Plaatselijk Belang Ravenswoud

Jaarverslag 2020
Verenigingszaken
Bestuurssamenstelling & -vergaderingen

In 2020 bestond het bestuur uit:
Voorzitter
Roland Briefjes
Secretaris
Eric van Beek
Penningmeester
Samantha van der Sluis
Algemene Leden
Marga Collé, Renée Hulzinga
Het bestuur is 6 maal in vergadering bijeengeweest.
Ledenbestand

Per eind 2020 telde de vereniging in totaal 114 leden. De contributie bleef onveranderd op €8,– per
jaar. Er werden op 7 adressen bloemen bezorgd ter verwelkoming van nieuwe inwoners; zij kregen
tevens het boekje met informatie over alle verenigingen in het dorp en de meest recente dorpskrant.
Website

De website www.ravenswoud.nl wordt bijgehouden door 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 gemeld aan het bevoegd gezag – meestal de Gemeente Ooststellingwerf. Dergelijke
zaken kunnen overigens ook door bewoners direct worden aangekaart via www.verbeterdebuurt.nl ,
waarmee de gemeente rechtstreeks wordt benaderd. In de praktijk werkt dit doorgaans erg snel.
Sportveld

De herinrichting van het sportveld is in 2020 vrijwel afgerond, op enkele details na. Als gevolg van de
coronaproblematiek is het (nog) niet gelukt om een feestelijke opening te organiseren. We hopen dit
in 2021 alsnog te kunnen doen.

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 2020 naar tevredenheid.
Buurtbus

Ook Buurtbusvereniging Ooststellingwerf werd getroffen door de pandemie: de bus is medio maart
2020 stilgelegd en pas een jaar later weer ingezet.
Natuurmonumenten

Het regulier overleg met Natuurmonumenten is eveneens opgeschort vanwege corona.
Overkoepelende Plaatselijk Belangen Ooststellingwerf (OPO)

Het regionaal overleg tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de verschillende plaatselijke
en dorpsbelangen kent in beginsel de volgende structuur zoals in het vorige verslag uiteengezet.
Door de coronapandemie hebben er in 2020 echter geen bijeenkomsten plaatsgevonden.
Samenstelling: 31 maart 2021
Eric van Beek,
secretaris.
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