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Activiteiten 2019  

o Op 13 januari geboortebomen geplant, wandeling en nieuwjaarsbijeenkomst 

o Energiewerkgroep (samen met Katlijk): enquête duurzame energie, informatiebijeenkomst over 

voorstel zonneweide, warmtescan en informatie over energiemixmethode 

o Bomenkap (Oranjewoud) en overlast damherten aan de orde gesteld bij gemeente 

o Fietspad Molenlaan opnieuw verhard 

o Herinrichting Mildam Noord: informatie- en inspraakavonden voor bewoners (nieuwe 

democratie door gemeente en PB-werkgroepje in samenwerking met NHL) 

o Aanpassing nieuwe straatverlichting: donkere plekken verbeterd  

o Bloemenlint 

o NL Doet: 16 maart snoei-activiteiten 

o Pannenkoekendag 22 maart in Tjongerschool 

o Koningsdag: Vrijmarkt en Mildam Zaait 27 april 

o Dodenherdenking 4 mei (samen met Katlijk) 

o Omgevingsvisie (diverse bijeenkomsten) 

o Werkgroep Sociaal Cultureel Kapitaal (m.m.v. Caleidoscoop):  

o Vanaf september Piipskoft 

o Overlast jeugd bij Tjongerschool besproken met politie, Caleidoscoop en gemeente 

o Groener Mildam heeft op 7 september Mildam Oogst georganiseerd  

o Excursie naar afvalverwerker Omrin 10 september 

o Overleg over beheer Puntersbosje (de Wissel – Van Aylvalaan)  

o Wintermarkt 30 november 

o Plaatsing informatiepaneel bij Saksisch boerderijtje (project Mildam blijvend op de kaart) 

o Kerstboom bij It Alde Tsjerkje 
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Activiteiten 2020  

o 12 januari: één geboorteboom geplant, wandeling naar Katlijk en nieuwjaarsbijeenkomst 

o Aanplant van circa 12 bomen aan Molenlaan: betrof afzetten houtwal 

o Snelheid bij de ingangen van het dorp aan de Schoterlandseweg 

o Verkeersveiligheid bij Tjongerschool en wens voor aanbrengen Schoolzone op Schoterlandseweg 

o Invulling vacatures bestuur PB en opvolging voorzitter; afscheid Claudia Nijdam, aantreden 

Geertrui Hidding 

o Fietspad langs de Tjonger 

o Website PB Mildam 

o Energiewerkgroep: nieuwsbrieven over warmtescans 

o Gelegenheidskoor Dodenherdenking onder leiding van mevrouw Wil Noorduijn 

o Gesproken over en met bewoners van De Middelste Dam  

o Overlast jeugd bij Tjongerschool, ijsbaan en Ecokathedraal 

o Straatverlichting 

o Schelpenpaadje naar molen 

o Herinrichting Mildam Noord 

o Brief van It Alde Tsjerkje voor financiële bijdrage voor onderhoud en behoud van het kerkje 

o 14 maart: NLDoet 

o Piipskoft tot de eerste lockdown en herstart in september  

o Parkeerplaatsen Tennisvereniging (Puntersbos) 

o Dodenherdenking 4 mei in Katlijk in zeer bescheiden omvang 

o Gasoverleg, MER Nieuwehorne, gasvelden Rottum 

o Overlast damherten 

o Glasvezel 

o 19 september: Mildam Oogst + Dorpslunch 

o Excursie naar aardgascompressorstation Mildam van Vermilion 

o Dit jaar twee kerstbomen 
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Dat wat in 2020/2021 niet door kon gaan wegens corona-maatregelen: 

o 14 april: Bezoek van Royal Canadian Dragoons aan Mildam in het kader van 75 jaar bevrijding 

o 21 april: Jaarvergadering PB Mildam 

o 16 mei: Mildam Zaait + Lentemarkt:  

o Juni: Zomerfeest Katlijk-Mildam 

o Oktober/november: Informatieavonden van de Energiewerkgroep over de energiemixmethode 

o November: Wintermarkt 

o Nieuwjaarsreceptie 

o NL doet 
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