Mededeling jaarvergadering Dorpsbelangen Burgum
Elk jaar organiseert Dorpsbelangen Burgum in maart de jaarvergadering. In deze vergadering blikt het bestuur samen met leden en belangstellenden terug op het voorgaande
jaar, zetten we een vrijwilliger in het zonnetje en geven we de mogelijkheid om input te leveren en vragen te stellen.
Gezien de huidige situatie is besloten om ook dit jaar geen (fysieke) jaarvergadering te
houden. We vragen uw begrip hiervoor. Toch willen wij u informeren over de zaken die in
Jaarverslag 2020
Wat hield en houdt ons bezig?
Dorpsbelangen is betrokken bij verschillende ontwikkelingen en is gesprekspartner van de gemeente. Wij maken ons sterk
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, de voorzieningen en de leefbaarheid
in Burgum.
Strandje / park
In 2020 kon voor het eerst gebruik gemaakt worden van het speelstrandje in het
Wetter en Willepark. Het was een groot
succes.
AED (Automatische Externe Defibrillator)
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende
AED’s zijn in Burgum. Wij hebben met diverse partijen gesproken. Er zijn AED’s
bijgekomen en bestaande AED’s verplaatst naar een meer openbaar toegankelijke plek. De AED bij het Observeum is
betaald door Dorpsbelangen en wordt nu
door het Observeum onderhouden.
Verkeersveiligheid
Dorpsbelangen werkt continu aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Burgum. Waar wij of onze leden verkeersonveilige situaties constateren bespreken
wij deze met de gemeente en bekijken wat
er mogelijk is om de situatie te verbeteren.

Woningbouw
Bijna iedereen vindt dat er nieuwe woningen moeten worden gebouwd voor verschillende doelgroepen. Dorpsbelangen
spreekt zich niet op voorhand uit voor of
tegen een bepaalde locatie maar vindt het
belangrijk dat er een zorgvuldige afweging
van belangen plaatsvindt, dat iedereen
wordt gehoord en dat er snel een keuze
wordt gemaakt.
Project Buurtkracht Burgum
Dorpsbelangen is betrokken bij het project
‘BuurtKracht’ Hierin bundelen inwoners
hun krachten met politie, gemeente, Kearn
gebiedsteam en welzijnswerk, om ons
dorp mooier en veiliger te maken. De start
van dit project zal later in 2021 plaatsvinden.
Donatie Commissie Ontspanning Burgum
Als Dorpsbelangen hebben we een donatie ontvangen deze commissie. We
zoeken nog een goede invulling. Heeft u
ideeën, dan horen we het graag.
Financiële verantwoording
Voor 2020 heeft een controle van de financiële gegevens plaatsgevonden. De kascommissie is akkoord met de gegevens.
We zoeken naar een nieuw lid voor
de kascommissie. Aanmelden kan via
info@burgum.nl.

2020 zijn opgepakt. Daarnaast willen
we de interactie met leden en belangstellenden waarborgen. Daarom vindt u een
schriftelijk jaarverslag en hebben we ons nieuwe
interactieve initiatief “Sis it mar!”.

Samenstelling bestuur
Bestuurlijk gezien was het een roerig jaar.
Piet Bruining nam in september afscheid
als voorzitter en bestuurslid. Bestuurslid
Jaap Kingma nam het stokje van hem
over. In november gaf Jaap aan werk en
bestuurslidmaatschap niet langer te kunnen combineren en nam hij afscheid. Ook
namen we afscheid van Anette Kerstholt.
Allen bedankt voor jullie actieve inzet! Bestuurslid Erik Wietses heeft (tijdelijk) de rol
van voorzitter op zich genomen.
Gelukkig is er ook nieuwe aanwas. Aukje
Dillema is bereid gevonden zich de komende jaren in te zetten voor het dorp en
plaats te nemen in het bestuur. Wij hopen
op uw instemming.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande, hebt u mooie
ideeën, wilt u meepraten en /of zich inzetten voor ons mooie dorp? Neem dan
contact op via de mail info@burgum.nl, sis
it mar, onze facebookpagina of benader 1
van de bestuursleden.
Tot ziens!
Erik Wietses (Voorzitter a.i), Baukje van der
Wal (secretariaat), Ronald Zijlstra (Penningmeester), Richine van der Hoek, Alina
Wouda, Aukje Dillema en Lammert de
Jong

Sis it mar!
voor vragen of
aandachtspunten
Het bestuur van Dorpsbelangen vergadert elke maand, waarbij ook gasten kunnen vertellen over hun aandachtspunt. Gezien de situatie
vergadert het bestuur nu al een jaar
digitaal.
We willen ook nu belangstellenden
de mogelijkheid geven om tijdens de
bestuursvergadering vragen te
stellen of een onderwerp onder de
aandacht te brengen. Daarom
hebben we nu Sis ’t mar, een half
uur tijdens de bestuursvergadering
voor deze contactmomenten. We
kunnen dan direct afspraken maken
en eventuele acties uitzetten. Wilt u
gebruik maken van deze mogelijkheid stuur dan een mailtje naar
info@burgum.nl ovv aanmelding Sis
’t mar!.

