Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Christelijke
Oranjevereniging Raard e.o. en Doarpsbelang Boarnwert en Raard
Vrijdag 11 maart 20.00 uur in Dorpshuis De Nije Pole in Raard
Graag deze uitnodiging meenemen naar de vergadering
Programma:
19.45 uur: Dorpshuis open
20.00 uur: Jaarvergadering Oranjevereniging
20.20 uur: Jaarvergadering Doarpsbelang
21.30 uur: Even napraten met een drankje

Agenda voor de Jaarvergadering Oranjevereniging
1. Opening
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mededelingen
Notulen van de jaarvergadering 23 januari 2015
Jaarverslag
Financieel verslag
Verslag van de kascommissie
Bestuurswisseling
Rondvraag

9. Sluiting

Z.O.Z.

Agenda voor de Jaarvergadering Doarpsbelang
1. Opening
2. Verslag van de jaarvergadering 23 januari 2015 (alvast te lezen op www.raard-eo.nl)
3.

Jaarverslag activiteiten 2015
De DB-vergaderingen waren op 5 januari, 23 maart en 12 oktober
Subsidieaanvraag en -afhandeling rond oud en nieuw
Groot onderhoud speeltuin en opstellen rooster
Afstemming direct omwonenden en organiseren inloopavond i.v.m. nieuwbouw Van
Kleffenswei (in samenwerking met Loft)
Kennismaking met Mienskipswurker gemeente over zorgvraagstukken
Regiobijeenkomsten bezocht (in Raerd, Zwaagwesteinde, Wierum, Holwerd)
Afstemming met stichting Doarpswurk over de ontwikkeling van een dorpsvisie
Organisatie van de 4 mei herdenking
Organisatie van de viswedstrijd
Tulpenbollen gepland op de Boarnwerter Hoek
Ledenlijst nagelopen en nieuwe leden geworven
Alle archieven van Doarpsbelang ondergebracht bij het Streekarchief in Dokkum
Onderzoek wandelpad naar de Dokkumer Ee vanaf de Keegen
> Helaas heeft dit onderzoek de conclusie opgeleverd dat dit eerst bij een idee moet
blijven. Er zijn te veel beperkingen om op korte termijn een wandelpad waar te kunnen
maken.
Contact met de gemeente over verschillende onderwerpen,
> Onder andere over de zoutbak, ingeplande wegwerkzaamheden, stuk gereden bermen
De Tange/Boarnwert, verkeersremmers Van Kleffenswei, extra lichtpunt bij voetpad It
Fintsje en van Kleffenswei.
-

4.

Financieel verslag

5.

Doarpsvisie: visie op de leefbaarheid in onze dorpen.
Wij hebben allemaal te maken met een veranderende samenleving, waarin meer wordt
ingezet op de zelfredzaamheid. Ook de rol van dorpsbelangen en gemeentes verandert.
St.Doarpswurk: “De lokale democratie verandert. Het zijn niet meer alleen de gemeente en
dorpsbelang die zaken oppakken, maar ook lokale initiatiefgroepen die zich bundelen rond
één onderwerp. Voor dorpsbelangen is dat een verandering, maar ook voor gemeenten."
Voor onze dorpen betekent dat, dat ook wij de komende jaren gaan merken dat er minder
geld en energie wordt gebracht vanuit de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
beheer van het groen, maar ook voor andere ondersteuning is er straks steeds minder
ruimte. Er is geen dorpen- en wijkenfonds met geoormerkt geld meer. Initiatieven moeten
meer en meer lokaal gefinancierd en uitgevoerd worden.
Tijdens deze jaarvergadering willen we verder gaan op de vooraankondiging in de
jaarvergadering van 2015. We willen met behulp van multimedia komen tot wat we als
dorpsbewoners de belangrijke thema’s vinden. Na deze avond gaat Doarpsbelang de
dorpen in om via keukentafelgesprekken, door te praten over de benoemde thema’s en hoe
we deze gedachten en ideeën voor de toekomst uit kunnen werken. Uiteindelijk wordt dit
allemaal in een dorpsvisie verwerkt. Dat is dan de meerjarenplanning voor Doarpsbelang
Boarnwert-Raard.
Ø

Bij deze nodigen wij uitdrukkelijk alle inwoners van Boarnwert en Raard uit om
mee te denken over de toekomst van onze dorpen. Hoe meer meningen, hoe beter
het resultaat! Vergeet niet om hiervoor je smartphone mee te nemen!

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Z.O.Z.

