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Verenigingszaken

Bestuurssamenstelling & -vergaderingen
In 2021 bestond het bestuur uit:
Voorzitter Roland Briefjes
Secretaris Hans Meijer, tot juli 2021 Eric van Beek
Penningmeester Marga Collé, tot juli 2021 Samantha van der Sluis
Algemene Leden Renée Hulzinga, Kees Buitelaar
Het bestuur is 6 maal in vergadering bijeen geweest.

Ledenbestand 
Per eind 2021 telde de vereniging in totaal 114 leden. De contributie bleef onveranderd op €8,– per 
jaar.

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 2021 afgerond. Aan het eind van de zomer 2021 werd samen 
met de evenementencommissie en het dorpshuis een feest georganiseerd ter gelegenheid van de 
officiële opening en de start van het nieuwe seizoen van het dorpshuis.

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 2021 naar tevredenheid. 

Buurtbus
Na ruim een jaar stilstand wegens de coronapandemie is de buurtbus in aangepaste vorm weer in 
gebruik gesteld. Helaas is gebleken dat de passagiers inmiddels ander vervoer hadden gevonden, zodat
de bezettingsgraad sterk achterbleef bij de verwachtingen. Ook veel vrijwilligers haakten af tijdens de 
coronaperiode en daarvoor waren geen vervangers te vinden.
Najaar 2021 hebben bestuur en leden van de buurtbusvereniging overlegd met Arriva en de Provincie 
Fryslân over de toekomst van lijn 107. Medio 2022 werd duidelijk dat deze lijn meer niet 
levensvatbaar was. Ruim 36 jaar na de start werd op 29 april jl. de laatste rondrit gereden.

Natuurmonumenten
Er is in oktober overleg met Natuurmonumenten geweest.
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RAAF overleg
Het RAAF overleg tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de verschillende plaatselijke en
dorpsbelangen van Ravenswoud, Appescha, Appelscha-Boven en Fochteloo. In dit overleg is onder 
meer gesproken over een toiletgebouw bij de kanoroute, de verkeerssituatie aan de Bokslootweg en de
Meester Lokstraat en ondersteuning bij de implementatie van de WBTR.

Samenstelling: 26 mei 2022
Hans Meijer,
secretaris


