
Nieuwsbrief Dorpsvisie 

MILDAM 2015 – 2025 
voorjaar 2016 

Halfjaarlijkse uitgave over de stand van zaken in ons dorp  

 
 

Een voorschotje op de toekomst 
 
De Dorpsvisie Mildam 2015-2025 staat officieel op papier: we 

willen toe naar ‘een meer duurzame, bedrijvige, levendige en 
groene(er)e mienskip’. Burgemeester Tjeerd van der Zwan was 
blij verrast dat hier zoveel mensen actief willen meedenken 

over de manier waarop.  
 

Al kan niemand koffiedik kijken, de vier themagroepen die de toekomst-

dromen in doelen gaan vertalen en in concrete acties en plannen willen 
vatten, houden u graag op de hoogte van de stand van zaken. Ze horen 

graag uw ideeën, suggesties, tips en opmerkingen, maar hopen vooral 
op uw concrete hulp. Ze komen stuk voor stuk aan het woord.  

 
Aan u de volgende zet! Lees op de volgende pagina’s bij wie u 

zich kunt melden voor een geschikte klus. 
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Colofon 
Dit is een uitgave van Plaatselijk Belang Mildam  

Met bijdragen van: Minke Bouwstra, Yvonne Meesters, Herman Miede-
ma,  Alie Rusch, Judith van Tongeren en Truus Visser 

Eindredactie en vormgeving: Alie Rusch 
 

Bestuur Plaatselijk Belang Mildam  
Wiebe Nijlunsing (VZ), Ietje Miedema (secr.), Henco Jonker (penning.),  
Minke Bouwstra, Jeep Heida, Alie Rusch en Jeroen van der Veur 
 

Aanmelden? Vragen? Dan kunt u terecht bij 
Website Mildam: www.mildam.org 

Jeugd: Minke Bouwstra, tl. 06-12289672, e.bouwstra9@chello.nl 
Groen: Yvonne Meesters, tl. 0513-681569 ysm.meesters@gmail.com  

of Judith v.Tongeren, tl. 06-44796633, judithvantongeren@hotmail.com  
Wonen/verkeer/veiligheid: secretariaat PB, pbmildam@hotmail.com 

Ouderen: tel. 0513-841130, nalekerusch@upcmail.nl 
 

 

Themagroep Jeugd, cultuur en voorzieningen:  
zwemmen en chillen 

 

 

Wij, Hester Wagenaar, Lammert Salverda, Marjan Dijkstra en Minke 

Bouwstra zijn bezig om ons dorp voor de jeugd tussen 12 en 17 jaar 

leuk en leefbaar te houden - of te maken. Hoe precies?  
 

Met onderwerpen die deze jongeren zelf 
hebben aangegeven: een zwemsteiger bij 

de Tjonger, een chillplek bij school en  

activiteiten in de wintermaanden, zoals  
een film- of discoavond. Dat vergt enig 

organisatietalent en een duwtje in de rug bij 
de uitvoering. Uiteraard wil de jeugd hier 

zelf een groot aandeel in hebben. Maar als 
het ‘van de groep zelf’ is, ligt de realisatie 

én het vervolgens netjes bijhouden bij hen 

in goede handen.  

http://www.mildam.org/
mailto:e.bouwstra9@chello.nl
mailto:ysm.meesters@gmail.com
mailto:judithvantongeren@hotmail.com
mailto:pbmildam@hotmail.com
mailto:nalekerusch@upcmail.nl
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De plannen passen prima in de nieuwe dorpsvisie: deze leeftijdscatego-
rie dreigt overal tussen wal en schip te raken, maar in Mildam hopen we 

dat te kunnen voorkomen door activiteiten in ons eigen dorp.  
Het zou geweldig zijn om onze themagroep te kunnen uitbreiden! We 

zouden er het liefst ouders en/of verzorgers van deze groep jongeren 

bij willen hebben, maar uiteraard zijn ook anderen welkom. Wie is er 
niet jong geweest, dus… neem contact op en laat ons weten welke hulp 

u denkt te kunnen bieden. Het wordt gegarandeerd een dankbare klus: 
met z’n allen de schouders eronder zetten! 

  

 

Themagroep Groener Mildam:  
snipperdagen en meer 

 

 

Wij willen werken aan een mooier, fleuriger en duurzamer dorp en om-

geving: niet alleen passief, maar ook actief genieten door ons hier sa-

men voor in te zetten. Op de Jaarvergadering van PB presenteerden we 
al enkele initiatieven, waarna diverse mensen hebben aangegeven daar 

bij te willen helpen. We hopen dat nog meer inwoners enthousiast wor-
den en willen meedoen. Wilt u iets bijdragen? Misschien een deelproject 

coördineren of in de uitvoering betrokken worden? Hebt u kennis/kunde 
op een van de volgende vlakken?  

 
Inzaaien en onderhoud bloemenweide/ 
bermen: er kunnen enkele mensen bij. 

 
Snoeigroep (klein onderhoud van onze 

wandelpaden): er kunnen mensen bij.  

 
Snipperdag (2x per jaar professionele 

houtsnipperaar huren): afgebakend en 
concreet, wie pakt dit op? 

 
                   Wordt de ijsbaan ’s zomers  
                   bloemenweide? 

 



 

 4 

 

Speelbos (speelplek in natuurlijke setting, 

voor en door kinderen): zijn er ouders met 
jonge kinderen die dit willen oppakken? Er 

is al contact gelegd met school. 
 

 

 
 
Zonne-energie (een energie coöperatie?  
Op daken, zonneweide?):  

wie helpt mee opstarten? Er is al veel  
kennis en ervaring in Friesland, waar- 

van we gebruik kunnen maken. 

 
 

 
 
Lokaal voedsel verbouwen (boomgaard e.d.): is er iemand met verstand 

van fruit telen of die dit wil leren? 
Oogstfeest op 10 september 2016: wie helpt organiseren, zodat ieder 

daar zelfgemaakte producten kan verkopen en/of ruilen.  
 

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht op  
www.mildam.org/ en/of facebook.com/groenermildam 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Een letterlijke ‘snipperdag’  
kan resulteren in duurzame 
tuinpaadjes  

http://www.mildam.org/
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Themagroep Wonen, verkeer & veiligheid:  
geluidsoverlast verminderen 

 

 
Voor de thema’s ‘Wonen, Verkeer en Veiligheid’ is de afgelopen maan-
den al het een en ander gebeurd. Met de gemeente is er overleg ge-

weest over de gemeentelijke woonvisie; in plaats van dat er in Mildam 

helemaal geen uitbreiding mogelijk zou zijn, staat die deur nu (weer) op 
een kier. Ook is er met de gemeente overleg geweest over de vervan-

ging en aanpassing van de straatverlichting in ons dorp. Het is de be-
doeling de straatverlichting dit en het volgende 

jaar aan te passen. 

Daarnaast is op de Jaarvergadering van 12 april 
2016 aangegeven om de komende tijd vooral te 

gaan bekijken hoe we van Mildam een aantrek-
kelijk woon- & werkdorp kunnen maken. Dit 

kunnen we onder meer doen door het autover-
keer en de geluidsoverlast te verminderen. Ook 

wordt er gekeken of en hoe inbreiding & uit-

breiding in Mildam tot de mogelijkheden be-
hoort. Een aantal mensen gaat hiermee aan de 

slag, maar extra hulp is welkom!  
 

 

Een schoon dorp is een aantrekkelijk  
dorp: Nettie Ploeger tjdens ‘NLdoet’ 

 
 

Themagroep Ouderen, cultuur en voorzieningen: 
mixen met jongeren 

 

 
Belangrijkste actiepunt van de themagroep Ouderen is om diegenen te 
pakken te krijgen die in 2025 ‘oud’ zijn: mensen die nu in de kracht van 

hun leven zijn, actief in hun baan, vaak met thuiswonende kinderen en 
soms nog met ouders om op te letten. En wellicht in deze fase met te 

weinig tijd voor PB-activiteiten.  
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De themagroep doet 

daarom net of het al 

2025 is. In 2025 zeg-
gen we tegen elkaar 

“Hadden we destijds 
die vijftig-minners er 

maar bij gehad, dan 

hadden we geweten 
dat ze eigenlijk …”  

Tja, wie het weet mag 
het zeggen.  

 
 

  
Truus Visser maakt een oud-jong mix op ‘pan-    
            nenkoekendag’  van de Tjongerschool  

 
Om uit te vinden wat in die categorie leeft, zoeken ouderen anno 2016 

de mix met jongeren, te beginnen op de Tjongerschool met Breek in de 

week! Hierover in een latere uitgave meer. 
 

Voor 2016 staan 2 prioriteiten genoteerd: 
boodschappendiensten promoten bij oude-

ren en hun woonwensen samen doorakke-
ren. Als het vurig gewenste zelfstandig 

blijven wonen resulteert in isolement, is dat 

wellicht aanleiding om aan alternatieven te 
denken. Intussen propageren we MBVO 

(Meer Bewegen Voor Ouderen) en polsen 
we of senioren een duo-fiets in ons dorp 

wensen. Met Doarpshelp en Lopers-voor-

rollers in ons dorp wordt het vast leuk om 
niet alleen oud te worden maar het ook te 

zijn!   
   

 
Wie meer beweegt, wordt gezond ouder,  
weet 80+ dorpsgenoot Pyt Kramer  


