Jaarverslag 2019 / Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.
Geachte leden,
In dit beknopt jaarverslag kunt u lezen waar het bestuur van Oldebert zich in
2019 onder anderen mee bezig heeft gehouden.
Enkele hoogtepunten, die verderop nader toegelicht zullen worden:
• Nijjoarsveziede, gehouden op 5 januari 2019, Cazemier Boerderij Tolbert.
• Nieuwbouw Poiesz Supermarkt.
• Aanpak rotonde Auwemalaan.
• Herindeling 4 gemeenten.
• 25 jarig jubileum Fredewalda.
• Oprichting Energie Collectief Tolbert.

Algemeen:
Oldebert telde eind 2019 zo’n 280 leden.
De jaarvergadering was op 25 maart 2019 in de CazemierBoerderij Tolbert, met
na de pauze als thema Noaproaten.
Bonne de Boer (voorzitter) en Geert Gjaltema (lid) worden herkozen.
De samenstelling van het bestuur vanaf 13 maart 2018 is als volgt:
Functie:
Naam:
Aftredend per:
Voorzitter
Bonne de Boer
2022
Secretaris
Fokke Dijkstra
2021
Penningmeester
Ynze Faber
2021
Algemeen
Geert Gjaltema
2022
Algemeen
Sytske Everink
2021
Algemeen
Anja Linker -van Wijk
2021
Algemeen
Barbara Postema-Korringa 2021

Na tijdelijk met de provider van Fredewalda meegelift te zijn hebben wij nu weer
zelf een provider. Jeroen Everink heeft de nieuwe site gemaakt en onderhoudt
de site.

Nijjoarsveziede 5 januari 2019:

Tijdens de zeer druk bezochte Tolberter Nijjoarsveziede in de
CazemierBoerderij op zaterdag 5 januari 2019 werd voor de dertiende keer de
Tolberter Erepenning uitgereikt. En de winnaar is geworden Flexx Music
Woldhoorn Tolbert, een welverdiend cadeau voor de Tolberter vereniging die
met name elk jaar de kerstaubade opvoert bij vooral de ouderen. Hiervoor doet
zij op eerste kerstdag een ronde door Tolbert.
De erepenning werd door Jur Engels, uitgereikt.

De nieuwbouw van Poiesz supermarkt gaat door.
Door de actie van de Handelsvereniging Tolbert, Stichting Volksvermaken
Tolbert en Oldebert is voorkomen dat Poiesz uit Tolbert vertrekt. Intussen heeft
de Gemeente Leek al een kleine € 200.000.- uitgetrokken voor het centrum plan
in Tolbert en is al een besluit van geen bedenkingen vastgesteld en is dit
overgenomen door de nieuwe Gemeente Westerkwartier.
De locatie wordt gevormd door het gebied waar momenteel bakker van Esch,
de Koetsier, cafetaria Westerkwartier en een 12-tal huizen aan de Leuringslaan
staan. Deze panden worden gesloopt.
De bakker en het cafetaria komen in het oude pand van Poiesz, de Koetsier
vertrekt naar elders.

De sloop is intussen in volle gang
In samenwerking met Wold en Waard wordt gekeken naar nieuwbouw voor de
6 huizen in het dorp Tolbert: momenteel wordt overlegd met de IJsvereniging
om de nieuwe woningen te plaatsen naar de ijsbaan en de ijsbaan te
verplaatsten naar achter de CazemierBoerderij. Deze optie is nog volop in
discussie.
Herindeling 4 gemeenten.
Dit jaar is de herindeling van de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en
Zuidhorn een feit. De nieuwe gemeente heet nu Gemeente Westerkwartier.
Het was eerst even zoeken naar de juiste weg om ingang te vinden wat betreft
de vertegenwoordiging. Maar het begint intussen vorm te krijgen.
Ondertussen heeft de gemeente Westerkwartier een “bidboek” samengesteld.
Hiervan is de bedoeling dat de gemeentes streven naar een dorp die landelijk
gezien representatief is. Hierbij is Tolbert voorgedragen als meest
representatieve dorp binnen de gemeente Westerkwartier.

Bezoek van het College van B&W met enkele ambtenaren aan Tolbert
Op 15 mei hebben wij samen met de Tolberters een gesprek gehad met B&W
van de Gemeente Westerkwartier.
Vanwege het feit dat er een herindeling heeft plaatsgevonden betreffende de
gemeentes , hadden wij nu te maken met een compleet nieuw gemeentebestuur . Daarom heeft de kennismaking hoofdzakelijk bestaan uit een
presentatie van Tolbert doormiddel van een film van Tjerk Bekius en een
presentatie van verschillende verenigingen in het dorp.
De knelpunten in het dorp zijn op andere momenten aan de orde gebracht.

Auwemalaan
De rotonde van de Auwemalaan is nu klaar inclusief de Auwemalaan zelf en is
dus ingericht ter bevordering van het HOV vervoer.
Fredewalda bestaat 25 jaar
Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van Oudheidskamer Fredewalda,
heeft Oldebert Fredewalda een plaquette geschonken voor het dorp. Deze is
geplaatst in de pui van de woning Hoofdstraat 41- 45 .

Oprichting Energie Collectief Tolbert
Vanuit het Netwerk Tolbert, een samenwerking tussen verschillende
verenigingen in Tolbert, is het Energie Collectief Tolbert ontstaan. Zij zijn bezig
via de postcoderoos zonnepanelen te plaatsen op bijv. grote hallen of schuren
en vervolgens kunnen deelnemers deze voor een schappelijke prijs
aanschaffen. Tevens wordt er door dit Energie Collectief ook gekeken naar
andere duurzaamheidsprojecten om de energie rekening te verlagen.

toch?

Tolbert, januari 2020
Fokke Dijkstra
secretaris Oldebert

