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Ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek
Datum:
Donderdag 14 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Pro Rege
AGENDA:
• Welkom
• Vaststelling agenda
• Terugblik 2018
• Vragen gemeente bestuur
• Presentatie Hartveilig Donkerbroek

• Presentatie project ‘Samen Leven’ - terugkoppeling vanuit
gemeente Ooststellingwerf
• Naam brug
• Uitreiking prijzen brugnaamwinnaar en naar aanleiding van
loting ‘250e like op Facebook’
Pauze, presentatie Dorpsfeest 2018
• Vaststelling notulen jaarvergadering dd. 7 maart 2018
• Behandeling en vaststelling jaarverslag 2018
• Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag 2018
verslag kascommissie
benoeming kascommissie 2019
overzicht gehonoreerde subsidies
• Presentatie begroting 2019
• Bestuurszaken
• Rondvraag
• Einde en borrel

Jaarverslag Dorpsbelang Donkerbroek 2018
Inleiding:
Bijgaand treft u het jaarverslag aan van Dorpsbelang
Donkerbroek. 2018 is een jaar
geweest waarin weer veel
gebeurd is in Donkerbroek. Een
mooi jaar om onze tanden in
te zetten, met een bestuur
waarin bijna alle zetels en
taken opnieuw verdeeld moesten worden en waarin gaande
weg het wiel ontdekt en soms
ook opnieuw uitgevonden moest
worden.
Ook in de loop van het jaar hebben er binnen het bestuur, door
persoonlijke omstandigheden,
nog enkele veranderingen in de
taakverdeling plaatsgevonden.
Spijtig genoeg wordt deze verandering definitief en nemen
we tijdens de jaarvergadering
afscheid van onze gewaardeerde
secretaris Cita van der Woude.
Eind van het jaar hebben we
Oeds de Jong als nieuw kandidaat bestuurslid mogen verwelkomen, die tijdens de jaarvergadering voorgedragen zal worden.
Wij hebben ons dit jaar getracht
in te zetten voor Donkerbroek,
voor welzijn, voor verbinding
en voor zichtbaarheid binnen onze gemeente. Via de
Facebookpagina, de website
donkerbroek.nl en de dorpskrant
hebben wij getracht u zoveel
mogelijk op de hoogte te houden. Zoals u hieronder zult zien
zijn er een aantal mooie resultaten behaald en blijven andere
zaken helaas lopend en/of onder
onze aandacht.

In 2018 had Dorpsbelang Donkerbroek 472 leden. In vergelijking
met de voorgaande jaren ziet dat er als volgt uit.
Ledenaantal

2018

2017

2016

2015

2014

2013

472

497

523

537

487

515

Om het aantal leden weer op te plussen gaan wij hier in 2019
actief mee aan de slag. Uw hulp wordt hierbij zeer op prijs
gesteld.
Na de vuurdoop van 2018 zijn wij
nog even enthousiast en gaan we
er ook in 2019 voor! Naast via
Facebook, zullen wij u op verzoek ook weer frequenter gaan
berichten via de Op ‘e Hichte en
de website.

Lid worden?
Van harte welkom!
Aanmelden kan tijdens de jaarvergadering of via mail naar
dorpsbelang@donkerbroek.nl.
Uiteraard blijven wij via bovenstaand e-mailadres en de
Facebookpagina open staan voor
al uw suggesties die betrekking
hebben op ons dorp.
Met vriendelijke groeten,
Bestuursleden
Dorpsbelang Donkerbroek

Activiteiten 2018
Ontwikkeling van
het DoarpsSintrum
Ook in de ontwikkeling van het
DoarpsSintrum zijn de werkzaamheden afgelopen jaar uiteraard voortgezet. De bestaande
plannen zijn opnieuw tegen het
licht gehouden en hierop is in

maart een eerste schetsplan
ontwikkeld, dat kon dienen als
praatplaatje. Beelden zeggen
meer dan woorden en we wilden
met de betrokken partijen graag
concreter worden in de vorming
van de plannen. Samen met de
betrokken partijen; Kerk, de
afdelingen van SV Donkerbroek
en Dorpshuis werden de plannen verder gefinetuned zodat ze
op haalbaarheid getoetst konden
worden.
Concreet zijn de uitgangspunten
van de gebruikers, waarop de
verdere plannen gebaseerd zijn,
nu als volgt vormgegeven:
l centralisering van voorzieningen
l een accommodatie geschikt
en toegankelijk voor iedere
inwoner van Donkerbroek,
zowel wat betreft ontmoeten, bewegen en (functionele) activiteiten, zoals bingo,
zang, kaarten en bijvoorbeeld bloedprikken
l kostenbesparing door multifunctioneel gebruik en duurzaamheid door renovatie en
nieuwbouw
l het krijgen van een duurzame, toekomstbestendige
accommodatie
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wel meer wennen, je maakt de
keuze voor een bepaalde school
immers niet lichtzinnig.
De twee locaties van de nieuwe
school is voor ouders met zowel
jongere als oudere kinderen niet
altijd even praktisch, maar met
een flexibele opstelling vanuit school wat betreft haal en
breng tijden en oog voor elkaar(s
kinderen), komt het over het
meestal op z’n pootjes terecht.
Wel is de verkeerssituatie op de
Herenweg een aandachtspunt.
Vooral bij slecht weer is het
bij locatie Herenweg van “De
Twirrewyn” een chaos, ondanks
een peloton aan brigadiers.
Reden voor Dorpsbelang om
nauw betrokken te blijven bij
deze ontwikkelingen en (dringend) op te blijven roepen tot
een alternatief van de huidige
school- en gemeenteplannen.

Gymzaal
De gymzaal is in slechte staat
en voldoet daarnaast niet meer
aan de huidige normen. Dat is
al jaren bekend, hij is immers
al jaren afgeschreven. Inmiddels
l de leefbaarheid voor de toekomst een impuls geven,
inspelend op onze ouder
wordende medemens en de
draagkracht van het dorp.

Toegankelijk - Verbindend
- Haalbaar - Gedragen
Voordat er een aantal deskundigen voor verdere uitwerking
benaderd werden (en kosten
gemaakt), gingen we in april
langs bij de Burgemeester en
dhr. Van Vaals van Gemeente
Ooststellingwerf om de stemming rondom het plan te peilen.
Met de mededeling “dit is een
plan dat kans van slagen zou
kunnen hebben, werk dit maar
verder uit”, zijn we aan de
slag gegaan om, in samenwerking met dezelfde partijen die
betrokken zijn bij de vernieuwbouw van het ‘oude Startblok’,
de plannen door te rekenen en
op haalbaarheid te toetsen.
Aansluiten bij het proces van de
gefuseerde basisschool was voor
ons belangrijk, we ‘belasten’
het dorp immers liever maar 1x
met grootschalige (bouw)werkzaamheden. Bovendien kunnen
op deze manier kosten bespaard
worden en willen wij graag meedenken over de uitwerking van
het verkeersplan, dat in het plan
de verbinding vormt tussen de
school en het DoarpsSintrum.
En misschien nog belangrijker,
een veiliger alternatief biedt
dan het plan wat er nu ligt.
Want voor Donkerbroek is het
wel duidelijk, met de fusie van
de beide scholen, gaan er bij op
de Schoolstraat en de kruising
Schoolstraat - Herenweg problemen en onveilige situaties ontstaan.
Vele overleggen later, was daar
dan het projectplan, een door
de architect uitgewerkte schets,
een 3D animatie én een financiële uitwerking en stichtingskostenraming. Het plan bleek
haalbaar en de gebruikende partijen waren enthousiast, waarop
Dorpsbelang het plan in november opnieuw gepresenteerd
heeft aan de Burgemeester en
dhr Van Vaals.

Inmiddels bleek de stemming binnen de gemeente flink gekoeld,
daar waar in april nog financiële
ruimte leek te zijn voor initiatieven uit Donkerbroek, was nu de
mededeling kort en ontgoochelend: “Er is geen geld.” Ook de
motie van eind 2017, waarin de
gemeente opgeroepen is om over
dit onderwerp in gesprek te gaan
met Donkerbroek, werd aangegeven niet meer actueel te zijn.
Uiteraard laat Dorpsbelang zich
niet uit het veld slaan en blijven wij voor Donkerbroek zoeken
naar mogelijkheden voor de realisatie van het DoarpsSintrum. Zo
worden er stappen gezet voor de
uitwerking van de samenwerking
van ProRege en het Dorpshuis en
de daarbij horende vrijwilligersorganisatie en zijn alle raadsfracties uitgenodigd om opnieuw
met het bestuur in gesprek te
gaan. (Deze gesprekken hebben in februari 2019 inmiddels
plaatsgevonden)
2019 is het jaar van de waarheid
wat betreft locatie, aangezien
partij Kerk in verband met hun
eigen situatie heeft aangegeven
niet langer afwachtend te kunnen zijn. We hopen dan ook in
2019 te weten waar Donkerbroek
aan toe is, zodat concrete stappen gezet kunnen worden naar
de invulling van het geheel.
Want immers… er is budget nodig
om uiteindelijk een definitief
plan samen te kunnen stellen,
zolang er geen geld is gebeurt er
niets. Wanneer dat zover is bent
u de eerste die het hoort en hierin zullen we ook zeker andere
belanghebbenden betrekken.
Wellicht heeft Dorpsbelang u
komende nogmaals nodig om
wensen, zowel wat betreft het
DoarpsSintrum als het alternatieve verkeersplan, kenbaar te
maken. Wij hopen dan opnieuw
op uw steun, inzet en/of aanwezigheid te mogen rekenen!

Fusie basisscholen
Na een traject waarvoor vele
dorpsgenoten zich ingezet hebben in verschillende commissies
en projectgroepen, is afgelopen
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Infra B.V. is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de aanpassing van vijf ongelijkvloerse
kruisingen en de aanleg van de
tweede rijbaan. Halverwege 2020
rijdt het verkeer via een dubbelbaans N381 van Donkerbroek
naar Oosterwolde.
Wilt u op de hoogte blijven van
de werkzaamheden en de planning? Op de facebook pagina van
Dorpsbelang, in de dorpskrant en
via de nieuwsbrief op https://
www.fryslan.frl/n381 vindt u de
laatste informatie.

Zonnevelden
Op een andere locatie dan
in eerste instantie gepland is
in 2018 achter de Herenweg,
naast de Pegge een zonneveld
gerealiseerd, waarmee ook
Donkerbroek bijdraagt aan de
groene ambities van de gemeente Ooststellingwerf.

Outdoor fitness
Ten behoeve van het Outdoor
Fitness project in Donkerbroek
heeft Dorpsbelang Donkerbroek
op 5 januari 2017 € 20.761,00
euro ontvangen uit het Fonds
Ooststellingwerf 2016. Het doel
was om een fitness locatie te
realiseren, die voor een ieder
toegankelijk is. Outdoor Fitness
bevordert de lichaamsbeweging
van de inwoners en creëert een
ontmoetingsplek in het dorp.
In samenspraak met W. de Vlugt,
gemeente Ooststellingwerf, is
gekozen voor de locatie aan de
Vaart Westzijde. Andere locaties
werden ook onderzocht maar
niet als geschikter bevonden.
Deze locatie is direct naast het
parkeerterrein van sportpark
Ontwijk.

jaar de ‘kogel door de kerk’
gegaan. De beide basisscholen
in Donkerbroek zijn gefuseerd
tot een identiteitsrijke basisschool, waar alle kinderen van
Donkerbroek naar toe kunnen.
Na het uitgeven van een prijsvraag werd vlak voor de zomervakantie de nieuwe naam “De
Twirrewyn” gekozen en onthuld
uit meer dan 80 inzendingen.
De Twirrewyn is een oud Fries
woord, dat staat voor dwarrelwind / wervelwind en is gekozen
met een verwijzing naar hoe
kinderen leren en zich ontwikkelen, soms dwarrelend, soms in
windstilte, dan weer onstuimig.
Kinderen dwarrelen ook door
hun schooltijd, het gaat met vallen en opstaan, pieken en dalen
van weinig tot veel kennis, met
in het oog van de onstuimigheid
ruimte om te ontdekken en ontwikkelen wie je bent.
De naam gaat vergezeld van een
logo. Een ‘molentje’ in beweging
gezet door de Twirrewyn, met 8
kleuren, 8 wieken en 8 cirkels
als verwijzing naar de 8 basisschool jaren en een ‘levenslijn’
van punt naar punt, die ook na
afloop van de basisschool nog
verder doorloopt.
Een eerste spannende periode, is
inmiddels opgevolgd door meer
gewenning en over het algemeen
zijn de geluiden van de kinderen
positief. Die het leuk vinden om
nu ook, naast tijdens de sport,
samen op school te zitten.
Voor ouders is misschien nog

zijn er ook keuringsrapporten
waarin dit bevestigd wordt, zijn
er toestellen die niet meer veilig
zijn verwijderd en heeft een
gespecialiseerd bedrijf naar de
vloer gekeken.
Hoe in Donkerbroek de komende jaren veilig gym onderwijs,
seniorensport en de vele andere
activiteiten van onder andere SV
Donkerbroek vormgegeven moeten worden, is nog niet duidelijk.
In het plan voor het DoarpsSintrum
is een nieuwe gymzaal opgenomen, echter ook hier geldt; alles
valt of staat met budget… Ook
dit proces trachten wij mede
vorm te geven en volgt het
bestuur van Dorpsbelang op de
voet. Tot die tijd zullen alle initiatieven plaats moeten vinden
binnen de mogelijkheden die de
huidige zaal Donkerbroek biedt.

N381
Eind 2018 is gestart met de verdubbeling van de N381. Heijmans
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Op 23 november 2018 heeft
leverancier Norwell Outdoor
Fitness het park in Donkerbroek
opgeleverd. Voordat dit gerealiseerd kon worden zijn er sloten
gedempt en duikers aangelegd.
Dit is gedaan in overleg met de
eigenaren van de aangrenzende
percelen. Te weten Stichting
Ontwijk en SV Donkerbroek.
Op 27 november 2018 is er
door Dorpsbelang Donkerbroek,
in samenwerking met Norwell
Outdoor Fitness, een samenkomst georganiseerd voor de
toekomstige gebruikers. Hierbij
waren o.a. vertegenwoordigers
van de basisscholen en de sportverenigingen aanwezig. Onder
leiding van Norwell Outdoor
Fitness is besproken hoe we
optimaal gebruik kunnen maken
van de fitness apparatuur. Dit
gesprek krijgt begin 2019 een
vervolg.
Het fitnesspark met ondergrond
en bestrating is inmiddels opgeleverd. Ook de heg is inmiddels
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geplant. Ten behoeve van het
stallen van fietsen zijn er hekjes
geplaatst en is bestrating aangebracht. Dit is uitgevoerd door het
lokale hoveniersbedrijf Postma.
Daarnaast is er op kosten van
Dorpsbelang Donkerbroek door
de gemeente Ooststellingwerf
verlichting aangebracht en hebben “De Nachtdravers” een
bankje aangeboden.
De feestelijke opening van het
Outdoor Fitness Park zal in mei
2019 gepland worden. Hier zult
u te zijner tijd een uitnodiging
voor ontvangen.

Multifunctioneel sportveld
De ontwikkeling van het multifunctioneel sportveldje is in
overleg met de gemeente en
de basisschool uitgesteld totdat
de omgeving van De Twirrewyn
ingericht wordt. Het wordt dan
in het totaalplaatje meegenomen.

Glasvezel
Na een periode van actieve
promotie en een aantal bijeenkomsten waarin vragen gesteld
konden worden over de aanleg
van glasvezel in de gemeente Ooststellingwerf, werd vlak
voor de kerst duidelijk dat het
gestelde 60% minimum behaald
is en dat de aanleg van glasvezel internet door Kabelnoord in
de zogenaamde ‘witte’ gebieden
(veelal buiten de dorpskernen)
in onze gemeente doorgaat.
Coöperatie De Fryske Mienskip op
Glas heeft de lobby vervolgens
overgenomen, om deze voorziening ook in de Dorpskernen
gerealiseerd te krijgen. Op dit
moment lijkt ook daar voldoende
animo te zijn voor aanleg.
Animo die tot op straatniveau
in kaart gebracht wordt door
hen. Inschrijving is nog mogelijk,
kijk voor meer informatie op
https://dfmopglas.nl/ooststellingwerf-info/
Al met al mogen alle vrijwilligers trots zijn op dit behaalde
resultaat.

Project ‘Samen Leven’
Gemeente Ooststellingwerf
Op donderdagavond 22 november werd op initiatief van de
gemeente
Ooststellingwerf
een discussieavond georganiseerd over Samen Leven. Naast
Dorpsbelang en de Gemeente
Ooststellingwerf participeerden
ook Scala en het Gebiedsteam
hierin.
Aan de hand van input van
dorpsbewoners (54 antwoordkaarten en diverse zogenaamde
“Kofferbak-gesprekken” bij de
COOP op 3 en 8 november) werd
er na een korte inleiding in
twee groepjes gesproken over
wat wel en niet goed gaat in
Donkerbroek. En vooral: welke
verbeterpunten er gezien worden.
Uit de conclusies van deze avond
kwamen drie speerpunten naar
voren:
1. De
bouw
van
een
Gemeenschapscentrum (clustering van activiteiten van
kerkelijk gebouw Pro Rege
en Dorpshuis en een multifunctionele sportzaal, die
recht doet aan het aantal
inwoners in Donkerbroek),

zodat jong en oud, gezinnen
en alleenstaanden, gezonde
mensen en mensen met een
beperking allemaal kunnen
meedoen (samen leven) en
elkaar ontmoeten.
2. Mogelijkheden voor de bouw
van levensbestendige woningen voor ouderen en jongeren, zowel sociale huurwoningen als betaalbare
starterswoningen (koop) voor
jonge gezinnen. Duurzaam
en op de toekomst gericht.
Donkerbroek is een prachtig
forensendorp met een prima
4 baans verbinding met alle
grote steden in de omgeving.
Het aantrekken van jonge
gezinnen kan ook de nieuwe
fusieschool een waarborg
geven voor de toekomst.
3. De verkeersveiligheid. Met
name de toename van het
vele zware vrachtverkeer op
de Herenweg baart het dorp
zorgen. Door de goede bereikbaarheid van Donkerbroek via
de 4 baans N381 wordt de
Herenweg vaak als sluiproute gebruikt richting Assen.
Mogelijk kan het zware vrach
tverkeer geweerd worden uit
Donkerbroek met uitzondering van bestemmingsverkeer
en laden/lossen.
Inmiddels zijn de mensen die
aangegeven hebben hiermee
verder aan de slag te willen
gaan door de gemeente opnieuw
benaderd.
Dorpsbelang is uiteraard niet
verbaasd over deze speerpunten, deze staan ook binnen
bestuursvergaderingen hoog op
de agenda.

Turfroutevoorzieningen
Met ingang van het vaarseizoen 2018 heeft de gemeente Ooststellingwerf het groene
Turfroutehokje en stroomvoorzieningen overgenomen van de
stichting De Nije Kompanjons.
Het dagelijks beheer, zoals klein
onderhoud en schoonmaak is na
overleg bij Dorpsbelang ondergebracht. Hierbij prijzen wij ons
zeer gelukkig dat de feitelijke
beheerders van weleer ook het
komende vaarseizoen weer van
de partij zullen zijn. En mogen
er nog vele volgen.

Dorpsfeest
In september 2018 hebben we
wederom een geslaagd dorpsfeest gevierd. Voor het eerst
werd er samengewerkt tussen
de feestcommissie en de handelsvereniging. Hierdoor had de
feestcommissie alle tijd voor het
organiseren van de feestelijkheden en gebruikte de handelsvereniging al hun ervaring voor
het tentfeest. Uit de evaluatie
is gebleken dat deze samenwerFoto: mw. P. Dijkstra
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king vanuit beide zijden als positief is ervaren. De feestcommissie is door Dorpsbelang bedankt
voor hun geweldig inzet.

Nachtdravers oudejaars activiteit
De Nachtdravers zetten zich
al 50 jaar in voor ons mooie
Donkerbroek. Een prachtige
mijlpaal die ze niet zomaar
voorbij wilden laten gaan. De
Nachtdravers hadden het hele
dorp versierd met Abraham/
Sarah, vlaggetjes en 50 jaar
borden. Daarnaast hebben ze
een spectaculair zeskamp georganiseerd voor het hele dorp
met een afsluitende pupquiz in
de Café Donkerbroek. De avond
werd afgesloten met een gezellig
feest. Kortom, een erg geslaagd
‘verjaardagsfeest’.
Dan de jaarwisseling, ook dit
jaar verliep de jaarwisseling
weer op traditionele wijze.
Presentjes rondbrengen bij de
70 plussers en de zieken en koffie drinken/gezellig samenzijn
met de 70 plussers en natuurlijk
de kindermiddag. De kindermiddag had dit jaar ‘beestenboel’
als thema. Om 00.30 uur werd
het nieuwe jaar weer spectaculair ingeluid. Aan de hand van
expeditie Draverson werden de
hoogtepunten van het afgelopen
jaar besproken.
De Dorpsfeest commissie werd
verkozen als Donkerbroek(st)er
van het jaar en als gift werd
onder andere een bankje voor

bij de Outdoor Fitness geschonken. Een mooie aanvulling voor
bij het Fitness park.
De Nachtdravers hebben ook dit
jaar weer goed ingespeeld op
de ‘zorgen’ van het dorp. Met
de grote borden aan beide kanten van de weg met daarop
“Ga terug, verboden in te rijden” speelden De Nachtdravers
in op het sluipverkeer. Ook het
levensgrote ijzeren beeld van
een vrouw met een reiskoffer
en de twee Andreaskruizen uit
Lippenhuizen moesten ervoor
zorgen dat de inwoners van
Donkerbroek niet meer uit bed
‘trillen’. Een mooi statement,
waar ook in diverse media aandacht voor geweest is.

l

l

l

Actief Donkerbroek
Ook het afgelopen jaar hebben
Actief Donkerbroek voor jong
en oud weer vele activiteiten
georganiseerd. Een kleine greep:
outdoor run en een kano en sup
evenement, een fietstocht, wandeltocht en ook levend ganzenbord stonden dit jaar op het programma. Het programma voor
2019 is inmiddels gepresenteerd
en belooft weer veel moois. We
treffen het met een groep als
Actief Donkerbroek in ons dorp!

Overige activiteiten
l Documentatiecentrum Donkerbroek is afgelopen jaar
meerdere keren per maand
benaderd voor informatie
over woningen, families etc.
uit het verleden. Er wordt
dus in een behoefte voorzien met dit mooie initiatief.
Leuk om te melden is dat er
over bijna alle (voormalige)
woningen in Donkerbroek wel
informatie te vinden is en dat
deze informatie soms eeuwen
terug gaat.
Net als voor alle vrijwilligersorganisaties is het ook
voor het documentatiecentrum lastig om bestuursleden
te vinden, na een oproep in

l

de dorpskrant is dit echter
toch gelukt. Het documentatie centrum is iedere vrijdagmiddag geopend.
Op de laatste donderdagmiddag van de maand wordt nog
altijd de inloopmiddag van de
Diaconie en de Zonnebloem
georganiseerd; gezellige middagen in Pro Rege. Voor eventueel vervoer zijn vrijwilligers beschikbaar, zodat dit
initiatief voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.
Op verzoek van de gemeente
Ooststellingwerf is diverse
keren meegewerkt aan inventarisatie van bijv. de bermen
en mobiele telefonie etc.
Ook dit jaar is ons dorp
zwerfvuil vrij gehouden door
een groep enthousiaste vrijwilligers. Op hun initiatief
zijn door Dorpsbelang Bello’s
voor het opruimen van de
hondenpoep aangevraagd bij
de gemeente, welke inmiddels ook geplaatst zijn, op
door hen aangewezen plekken.
Er zijn dit jaar weer vele
evenementen georganiseerd,
van jong tot oud, van groot
tot klein, zowel binnen als
buiten. Enkele voorbeelden:
optredens en andere evenementen in Café Donkerbroek
en Het Witte Huis, bijeenkomsten en uitstapjes van
De Zonnebloem, Koningsdag
activiteiten, diners bij Stap
es In, 4 mei herdenking, de
buitenspeeldag, concerten
van De Bazuin en Excelsior,
Senioren gym, een jubileumconcert van Gospelband
Sinjael, een rommelmarkt,
Halloweendisco voor de
jeugd,
toneelvoorstellingen, Lichtjesavond, Sinterklaasfeest, een Krystkuier, en
nog zóveel meer.
Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 is er een BSO
groep voor kinderen van 4-12
jaar gestart in het Dorpshuis.

Vanuit SV Donkerbroek is de
jeugdcommissie gestart met
het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor jong en
oud(er). Ook deze activiteiten
werden enthousiast ontvangen.

Ons dorp telt vele, vele
enthousiaste vrijwilligers die
zich kosteloos inzetten voor
al deze activiteiten en evenementen, de voorbereiding,
de uitvoering, de veiligheid,
aan alles wordt gedacht.
Een pluim meer dan waard!
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Leefbaarheidssubsidie
Dorpsbelang heeft vanuit de leefbaarheidssubsidie ook in 2018
een heel aantal verenigingen en
initiatieven kunnen ondersteunen. Voor wie een aanvraag voor
een dorpsinitiatief wil doen: via
dorpsbelang@donkerbroek.nl
kan een aanvraagformulier opgevraagd worden.

Besprekingen,
vergaderingen etc.
Algemene
ledenvergadering
De vorige algemene ledenvergadering vond plaats op 7 maart
2018 in het Dorpshuis. Er waren
60 leden aanwezig.

Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar kwam het
bestuur 12x bijeen voor de reguliere bestuursvergadering. Alle
lopende en nieuwe onderwerpen
zoals hiervoor onder het hoofd-

stuk activiteiten al is aangegeven kwamen aan de orde.

OPO overleggen
Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan het OPO, Overleg
Plaatselijk belang verenigingen
Ooststellingwerf. Deze overleggen werden verzorgd en voorgezeten door de gemeente. De
agendapunten die van belang
waren voor Donkerbroek zijn
direct gecommuniceerd via de
dorpskrant en Facebook.

Besprekingen met
de regiodorpen
(Haulerwijk, Waskemeer,
Haule, Donkerbroek)
Afgelopen jaar hebben wij een
aantal maal om tafel gezeten
met het plaatselijk belang van
de regiodorpen Waskemeer,
Haulerwijk en Haule. De rode
draad in deze overleggen was
het regiobudget dat vanuit de
gemeente beschikbaar gesteld
kan worden. In Haulerwijk is
men bezig met de ontwikkeling
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van het beweeg café. Als regio
gaan we kijken of de mogelijkheid bestaat om dit voor de
gehele regio op te zetten.

Bijeenkomsten,
besprekingen N381
Voor aanvang van de werkzaamheden is Dorpsbelang in
gesprek geweest met aannemer
Heijmans, waarin onder andere de planning, afstemming en
communicatie besproken zijn.

Overige bijeenkomsten
Verder zijn er nog incidentele
overleggen geweest, zijn er vragen via de mail beantwoord en
mensen bezocht voor afstemming en overleg. Al met al zijn
de bestuursleden per week zo’n
2-6 uur bezig met zaken voor
Dorpsbelang, mede afhankelijk
van eventuele werkgroepen.
Vanuit het secretariaat waar
vanuit zowel de correspondentie als Facebook etc. verzorgd
wordt, daarnaast zo’n 4-8 uur
per week.

Samenstelling van het bestuur
Onderstaand treft u een overzicht aan van de samenstelling van
het bestuur van Dorpsbelang Donkerbroek inclusief een rooster van
aftreden / herverkiezing (A, H) per 31 december 2018.
NAAM

FUNCTIE

JAAR

Tsjeard Jongsma
Cita van der Woude
Wiebren Bakker
Jo Kalsbeek
Mirjam Bergsma
Marij Goote Capel

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid, notulist
Bestuurslid,
plv secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

H 2021 H 2024 A 2027
A 2019
H 2020, H 2023, A 2026
H 2019, H 2022, A 2025
H 2021, H 2024, A 2027
H 2020, H 2023, A 2026

Jorrit Kok
Jan Timmermans

H 2021, H 2024, A 2027
H 2019, H 2022, A 2025

Kengetallen
Donkerbroek groeide van 1833 naar 1866 inwoners afgelopen jaar
(Nieuwe Ooststellingwerver 03-01-2019), op de site van de gemeente
Ooststellingwerf staat te lezen dat Donkerbroek op 1 januari 2019
1868 inwoners telde. Waar in de hele gemeente krimp plaatsvond,
groeide Donkerbroek een kleine 2%.
Volgens allecijfers.nl is de verhouding in de bevolkingssamenstelling
verdeeld over 5 leeftijdscategorieën ongeveer als volgt:
18% 0-15 jaar, 12% 15-25 jaar, 20% 25-45 jaar, 30% 45-65 jaar en 20%
65 en ouder.
Inwoners naar leeftijd in wijk Donkerbroek
1.000

UITNODIGING

Ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek

Datum: Donderdag 14 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Pro Rege

750

500

250

0

0 tot
15 jaar

25 tot
45 jaar

15 tot
25 jaar

45 tot
65 jaar

65 jaar
of ouder

De cijfers rondom onderwijs en Peuterpret zijn als volgt:
2018

2017

2016

2015

2014

202

–

–

–

–

–
–
21

118
75
27

111
74
41

108
76

115
78

De Twirrewyn
(aanvang schooljaar 2018-2019)

’t Startblok (Teldatum 1 okt.)
De Peggebult (Teldatum 1 okt.)
Peuterpret
(31december)

U bent van harte welkom!

Verslag Ledenvergadering Dorpsbelang Donkerbroek 2018
Datum: 7 maart 2018, 20.00 uur
1 Opening en welkom
met korte terugblik door
de voorzitter
Een jaar waarin veel gebeurd is.
Opening van het appartementen complex aan de Herenweg.
Donkerbroek is groen geworden
met een veld vol zonnepanelen.
Veel overwinningen in de sport
met betrekking tot Donkerbroek
(Acro, Paralympische spelen
etc.) Donkerbroek zit volop in
de Fusie van de beide scholen en
het MFC en natuurlijk het naderende dorpsfeest.

2. Mededelingen
3. Thema en
discussiepunten
Meneer Veenstra (Comprix) en
meneer Lem (directeur OBS
Startblok) hebben veel verteld
over de naderende fusie.

4. Feestcommissie
Sinds eind vorig jaar is de feestcommissie bij elkaar. De feestcommissie bestaat uit 7 mensen. De planning is zo goed als
rond. Er worden veel activiteiten

|

Locatie: Dorpshuis “Oan ‘e Feart”

georganiseerd waarvoor, tot nu
toe, weinig aanmelding zijn. De
feestcommissie is nog op zoek
naar verkeersregelaars.

5. Vragen aan het gemeentebestuur
De verbreding van de weg (’t
West) gaat dit voor hinder zorgen tijdens het dorpsfeest? ’t
West wil weer graag dingen organiseren rondom de buurt, ze
hopen dat deze weg dan inmiddels wel klaar is.
De feestcommissie verwacht dat
dit wel het geval is.
Gaan de huizen bij de Oude
Tramweg nog door? Voor 14
februari is deze vergunning aangevraagd wat inhoudt dat het
door gaat.
Kan de toegankelijkheid van de
paden rondom bos ontwijk ook
verbeterd worden?
Is er iets bekent over waterwinning uit Appelscha? Hierover is
niets bekend.
Hoe komt het met het hokje van
de turfroute? Dit komt goed. Er
moeten nog een paar handte-
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Aanwezig: 60 personen

keningen gezet worden en dan
is het rond. Het blijft eigendom
van de turfroute.

6. Pauze
7. Vaststelling van het verslag van de algemene
ledenvergadering van
13 april 2017
Geen opmerkingen

8. Behandeling en vaststelling van het redactioneel jaarverslag over
2017.
Geen opmerkingen

9. Behandeling en
vaststelling van het
financieel jaarverslag
over 2017
l Verslag van de kascommissie. (Jan de Boer en Jouke
Jongsma)
Alles klopt.
l Aftredend Jouke Jongsma
Wie neemt Jouke Jongsma
zijn plek over? Bert Rekker.
l Benoeming van een nieuw lid

voor de kascommissie, aftredend Jouke Jongsma.
Akkoord.

10. Behandeling en
vaststelling van de
begroting over 2018
Alles is goed.

11. Bestuurszaken:
l Tussentijdse
beëindiging
bestuurslidmaatschap van
Jacob Kroondijk (persoonlijke
redenen).
l Tussentijdse
beëindiging
bestuurslidmaatschap van
Bertus Plender (verhuizing
naar elders).
l Reguliere beëindiging bestuurslidmaatschap
van
Gerrit Sleifer (maximale zittingsduur volgens statuten)
l Voordracht nieuwe bestuursleden:
Mirjam
Bergsma,
Marij
Goote Capel, Jorrit Kok,
Jan Timmermans, Wiebren
Bakker en Tsjeard Jongsma.
Geen bezwaren.

12. Rondvraag
Kan de dorpsagenda ook meer
aangevuld worden? Tsjeard
Oldersma heeft zich hier eens
voor aangeboden. Hier wordt
achter aan gegaan.
Er moet een naam worden verzonnen voor de nieuwe fietsbrug. Denk hier eens over na.
Het onthullingsdoek ligt er nog
van de opening van de appartementen.

13. Sluiting

