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SAMEN STERK  

STEUN PLAATSELIJK BELANG OUD AENGWIRDEN 

 

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden (PB) vertegenwoordigt de wensen van de Streekbewoners van de 

dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot richting de Gemeente Heerenveen. Hierin is een 

goede samenwerking en het goed op de hoogte zijn van elkaars wensen van groot belang. Hiervoor 

hebben we de afgelopen jaar met uw input de Streekvisie ontwikkeld.  

 

PB maakt zich sterk om o.a. onderstaande speerpunten te gaan realiseren in de komende 5 jaar. 

 Betaalbare flexibele starterswoningen (levensloopbestendig) van en voor De Streek 

 Verbeteren verkeerssituatie 

 Opknappen van huidige wandelpaden & bruggetjes en het realiseren van nieuwe 

verbindingen  

 Het vertegenwoordigen van de Streek belangen m.b.t. de industriële ontwikkelingen 

Kalverblad Noordoost. 

 Het veiliger maken van het gebied van de recycling containers 

 Het Streekhulpteam in stand houden voor hulp vragen 

 Het lichtje aan elkaar doorgeven via de Wensboom 

 

Om dit te realiseren hebben wij leden nodig. Want samen staan we sterk! 
 
PS Wilt u weten wat we doen en wat we gerealiseerd hebben? Bezoek dan de Algemene leden 
vergadering en volg ons op Facebook! 
 

STEUN PLAATSELIJK BELANG VOOR 5 EURO,-  

U steunt PB al voor 5,- euro in 2021. Wordt u lid? Vul dan onderstaande gegevens in en doe 

het in de brievenbus bij de Mieden 10 te Tjalleberd. 

Naam: 

Adres: 

Postcode:    Woonplaats:    

Email: 

Rekeningnummer (IBAN):        

Handtekening:  

Door ondertekening geeft u toestemming aan Plaatselijk Belang Oud Aengwirden, om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank ten behoeve van de jaarlijkse contributie. 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 30 kalenderdagen uw bank opdracht 

geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken.  

AVG  

Hoe wij met uw gegevens omgaan staat vermeld op onze website www.aengwirden.nl  

https://aengwirden.nl/plaatselijk-belang/privacy-verklaring 


