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Verenigingszaken 
 

Bestuurssamenstelling & -vergaderingen 
In 2019 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter Roland Briefjes 
Secretaris Eric van Beek 
Penningmeester Samantha van der Sluis 
Algemene Leden Marga Collé, Renée Hulzinga (verkozen in de vacature J.-M. van Dijken) 
Het bestuur is 7 maal in vergadering bijeengeweest. 
 

Ledenbestand  
Per eind 2019 telde de vereniging in totaal 115 leden na 1 overlijden en 1 opzegging De contributie 
bleef onveranderd op €8,– per jaar. 
Zes nieuwe inwoners in het dorp werden namens PB welkom geheten met een bloemetje, het boekje 
met informatie over alle verenigingen in het dorp en de meest recente dorpskrant.  
 

Website 
De website www.ravenswoud.nl is volledig vernieuwd en opgefrist, dankzij de inzet van Bart Beukers 
en Samantha van der Sluis. 
 

Dorpskrant 
De redactie van ‘De Wyken’ werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. In 
de rubriek ‘Nieuws van Plaatselijk Belang’ worden mededelingen en wetenswaardigheden vermeld. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan zaken waarmee het bestuur zich bezighoudt. 
 
Dorpsbeheer 
 

Algemeen 
Klachten of opmerkingen van bewoners over wegen, straatverlichting en andere zaken in het publieke 
domein worden besproken in het bestuur en met de betreffende instantie opgenomen – meestal de 
Gemeente Ooststellingwerf. Dergelijke zaken kunnen overigens ook door bewoners zelf worden 
aangekaart via www.verbeterdebuurt.nl, waarmee de gemeente rechtstreeks wordt benaderd. 
 

Sportveld 
De herinrichting van het sportveld is voor een groot deel in 2019 uitgevoerd. De weersomstandig-
heden verhinderden medio november het inzaaien van het gras, dat daardoor tot het voorjaar van 
22020 moest worden uitgesteld. Aansluitend is het plaatsen van enige sport- en spelattributen 
voorzien. Er zijn plannen voor een feestelijke officiële ingebruiknametegen eind augustus. 
 
Externe contacten 
 

Gemeente Ooststellingwerf 
Het contact met diverse gemeentelijke instanties over alles wat voor het dorp of zijn inwoners van 
belang is verliep ook in 2019 naar tevredenheid.  
 

Buurtbus 
De secretaris bezocht namens PB de algemene vergadering van Buurtbusvereniging Ooststellingwerf. 
Het chauffeursbestand telt een aantal vrijwilligers uit Ravenswoud, waarmee is aangetoond dat dit als 
een waardevolle voorziening wordt beschouwd. 
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Natuurmonumenten 
Er vindt op regelmatige basis overleg plaats met Natuurmonumenten, vertegenwoordigd door de 
regiomanager en/of een of meer boswachters.  
 

Overkoepelende Plaatselijk Belangen Ooststellingwerf (OPO) 
Het regionaal overleg tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de verschillende plaatselijke 
en dorpsbelangen kent thans de volgende structuur: 
– eenmaal per jaar een OPO-vergadering (voorheen 2x) – gastheer is de gemeente; 
– jaarlijks een regiovergadering van het gemeentebestuur met de samenwerkende PB’s van elke regio 

afzonderlijk, waarbij per regio een van de dorpen de vergadering faciliteert.  
 Ravenswoud vormt samen met Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo de regio ‘RAAF’ en 

was op 13 mei 2019 gastheer voor het Regio-overleg met het College van B&W. 
Daarnaast werken de RAAF-dorpen op verschillende fronten met elkaar samen en ze overleggen 
daarom in voorkomend geval met elkaar over zaken als bv. de spreiding van AED’s, het creëren van 
historische Fiets- en Wandelroutes, etc.. 
 

 
   

 
Samenstelling: 11 maart 2020 
Eric van Beek, 
secretaris. 
 

 


