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Voorwoord.
Beste dorpsgenoten,
Hier weer wat wetenswaardigheden van uw Dorpsbelang. We zijn momenteel
bezig met de krimp in de kleine dorpen. Een verslag hierover vindt u verderop in dit blad.
Ook zijn er steeds onderhandelingen met verschillende instanties over de
nieuwbouw aan de Skeperij. Hierover staat een uitgebreid verslag verderop
in dit blad. De herbestrating aan de Korte Bún zal niet lang meer op zich laten wachten. De gemeente heeft ondertussen al aan de Uniastrjitte de beide
bushaltes op hoogte gebracht. Dit is nodig omdat er zogenaamde lage vloerbussen rijden en als het perron dan op hoogte is dan kan men zo met wandelwagen of rolstoel naar binnen rijden.
Momenteel zijn wij met de structuurvisie bezig om te kijken wat er nog haalbaar is en wat niet. Op deze manier willen we hieraan een nieuwe update
geven, zodat we daar de komende jaren mee verder kunnen.
De nieuwe datum voor het 55-plus reisje is bekend! We gaan op 2 september
2010 weer een dagje uit, dus houdt deze datum vrij! Tegen deze tijd ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging.
Mochten er 55-plussers zijn die twee weken voor genoemde datum nog geen
uitnodiging hebben ontvangen, willen die zich dan even melden bij een van
de bestuursleden.
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Binnenkort wordt ook nog het nieuwe hekwerk bij de speeltuin geplaatst.
U ziet wel - wij zijn nog met een hele boel dingen bezig.
De vakanties zijn al weer in zicht en wij willen u alvast een hele goede vakantie toewensen en natuurlijk ook een mooi dorpsfeest in augustus.
Wij wensen u veel leesplezier.
Vereniging voor Dorpsbelangen Ee.
Inloopspreekuur.
We hebben nu twee keer een inloopspreekuur gehouden. De eerste keer
was door omstandigheden bij een bestuurslid aan huis, echter, dit bleek
niet echt een succes.
Het volgende inloopspreekuur in april was in Dorpshuis 'de Jister’ en hier
kwamen vijf mensen naar ons toe met verschillende onderwerpen, klachten en problemen. Onze wijkagent, mevrouw Trijntje van Dekken, was
hierbij aanwezig. Dit hebben wij als een pluspunt ervaren. Zij zal bij de
volgende inloopspreekuren ook weer aanwezig zijn. Hebt u als inwoner
een probleem dat op ons terrein ligt? Kom gerust langs! Ook buurtverenigingen en ondernemers zijn welkom!
Onderstaand vindt u de data voor de volgende inloopspreekuren, waarvoor
u te zijner tijd ook nog bericht aan huis krijgt.
Vrijdag 3 september 2010 van 20.00 tot 21.00 uur
in Dorpshuis 'de Jister'.
Vrijdag 26 november 2010 van 20.00 tot 21.00 uur
in Dorpshuis 'de Jister'.
Krimp.
Een paar jaar geleden hadden we hier nog niet van gehoord, maar momenteel is dit het gesprek van de dag bij de gemeente. We hebben al verschillende keren overleg gehad met verschillende instanties die hier mee
te maken hebben. Tevens is er een excursie geweest naar de Gemeente
Oldambt in Groningen. Hier is de krimp al behoorlijk te zien – het dorp
Ganzeveld is hier een goed voorbeeld van. Men is hier begonnen met de
sloop en wederopbouw en hebben daar de formule gehanteerd 100% slopen en 60% bouwen. De meningen waren hier nogal wat over verdeeld
(moest het nu wel zo of niet).

15de jaargang no. 61

blz. 3

Men is bij de gemeente Dongeradeel nu zo ver dat geïnventariseerd is hoe
verschillende zaken er nu voorstaan. De gemeente is nu bezig met het zoeken naar oplossingen ter voorkoming van de krimp of in ieder geval het
stoppen van verdere krimp. In september a.s. komen wij weer bij elkaar om
een en ander te bespreken.
De kernpunten die hierbij spelen zijn:
→Is een dorp nog leefbaar zonder voorzieningen? De meeste dorpen waren
het er over eens dat zolang er nog een school en een dorpshuis zijn dit geen
probleem is.
→Moeten we onbeperkt kunnen blijven bouwen? Het antwoord van de dorpen was negatief, maar men was wel van mening dat er gezorgd moest
worden dat er vooral geen gaten in de kern van het dorp vallen.
→Zijn er voor ouderen nog genoeg voorzieningen om in het dorp te blijven
wonen? De meningen waren hierover nogal verdeeld. Wij zijn van mening
dat dit wel moet kunnen.
Echter, als de mensen naar een andere woning willen, moet men eerst
bouwen en laten slopen zodat mensen geen twee keer moeten verhuizen.
Gelukkig hebben we hier nog een huisarts, een slager, een winkeltje, een
snackbar, enz. Tevens bezorgt de supermarkt van Anjum in de omliggende
dorpen. En we zien toch ook heel vaak dat de buren of familie bijspringt,
wanneer er hulp moet komen. Volgens ons is Ee mede hierdoor een leefbaar
dorp voor jong en oud.
→Een groot probleem is om ondernemers, die willen starten of willen uitbreiden, voor het dorp te behouden. Wij hebben er bij de gemeente op
aangedrongen om in ieder geval nog eens te bekijken of een nieuw industrieterrein nog tot de mogelijkheden behoort, waarbij niet alles bij voorbaat al naar Dokkum verwezen wordt.
Dit zal wederom ter sprake komen op de volgende
bijeenkomst. Wordt vervolgd.
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Programma Dorpsfeest 2010
Op 25, 26, 27, 28 en 29 augustus vindt ons Dorpsfeest plaats en onderstaand vindt u het programma voor de diverse dagen.
Woensdag 25 augustus
AVOND
-> OPENING EN BALLONNENWEDSTRIJD VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN
-> JURERING BUURTVERSIERING EN INDIVIDUELE TUINEN
-> KOERSBALWEDSTRIJD (OVB)
Donderdag 26 augustus
OCHTEND
-> SPELOCHTEND BASISSCHOOLLEERLINGEN
MIDDAG
-> PLAYBACKSHOW BASISSCHOOL
AVOND
-> BONTE AVOND VOOR DE BUURTEN (TELT MEE, SAMEN MET DE MEERKAMP)
Vrijdag 27 augustus
OCHTEND
-> OPTOCHT VERSIERDE WAGENS EN INDIVIDUELE CREATIES
-> PRIJSUITREIKING TUINEN/BUURTEN/OPTOCHT
MIDDAG
-> KAATSEN
-> FIETSPUZZELTOCHT
AVOND
-> TOP-40 BAND
Zaterdag 28 augustus
OCHTEND
-> OPTOCHT VERSIERDE WAGENS EN INDIVIDUELE CREATIES
-> MATINEE
MIDDAG
-> MEERKAMP VOOR DE BUURTEN
AVOND
-> TOP-40 BAND
Zondag 29 augustus
MIDDAG
-> KERKDIENST IN DE FEESTTENT
Opgave voor de buurtversiering, individuele tuinen, versierde wagens,
jeugdwagens en bonte avond kan nog steeds!! Graag voor 26 juli a.s. opgeven bij Rixt Holwerda (0519 – 51 87 63).
Alle activiteiten voor de basisschoolleerlingen zijn ook bestemd voor Jisters van andere basisscholen.
De Feestcommissie:
Melle Pieter Prins, Melle Westra, Eibert Luinstra, Rixt Holwerda en Klaske
de Haan.

15de jaargang no. 61

blz. 5

Burendag.
Dit jaar zal de Burendag plaats vinden op 25 september.
Trommel al uw buren op, start een brainstorm en bedenk een origineel plan voor deze Burendag.
Het thema voor dit jaar is: ' Een goed idee voor de
buurt'. Wees er snel bij want de inschrijving is vanaf nu
geopend op www.burendag.nl.
Op deze website vindt u veel inspiratie en kunt u uw
leukste ideeën en praktische tips delen. Ook vindt u
hier het aanvraagformulier. Hiermee vraagt u voor een
goed buurtidee een bijdrage van 500 euro aan.
Woningbouw Skeperij.
Helaas is de bouw van vijf nieuwe woningen aan de Skeperij opgeschort.
Het volgende is er aan de hand. De woningstichting heeft 43 projecten op
stapel te staan. Deze projecten gaan 180 miljoen euro kosten, maar de
stichting heeft maar 45 miljoen euro. Nu is er een commissie gevormd en
deze moet uit zien te vinden welke projecten doorgaan en welke niet. Dit
kan wel een jaar duren en dan is het nog afwachten of hier gebouwd kan
worden. Wij vinden dit een grote schande!!
Wij gaan hier dan ook niet mee akkoord en hebben
onmiddellijk een boze brief richting de Woningcorporatie (tegenwoordig de Stichting Thús Wonen)
gestuurd. Hierin eisen wij dat de bouw moet doorgaan daar wij ook nog iemand in het dorp hebben
die zwart op wit heeft te staan dat ze terug kan.
Tevens zijn er drie mensen die hier graag zouden willen wonen en zich ook
hebben laten inschrijven. Deze brief wordt tevens naar de diverse wethouders gestuurd. Wij houden u op de hoogte.
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Achterwei.
Ons kwam ter ore dat de verkeersremmende palen zijn
weggehaald en dit is gedaan voor de nieuwe vuilnisauto omdat deze er anders niet door kan. De bewoners
aan de Achterwei klagen nu over auto’s die er met grote snelheid langs rijden en ook komt het momenteel
vaak voor dat men vanaf de verboden kant de Achterwei in rijdt.
Mensen – doe dit allebei niet, want het is veel te gevaarlijk, mede doordat hier ook kinderen spelen, maar
niemand is er op verdacht dat er van de verboden kant
gemotoriseerd verkeer komt.
Wij hebben de politie hier over ingelicht en deze zullen wat vaker controleren – dus u bent gewaarschuwd! Denk er om – voorzichtig in het verkeer is
alles!!
Ringrijden Tibma.
Zaterdag 24 juli a.s., aanvang 19.00 uur, zal voor de zeventiende keer een
ringrijderij worden georganiseerd op de Tibsterwei te Tibma, bij Ee. Het
belooft weer een mooi schouwspel te worden, want er zullen maar liefst
28 deelnemers aan de start verschijnen.
Friezen, KWPNers, haflingers, whelsjes, hackneys, enz. zullen aan het publiek voorbij rijden. Op deze unieke plek kunnen de deelnemers elkaar zien
ringrijden, omdat er geen huizen staan die het uitzicht belemmeren. Alleen
daarom al komen het publiek en de deelnemers in groten getale naar de
ringrijderij te Tibma. Na de wedstrijd zullen de mooie prijzen, mede door
de vele sponsors, worden uitgereikt in een loods van de familie Hansma te
Tibma, onder het genot van een warme hap van slagerij Schreiber uit Ee en
een heerlijk gekoeld drankje. Tot ziens op Tibma.
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Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 2 oktober 2010. Hebt u
nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurtvereniging,
of andere wetenswaardigheden? Meldt het! Of misschien wilt u wel een advertentie plaatsen? Of een interview geven over uw bedrijf? Dat kan!
Neem contact op!
Per telefoon 0519 – 51 88 13 of per e-mail mabel.kalksma@home.nl.
Al deze zaken en meer (de kopij) . . . kunt u inleveren tot
uiterlijk woensdag 22 september 2010 bij
Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee.
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