Jaarverslag 2021

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2021 heeft als doel een kort overzicht te geven van wat er
gedurende het jaar zoal heeft plaatsgevonden binnen de scope van Plaatselijk belang Oud
Aengwirden.
Bestuurszaken
In april 2021 vond tijdens de (online) ALV de voorzitterswissel plaats. Teun Appelman nam de
voorzittershamer over van Maaike Leistra, die nog wel als bestuurslid aanbleef. Meindert Jan
Wassenaar trad af als bestuurslid en tot nieuwe bestuursleden werden benoemd Martin Agema
(penningmeester) en Arne van Nugteren (secretaris). De ALV werd afgesloten met een gezellige
bingo waarin mooie prijzen verdeeld werden.
Streekvisie
De Streekvisie is een prachtig boekwerk geworden en aan alle bewoners van de Streek
uitgedeeld. De daarin benoemde speerpunten vormen ook de speerpunten voor PB de komende
jaren.
Wonen
Over de ontwikkelingen rondom De Eide blijft PB in nauw contact met de gemeente. Daar waar
mogelijk proberen we onze invloed te laten gelden om, in lijn met de Streekvisie, vooral aandacht
te hebben voor betaalbare starterswoningen.
Ontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)
De plannen van de gemeente m.b.t. KNO en de voortgang daarvan worden op de voet gevolgd en
daar waar mogelijk worden vragen gesteld en wordt kritisch meegedacht. PB wil dit kritisch
blijven bewaken gezien de grote impact die dit kan hebben op de Streek.
Aengwirden Aardgasvrij
De Energiecooperatie Aengwirden heeft samen met Plaatselijk Belang, Stichting SBV en Stichting
Ondernemers van Aengwirden een projectaanvraag ingediend bij het Lokaal Energie
Experimenten Fonds van de Gemeente Heerenveen. Na een jury beoordeling van alle aanvragen
werd het project Aengwirden Aardgasvrij beloond met een bedrag van 100.000 euro. Daarmee
kan het project de komende twee jaar worden uitgevoerd. Het project heeft als doel om op de
Streek energieverbruik te beperken en gezamenlijk duurzame energie op te wekken en te delen.
Vuurwerk / Wensboom
De wensboom die eind 2020 was opgezet bleek een groot succes. Gedurende heel 2021 zijn er
meerdere wensen vervuld zoals bijvoorbeeld eendenkooien en speelgoed voor de nieuwe school.
Eind 2021 bleek het traditionele vuurwerk wederom niet mogelijk en is er opnieuw een boom
opgezet (afkomstig uit de tuin van een van de Streekbewoners!) op de kruising AengwirderwegPastoriesingel. Dit jaar was “wensen doorgeven” het thema en door middel van een flyer-actie
werd dit bij eenieder onder de aandacht gebracht tegelijk met een actie om nieuwe leden te
werven. Ook de schoolkinderen hebben dit jaar weer mooie ballen gemaakt voor in de
wensboom.
Recreatie
Mede met steun van een door de Stichting Ondernemers van Aengwirden ontvangen subsidie
wordt hard gewerkt aan een projectplan om de recreatiemogelijkheden in de Streek te vergroten.
Met name voor de aanleg van wandelpaden is er veel animo en zijn er volop mogelijkheden. Het is
wel een project van de lange adem gezien de vele betrokken partijen en soms verschillende
belangen. Maar in 2021 zijn weer de nodige stappen vooruit gezet.
Ondersteuning
PB probeert waar mogelijk ook kleine initiatieven of hulpverzoeken te ondersteunen. Zo heeft PB
in 2021 de kosten van de kapotte AED-kast bij het MFA op zich genomen.

