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Kennismaking met College en Raad op 25 oktober 2022
Wie zijn de mensen eigenlijk die zich inzetten om onze gemeente
besturen? Hoe kunnen we de lijntjes met hen kort houden en elkaar
vinden als dat nodig is? Wij horen dat graag van hen, maar zij zijn ook
benieuwd waar wij ons mee bezighouden in onze dorpen. Nader bericht
volgt over deze kennismakingsbijeenkomst!
Noteer de datum alvast in de agenda: dinsdagavond 25 oktober in Nijeholtpade.

VKD houdt vinger aan de pols
Na het sluiten van het Coalitieakkoord door VVD, CDA, WB en SDW heeft het
VKD interim-bestuur direct schriftelijk de wens geuit om mee te praten bij het
ontwikkelen van ‘toolkits’ om initiatiefnemers van woningbouwprojecten te
ondersteunen. Woningbouw staat immers bij veel PB’s hoog op het lijstje van
aandachtspunten, zo bleek uit onze gesprekken met de PB’ besturen.
Het eerste, oriënterende gesprek met de gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden. Daaruit
bleek dat de gemeente inzet op kwaliteit van woningen en op versnelling van de procedures
De VKD ziet echter dat de nood nu hoog is en ziet juist kansen voor
kortetermijnoplossingen en flexibiliteit met inzet van een Taskforce Wonen.
Beide sporen kunnen natuurlijk ook naast elkaar lopen. We houden jullie op de
hoogte. Wanneer de gemeente het woningbouwbeleid gereed heeft zal dit in
een gezamenlijke bijeenkomst voorgelegd worden aan jullie.

Tip: subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen
Op de website van de provincie Fryslân kan je het ‘Openstellingsbesluit Subsidieregeling
herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022’ vinden.
Tot 24 december kan je subsidie aanvragen. Ben je met zoiets bezig dan is het misschien
handig om even een kijkje te nemen.

Concept-notulen van de ALV op 1 juni j.l.
Deze notulen vind je in de meegestuurde bijlage.

Concept ‘Besluitvorming’
De besluitvorming is de laatste stap in het BOB proces, beeldvorming-oordeelvormingbesluitvorming, dat wij met elkaar doorlopen om tot een stevige toekomstvisie voor de VKD
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te komen. In de bijlage het document waarin e.e.a. beschreven staat. Het is een ‘levend’
document dat altijd weer aangevuld of gewijzigd kan worden als daar behoeft aan is. Wij
horen graag jullie op- en/of aanmerkingen. Komende vergadering komt het document aan
de orde. Daarna moeten we serieus werk gaan maken van het benaderen van nieuwe
bestuursleden.

Jouke bedankt
In het proces om tot een breed gedragen visie voor de VKD te komen, merken we dat het
soms moeilijk is om op één lijn te komen in het interim-bestuur. Jouke Bethlehem is helaas
in dit proces afgehaakt. We willen Jouke dank zeggen voor zijn kundige inbreng.

VKD Nieuwsbrief onder de aandacht op website dorp
We merken dat veel inwoners van Weststellingwerf weinig weten van het bestaan of de
activiteiten van de VKD. We willen jullie daarom vragen om onze nieuwsbrief, of een deel
daarvan, te publiceren op de website van jullie dorp zodat
iedereen daar kennis van kan nemen.

Opening fietspad langs de Linde op 30 september
Binnenkort wordt het fietspad langs de Linde officieel
geopend. Vriend en vijand is het er over eens: het
heeft even geduurd maar het is prachtig geworden!
Houd de lokale krant in de gaten voor het programma
en de activiteiten.
De uitvoering van de werkzaamheden vielen onder
verantwoordelijkheid van de Gebiedscommissie
Beekdal Linde. In deze provinciale commissie zitten
afgevaardigden van het Wetterskip, gemeente,
provincie, natuur, landbouw en Anne-Marie van der Geest namens de VKD. De commissie
houdt zich bezig met verschillende Europese natuuropgaven en waterkwaliteit, maar ook
met recreatie in het beekdalgebied dat strekt van Elsloo tot de A32.
Het interim- bestuur

