prestatie!



Er zijn snelheidsremmers geplaatst op de Ald Tún en op de Grienewei.



Financieel verslag
• Verslag van de penningmeester
• Verslag van de kascommissie
• Benoemen nieuw lid kascommissie



FINANCIEEL OVERZICHT VAN DORPSBELANG OVER  2016

INKOMSTEN UITGAVEN 

Beginsaldo Totaal € 12454,19 Rente en kosten € 116,82
Lidmaatschappen € 30,00

Contributies € 2671,48 Avond Vierdaagse € 64,22
Overige activiteiten € 105,04 Ledenvergadering € 209,50
Vergoeding bestuurskosten  GD € 1000,00 Diversen € 123,99
Dorpsfeest € 1002,68 Muziek en drum € 550,00
Lifestyle markt, inleg +subsidie € 1670,00 Diverse verenigingen € 50,00
Project brug over vaart, subsidie € 18400,00 Koningsdag € 150,71
Sinterklaasfeest € 11,81 Vergaderkosten € 734,44

Lifestyle markt € 1355,69

Eindsaldo Totaal € 33929,83

Totaal € 37315,20 Totaal € 37315,20

Beginsaldo Kas € 1391,33 Eindsaldo Kas € 486,91

Beginsaldo Bank € 3308,36 Eindsaldo Bank € 4151,60

Beginsaldo Spaarrek € 7754,50 Eindsaldo Spaar rek. € 29291,32

Beginsaldo Totaal € 12454,19 Eindsaldo Totaal € 33929,83



FINANCIEEL OVERZICHT OOSTER@ 2016

beginsaldo bank € 1641,61
beginsaldo kas € 2,08
beginsaldo totaal € 1643,69

INKOMSTEN UITGAVEN
advertentie opbrengsten € 425,00 Kosten provider € 78,65

bankkosten € 30,30
Fotocamera € 339,00

negatief resultaat 22,95

€ 447,95 € 447,95

eindsaldo bank € 1618,66
eindsaldo kas € 2,08
eindsaldo totaal € 1620,74



Mededelingen
1. Brug over de vaart
2. Rioleringswerkzaamheden en bestrating 

diverse straten in ons dorp
3. Hoek containers
4. Groencommissie, dorpsbosjes en 

Staatsbosbeheer
5. Uitslag enquête over Openbaar Vervoer
6. Enquête Leefbaarheid en “goed” oud 

kunnen worden in Oosternijkerk
7. Activiteiten 2017



Project “Brug over de vaart” 

• Vervangen van de rioolduiker door een brug.
• gezamenlijk initiatief IJsvereniging en Dorpsbelang
• Hiermee wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd.
• Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om vanaf de steiger bij het 

dorpshuis met een kano of bootje naar bijvoorbeeld Dokkum of 
Wierum te varen. 

• Het vervangen van de duiker door een brug komt de leefbaarheid 
in het dorp ten goede.

• Stand van zaken met betrekking tot de financiering.



Rioleringswerkzaamheden en bestrating 
diverse straten in ons dorp





Hoek Foeke Sjoerdsstrjitte – De Fiver verfraaien





Groencommissie, dorpsbosjes en Staatsbosbeheer



Enquête leefbaarheid en “goed” oud kunnen worden in Oosternijkerk

Ingevuld door 104 personen die volgens dorpsbelang tot de 
doelgroep behoren.



Woon u met plezier in Oosternijkerk? 



Wilt u graag in Oosternijkerk blijven wonen en indien mogelijk oud worden?

96% ja
4% nee



Is Oosternijkerk, in het algemeen, aantrekkelijk voor ouderen, voor wat betreft de woningen?
(Ingevuld door 10 personen waarvan 6 het wel aantrekkelijk vinden en 4 niet)

Zo niet, waar is behoefte aan?

Er is behoefte aan bejaarden/seniorenwoningen/alles 
gelijkvloers wordt aangegeven op 63 van de 104 enquêtes.

7 van de 104 geven aan dat er ook behoefte is aan 
gezins/starterswoningen.



Kunt u in uw huidig woning goed oud worden? 

79% ja
21 % nee

De vraag is ingevuld 
door 97 personen



Indien u zou willen verhuizen wilt u dan huren of kopen?
19% wil kopen
81% wil huren

En wat voor soort woning heeft uw voorkeur?
Niet door iedereen ingevuld.
Seniorenwoning/gelijkvloers – ingevuld door 47 personen
Appartement  - ingevuld door 9 personen



Indien u denkt aan huren, heeft u zich dan al ingeschreven bij Thús Wonen?

18 personen geven aan dat ze zich hebben ingeschreven



Zijn er voldoende voorzieningen (winkel, kapper, pedicure, zorg 
aan huis etc.) om hier te kunnen blijven wonen?

97% vindt de voorzieningen voldoende

Welke voorzieningen mist u?
• Pinautomaat
• Fysiotherapie
• Dokter



Indien u hulp / zorg nodig heeft voor uw zelf of uw familielid, weet u dan 
de weg naar de verschillende instanties te vinden?
Ingevuld door 95 personen
78% ja
22% nee

En vindt u dat het dorpsbelang hier een informatieve rol in kan spelen?
Ingevuld door 48 personen
71% ja
29% nee



Wat valt u het zwaarst bij het ouder worden? Waar ondervindt u de meeste hinder van?

• Het opstapje bij de voordeur i.v.m. gebruik rollator
• Buitenonderhoud van het huis (3x)
• Dat er weinig mogelijkheden zijn om voor kleinere huurwoning in aanmerking te 

komen
• Het afhankelijk zijn van een ander
• Het lopen op de stoep omdat i.v.m. slechte bestrating (3x)
• Onderhoud tuin (5x)
• Bereikbaarheid
• Het ouder worden
• Openbaar vervoer
• Eenzaamheid (4x)
• Veel moeite met lopen en andere dingen
• Alles in en rondom de woning
• Dat je niet zoveel meer kunt
• Het lopen (2x)
• Het schoon en netjes houden van een te groot huis
• Gezondheid / lichamelijke ongemakken (3x)
• Afstand dorp naar ziekenhuis
• Fietspad naar Paesens is erg vuil
• Zwaar landbouwverkeer is hinderlijk bij het fietsen



Wat verwacht u met betrekking tot dit onderwerp van het dorpsbelang?
Deze vragen zijn ingevuld door 37 personen.

• Belangenbehartiging inwoners bij gemeente en woningcorporatie – ja, geven 
30 personen aan

• Coördineren van zorg – ja, geven 5 personen aan

• Informatievoorziening – ja, geven 23 personen aan

• Organiseren van sociale activiteiten – ja, geven 23 personen aan



H e r i j k i n g  S V B
S t r a t e g i s c h  v o o r r a a d b e l e i d



H e r i j k i n g  S V B
S t r a t e g i s c h  v o o r r a a d b e l e i d
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H e r i j k i n g  S V B
S t r a t e g i s c h  v o o r r a a d b e l e i d
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Activiteiten 2017

• 12 april – jureren paasei verven voor de basisschool

• 27 april - Koningsdag met vrijmarkt en autopuzzeltocht

• 18 mei – Dagje uit voor de 65-plussers

• 30 mei t/m 2 juni – avond 4-daagse

• 24 juni Simmerwille – ‘s middags een activiteit en ‘s avonds 
Xclusive Live in de feesttent.



Rondvraag en sluiting






