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Update van de stand van zaken in ons dorp  

 
 

Werken aan de toekomst  
 
De Dorpsvisie Mildam 2015-2025 is door ons allen vastgesteld: 

we willen toe naar ‘een meer duurzame, bedrijvige, levendige 
en groen(er)e mienskip’. Gedurende 2016 stonden vier thema-
groepen in de startblokken om daaraan richting te geven. Hoe-

ver zijn ze inmiddels? 
 

Het bleek te ambitieus om elk halfjaar over de vorderingen van thema-

groepen te schrijven. De dynamiek varieert per groep en soms wisselt 
een complete achterban - die de geformuleerde wensen niet herkent.  

Wel is de Dorpsvisie stevig verankerd bij de gemeente. In september 
kwamen gemeenteraadsleden naar ons dorp om zich na discussie pal 

achter de plannen te scharen. Het college van B&W kwam in november 
op bezoek bij PB en werd door de thematrekkers bijgepraat, waarna 

een fietstocht langs diverse locaties een blijvende indruk achterliet. In 

deze update delen we de vorderingen en praktijk met u. 
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Themagroep Jeugd, cultuur en voorzieningen:  
filmavond en aanleg zwemsteiger  

 

Onze themagroep zit echt niet stil! Bijgestaan door welzijnsorganisatie 

Caleidoscoop hebben we een paar keer overleg gehad met de lokale 
jeugd. De huidige jongeren zien af van een chillplek – maar we pakken 

het op zodra er weer behoefte aan is.  
Achter de schermen pushen we de aanleg van 
een kano-/zwemsteiger in de Tjonger door de  

aannemer flink onder druk te zetten om deze 
snel aan te leggen. In 2017 willen we er bij 

warm weer volop vanaf kunnen springen!  
Daarnaast werken we aan een filmavond. Als 
jeugdafvaardiging (Silke Bik, Tessa Drijver en 

Elsah Nijdam) worden we bijgestaan door Jetty 
Meijer. Binnenkort wordt de datum bekend-

gemaakt.   
                        
                      En wat wil de jeugd van morgen?   

                      
Bij de gemeenteraad en B&W is de forse huur van sportvoorzieningen 

aangekaart. Binnenkort praten we daarover met wethouder Zoetendal. 
Tenslotte zoeken we een ‘Thematrekker’ voor onze themagroep. Jeroen 

van der Veur doet dat ad interim . Een ouder/betrokkene kan er vast 

beter bovenopzitten! Interesse? Bel dan s.v.p. met Jeroen: 785532. 

 

Themagroep Groener Mildam:  
snoeien, zaaien en later weer oogsten 

 

Het is nu winter, de natuur is in rust en dat geldt ook voor onze thema-
groep. Maar… de lente komt er vanzelf weer aan, dus noteer alvast:  

11 maart - NL doet. De dag waarop vrijwilligers overal in Nederland de 
handen uit de mouwen steken. Tegen die tijd hebben we snoeiklusjes, 

kun je bij ons even uitrusten met een kop koffie en dagen we je uit mee 

te denken over de plannen voor het centraal gelegen speeltuinveldje bij 
de ingang Aylvalaan. Lekker samen klussen en je aanmelden voor ver-

volgklussen. Denk aan bloemenlinten, bomen planten, ‘snipperdag’ or-
ganiseren en onderhoud aan wandelpaden plegen. 
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27 april - Mildam Zaait! Tegelijk met de vrijmarkt voor Koningsdag or-

ganiseren we Mildam Zaait! Want wie zaait zal oogsten (mmm!). Het 

concept is zoals bij Mildam Oogst! Wij zorgen voor publiciteit, zelf zorg 
je voor een tafel. Je mag ‘zaaien' breed zien: stekjes, zaden, uitlopers 

van struiken, nestkastjes, andere lente-achtige zaken e.d. Locatie: par-
keerterrein op de Wissel bij de sportvelden. Laat de lente maar komen! 

P.S. Wil je helpen? Heb je goed idee? We horen het graag. 
 

Themagroep Wonen, verkeer & Veiligheid:  
Hof van Schoterland: een zoektocht met ambitie… 

 

De afgelopen tijd heeft onze themagroep vooral nagedacht over hoe we 

het Hof van Schoterland voor Mildam in stand kunnen houden. Samen 
met uitbater Henk Hosper verkennen we welke bestemming het Hof in 

de toekomst zou kunnen krijgen. Daarbij kijken we ook of het pand voor 
dorpsfuncties beschikbaar blijft en in hoeverre het aspect cultuur daarbij 

een rol kan spelen. Wellicht iets samen met ‘It Alde Tsjerkje’ ? Verder  
hebben we ideeën om bij een herbestemming van het Hof de verkeers-

situatie daar aan te passen. Op 22 september zijn met dorpsbewoners 

en gemeenteraadsleden hierover de nodige ideeën en suggesties uitge-
wisseld. De themagroep gaat hiermee verder aan de slag, een traject 

dat geduld en tijd zal vragen.  
 

De themagroep heeft tenslotte bij 

het opstellen van het nieuwe ‘Ge-
meentelijk Verkeers- en Vervoers-

plan’ aandacht gevraagd voor 
geluidsoverlast van de Schoter-

landseweg en de snelweg A32.  
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Themagroep Ouderen, cultuur en voorzieningen: 
duofiets en meer bewegen 

 

Wij bezochten de 60+ Soos om ouderen te spreken en te enquêteren. 

Daaruit bleek dat zij bekend zijn met boodschappendiensten, maar er 
weinig gebruik van (willen) maken, terwijl hun woonwensen beperkt 

blijven tot ‘zo lang mogelijk zelfstandig wonen’. 

Contact met toekomstige ouderen is via de Tjongerschool gezocht. Im-
mers, (groot)ouders van leerlingen kunnen wellicht vertellen hoe zij in 

ons dorp probleemloos oud willen worden. Senioren gaven daartoe les 
tijdens Breek-in-de-week. Contact met (groot)ouders leverde het nau-

welijks op, een leerpunt voor de herhaling in 2017! 

 
Voor beweegprogramma’s was de interesse matig. 

Toch staat ook 2017 in het teken van MBVO (Meer 
Bewegen Voor Ouderen). De opkomst in de gym-

zaal was echter ondermaats. Daarom onderzoekt 
de themagroep nu ook middelen voor een duofiets 

en beweegtuin. Doarpshelp en het jaarlijkse Lo-

pers-voor-rollers festijn blijven de paradepaardjes 
in het huidige aanbod voor vele ouderen. 

 
Duofiets of beweegtuin  
voor Mildam? 
 

Colofon 
Aan deze update van Plaatselijk Belang Mildamwerkten mee: Yvonne Meesters, Herman 
Miedema, Alie Rusch, Lammert Salverda, Judith van Tongeren, Jeroen van der Veur en 
Hester Wagenaar. Eindredactie/vormgeving: Alie Rusch 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Mildam  
Wiebe Nijlunsing (VZ), Ietje Miedema (secr.), Jeroen van der Veur (penningm.), Minke 
Bouwstra, Jeep Heida, Henco Jonker en Alie Rusch   
 
Aanmelden? Vragen? Dan kunt u terecht bij 
Jeugd: Jeroen van der Veur, tl. 06-51852342, vanderveurjeroen@gmail.com 
Groen: Yvonne Meesters, tl. 0513-681569, ysm.meesters@gmail.com en 

 Judith v.Tongeren, tl. 06-44796633, judithvantongeren@hotmail.com  
WVV:  Herman Miedema,tl. 06-18657353, h.miedema68@upcmail.nl 
Ouderen: Alie Rusch, tl. 0513-841130, nalekerusch@upcmail.nl 
Secretariaat PB:  pbmildam@hotmail.com  
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