Jaarvergadering Dorpsbelangen Burgum
Op 17 maart 2020 houdt Dorpsbelangen Burgum (DB) haar jaarvergadering in het Maximacentrum aan de Bernhardstraat te Burgum. U bent van harte uitgenodigd.
We kunnen als DB met veel plezier terugkijken op een mooi en productief 2019. Enkele
bijzondere projecten waar DB in meegelopen heeft, zijn de start van de Nieuwe Westermar, de start van het nieuwe AZC en het realiseren van het Strandje in het Wetter en
Wille park. De realisatie van het strandje is een project waar we als Dorpsbelangen Burgum samenwerken met de gemeente, Rijkswaterstaat en Provincie Fryslân. Inmiddels is
de voorbereidingsfase afgelopen, en is er gestart met de realisatie.
Ook dit jaar hebben we gemeend u als leden/dorpsgenoten op deze wijze te informeren
over wat voor activiteiten we het afgelopen jaar hebben ondernomen. Hiervoor belichten
we nu een aantal zaken. Wilt u over genoemde zaken meer weten, of ook wat er verder

aan de orde is geweest, dan bent u van
harte welkom op onze jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering zullen een aantal bestuursleden een korte toelichting geven op activiteiten waar
zij bij betrokken zijn geweest, of nu nog betrokken bij zijn. Na de pauze wordt u meegenomen in de ontwikkelingen die plaats gaan vinden in de oude melkfabriek aan de
Burgumerdaam. Ook zullen vertegenwoordigers van de kleding en speelgoed bank Burgum vertellen wat hun bezighoudt.
Bent u nieuwsgierig, of wilt u graag mee denken over zaken die spelen in Burgum, wees welkom op dinsdag 17 maart 19.30 uur in het Maximacentrum te
Burgum.

Activiteiten seizoen 2019 waar Dorpsbelangen Burgum aandacht aan heeft gegeven, of zelf initiatieven heeft ondernomen.

keuze van de commissie is aangeboden
aan de Burgumers, waarna het zonder
bezwaren in opdracht is gegeven. Op verzoek van de gemeente zijn enkele leden
van DB aanwezig geweest bij de beoordelingen van de ontwerpen voor het
kunstwerk.

Afhandeling van ons jubileumjaar; door
DB moesten nog een aantal zaken volgend op ons jubileum jaar worden afgehandeld. Deze activiteiten hadden door
een langere voorbereiding meer tijd nodig.
Dit betreft het leggen van de nieuwe vloerbedekking in een deel van het Observeum
en realiseren van het Standje in het Wetter
en Wille park.
De realisatie van het Strandje is een uitdaging. Het subsidiebedrag was snel beschikbaar. Echter de afstemming met de
gemeente, Rijkswaterstaat en Provincie
over onder meer een afsluitbare duiker,
had heel wat voeten in de aarde. Op 5 december 2019 kwam het verlossende
woord en is vergunning verstrekt. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereiding
van de uitvoering. We hopen deze zomer
de locatie in gebruik te mogen nemen.

Overleg beheerscommissie; samen
met gemeente, politie en de winkeliersvereniging is er jaarlijks een overleg. In dit
overleg onder voorzitterschap van Dorpsbelangen Burgum, worden zaken besproken als onderhoud en gebruik van het
winkelerf en aangrenzende straten. Het
betreft dan zaken als gebruik van openbare ruimte, wel of niet autoverkeer in het
centrum, parkeerbeleid en handhaving, de
snelheid waarmee gereden mag worden,
de betaalautomaat voorziening in Burgum,
groenonderhoud, leegstaande panden
etc.
Kunstcommissie; als afronding van het
project Kansen In de Kernen (KIK) is er
commissie samengesteld om een kunstwerk te kiezen. Dit kunstwerk wordt geplaatst op het Van Sminiaplein. Uit meerdere inzendingen zijn uiteindelijk 3
kunstenaars overgebleven. Alle drie
hebben een presentatie geven over het
kunstwerk en wat hun motivatie was dit op
die locatie te gaan plaatsen. De voorlopige

Dekkingsgebied voor AED’s; binnen DB
wordt hard gewerkt aan een plan om voldoende AED’s te krijgen in en rond Burgum die altijd dag en nacht beschikbaar
zijn en geregistreerd staan bij HartslagNU.nl. Deze actie is ontstaan na de vorige
jaarvergadering. Toen is door het Observeum het verzoek gedaan om ook bij
hun een apparaat te mogen plaatsen die
tijdens en buiten de openingsuren van het
Observeum beschikbaar is en aangemeld
is bij Hartslag.nl.
Woningbouw in en rondom Burgum; is
een punt van zorg voor DB. Onze zorgen
zijn bij de gemeente aangegeven.

Punten die naast eerder genoemde onze
aandacht ook krijgen zijn: energie/duurzaamheid, veiligheid wegen, het woonprogramma, Kearn, hurdfarre op de Burgumer Mar en nog veel andere zaken.
Zou u ook mee willen praten: wij hopen
dat u zich door deze punten aangesproken voelt en uw nieuwsgierigheid hiermee
gewekt is. Naast dat u van harte welkom
bent op onze jaarvergadering, nodigen wij
u ook uit lid te worden van Dorpsbelangen
Burgum. Door het betalen van een kleine
bijdrage, € 5,- per jaar, kunt ook u meehelpen ons dorp leefbaar te houden en onze
voorzieningen in stand te houden. Maar
wat belangrijker is, laat u zich ook door
Dorpsbelang horen. Samen kunnen we
veel bereiken. U kunt zich aanmelden via
info@burgum.nl
Van harte welkom!

