Jaarverslag 2016 / Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.
Geachte leden,
In dit beknopt jaarverslag kunt u lezen waar het bestuur van Oldebert zich in 2016
onder anderen mee bezig heeft gehouden.
Enkele hoogtepunten, die verderop nader toegelicht zullen worden:
 Nijjoarsvezide, gehouden op 2 januari 2016, Cazemier Boerderij Tolbert
 Poiesz Supermarkt, verhuizen of blijven? Acties komen op gang.
 Spoorweg monument wordt verplaatst naar de Cazemier Boerderij, Tolbert
 Afsluiting Tolbertervaart d.m.v. een tractorsluis
 Realisatie van de keerlus Bousemalaan in het kader van HOV Groningen-Leek
 Eerste brainstormavond alle verenigingen/stichtingen uit Tolbert, met succes.
 13e Kerstmarkt, 10 en 11 december 2016 in de HJC Manege, Tolbert
Algemeen:
Oldebert telde eind 2016 zo’n 306 leden.
De jaarvergadering was op 21 maart 2016 in de CazemierBoerderij Tolbert, met
na de pauze als gastspreker Dhr. A. Nielsen(wonende in Tolbert) over Erfrecht,
Testamenten en Samenlevingscontracten.
Geert Gjaltema(lid) en Bonne de Boer(secretaris) worden herkozen.
De samenstelling van het bestuur vanaf 21 maart 2016 is als volgt:
Functie:
Naam:
Aftredend per:
Voorzitter
Martin Weerd
2017
Secretaris
Bonne de Boer
2019
Penningmeester
Ynze Faber
2018
Algemeen
Geert Gjaltema
2019
Algemeen
Sytske Everink
2018
Algemeen
Fokke Dijkstra
2018
Notulist
Mihra Haskovic

Nijjoarsveziede 2 januari 2016:
Tijdens de zeer druk bezochte Tolberter Nijjoarsvezide in de CazemierBoerderij op
zaterdag 2 januari werd voor de tiende keer de Tolberter Erepenning uitgereikt. En de
winnaar is geworden de Rederijkerskamer Vredewold! Een welverdiend cadeau voor
de Tolberter toneelvereniging die dit jaar al 115 jaar (!) prachtige toneelvoorstellingen op
de planken brengt.
Het is daarmee een van de oudste verenigingen in Tolbert, dus was het volkomen
verdiend dat zij met de eer gingen strijken!
De erepenning werd door Martin Weerd, voorzitter van Oldebert, overhandigd aan
Janna Lietmeijer, voorzitter van Rederijkerskamer Vredewold.

Mogelijke verhuizing van Poiesz Supermarkt uit Tolbert?
De Poiesz Supermarkt gaat wellicht verhuizen naar de voormalige huishoudschool
in Tolbert, omdat alle Poiesz winkels naar een nieuwe formule overstappen die
vele vierkante meters meer winkelruimte vraagt.
De Handelsvereniging Tolbert, Stichting Volksvermaken en Oldebert slaan de handen
ineen om te voorkomen dat dit plan doorgang vindt.
Op 14 maart vindt er overleg plaats in De Postwagen tussen deze partijen en
directeur Piet Smit, die de onrust in het dorp begreep en uiteindelijk het plan om
naar de huishoudschool te verhuizen, laat vallen. Voorwaarde hierbij is dat we met zijn
allen naar oplossingen zoeken en niet tegen elkaar moeten vechten en dus wordt de
slogan:

Poiesz en Tolbert gaan samen de uitdaging aan!!

“Niet tegen elkaar maar met elkaar”
Er volgen meerdere bijeenkomsten, de inwoners van Tolbert wordt om hun mening
gevraagd en dit resulteert in een alternatief plan, die in mei aan belangstellenden
wordt gepresenteerd. Dit plan wordt voorbereid door Caroline Steenbergen/Peter van
Dam namens Waterman Architectuur Projecten en Martin Weerd, voorzitter van Oldebert.
Tevens wordt er een plan B bijgemaakt, om het centrum van Tolbert nog meer allure te
geven, maar ook om aan enkele voorwaarden van Poiesz te voldoen (o.a. meer
parkeerplaatsen).
Directeur Piet Smit wordt van deze plannen op de hoogte gebracht en nu zijn zij aan zet
om hiermee verder te gaan. Bovendien zal het Poiesz een besparing opleveren van ca. 1
miljoen euro en daar zijn ondernemers zeker gevoelig voor.
Helaas zal er in 2016 geen nader nieuws over de plannen naar voren komen, dus
wachten we af wat in 2017 gaat gebeuren.

Officiële onthulling monument Drachtster - Tramlijn.
Het Bestuur van Oldebert heeft het initiatief genomen tot realisatie van een nieuw en
prominent ”monument” ter herinnering aan de Drachtster - Tramlijn. Het ontwerp voor
het “monument “ is pro-deo vervaardigd door Waterman Architecten Tolbert (Peter van
Dam). De realisatie is mede mogelijk gemaakt door RABO Bank, Gemeente Leek, Lions
Westerkwartier, OVL en Oldebert (vereniging voor dorpsbelangen Tolbert). De opening
werd op zaterdag 29 oktober verricht door Albert Graansma, onder toeziend oog van vele
aanwezigen, waaronder een aantal machinisten/medewerkers, die zelf nog op de
tram/trein hebben gereden. Na de onthulling werd een boeiend verhaal gehouden over de
historie van de Drachtster Tramlijn door diezelfde Albert Graansma, in de Cazemier
Boerderij. Dat Oldebert heeft gekozen om het monument op deze locatie te herplaatsen
is uit het oogpunt van esthetiek en veiligheid gedaan. Fietsers, wandelaars maar ook
automobilisten zien vanaf de Hoofdstraat het monument liggen en daardoor krijgt het
meer aandacht. Oorspronkelijk zou de rails ook door de Hoofdstraat lopen, maar na
protest van de middenstand indertijd, is de andere route gekozen. De CazemierBoerderij
is een passende locatie voor een dergelijk monument en ook Fredewalda is er blij mee.

Afsluiting Tolbertervaart met landbouwsluis:
Met ingang van 11 mei 2016 wordt de Tolbertervaart voor het doorgaande
autoverkeer gesloten.
Ter hoogte van de aansluiting met de Wissel (zuidzijde) maakt een landbouwsluis het
doorgaande autoverkeer onmogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen de sluis wel
passeren.
De sluis is, naast de vereiste verkeersborden, voorzien van een lichtmast, zodat de sluis
zichtbaar blijft. De verkeersmaatregel wordt na een half jaar met de omwonenden
geëvalueerd om ervaringen te kunnen uitwisselen.

In de tweede helft van 2016 zal er een evaluatie plaatsvinden, maar de Gemeente Leek
heeft al geconstateerd dat weliswaar het sluipverkeer is afgenomen, maar de verharding
laat te wensen over. Door gebruik te maken van verkeerde oplossingen voor het
verharden van de rijbaan, ontstaan nog steeds grote stofwolken.
Bovendien is de paal van de sluis al meerdere keren kapot gereden.
Er zit weinig tot geen schot in en meerdere bewoners/belanghebbenden vinden dit
jammer. I.v.m. het overlijden van Rien Honnef is het blijven liggen en dus vertraagd.
Karin Dekker neemt als nieuwe wethouder e.e.a. mee in een volgend overleg.
Helaas wordt er in 2016 niet meer geëvalueerd, de Gemeente komt er in 2017 op terug.

Realisatie van de keerlus Bousemalaan/Oldebertweg:
Mede door initiatieven van bewoners in de wijk De Linde en Oldebert, is er een keerlus
gerealiseerd op de hoek Bousemalaan/Oldebertweg. De Q-buzz heeft ca. 1,5 jaar lang
gebruik gemaakt van een tijdelijke voorziening op het terrein van De Zijlen, maar die kan
begin 2017 vervallen. Hierdoor kunnen de bewoners van met name de wijk De Linde weer
op een fatsoenlijke en veilige wijze instappen in de bus.
Het fietspad is iets omgelegd en het kruispunt aangepast. De bus heeft een eigen
standplaats gekregen, met een bushokje en fietsenrek erbij.

Brainstormavond met verenigingen/stichtingen uit Tolbert:
Het doel van de bijeenkomst is om te bekijken waar de verenigingen in Tolbert elkaar
kunnen versterken. Oldebert heeft hiertoe het voortouw genomen omdat Oldebert de
belangen behartigt voor inwoners van Tolbert en wel in de breedste zin van het woord
inclusief ambtelijk en bestuurlijk overleg met B&W. In het kort komt het er op neer, om
de samenhang binnen het dorp Tolbert te verbeteren.
De opkomst was bemoedigend en over en weer kon men met elkaar kennismaken en
ideeën met elkaar gedeeld worden.
De eindconclusie is dan ook dat deze avond zeker voor herhaling vatbaar is.
Mogelijk zijn dan ook de verenigingen die er nu niet bij waren, wel aanwezig.

13e Kerstmarkt, 10 en 11 december 2016 in de HJC Manege, Tolbert
Opnieuw heeft Oldebert deelgenomen, om te proberen nieuwe leden voor haar vereniging
te winnen en met succes! Maar liefst 10 nieuwe leden konden bijgeschreven worden,
voorwaar een succes. Toch zal het bestuur mogelijk inzetten op een andere opzet van
de deelname, misschien wel een gezamenlijke stand met Fredewalda en Stichting
Volksvermaken.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

toch?

Januari 2017,
Bonne de Boer,
secretaris Oldebert

