Projecten 1e subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2019 Noordoost Fryslân die een
positief advies ontvingen
Initiatief
Groen schoolplein Marrum
Wens van de kinderen, het team en de schoolpleincommissie van
CBS Aasterage is een uitnodigend schoolplein te maken waar
kinderen gestimuleerd worden te spelen, te ontdekken en elkaar te
ontmoeten.
Speeltoestel sportpark ’t Kleaster Gerkesklooster
Elk weekend worden er voetbal- en jeugdwedstrijden van korfbal op
de velden van Gerkesklooster-Stroobos gespeeld.
Afgelopen zomer is het speelhuisje op het sportpark door de
gemeente afgekeurd en weggehaald. Door de aanschaf en
plaatsen van een nieuw, veilig speeltoestel kunnen de kinderen
spelen terwijl de ouders hun sport beoefenen.
Vlasroute follow the blue line
Follow the blue line' is een vlasroute van ongeveer 30 kilometer in
Noardeast-Fryslân die het hele verhaal vertelt van vlas tot
handbedrukt linnen.
De tocht, in de maanden juni, juli en augustus, begint in de
ambachtelijke textieldrukkerij van Nynke Runia in Blije. Hier
ontvangen bezoekers de routekaart met tips en informatie.
Salomon het Kollumer Oproer
Het is de bedoeling dat het opvoeren van het historisch
muziektheaterspektakel de start vormt van een jaarlijks terugkerend
gebeuren zodat Kollum, binnen de nieuwe gemeente Noardeast
Fryslân, op de kaart wordt gezet.
Us stek smûker
Door het aanbrengen van een plafond en ledverlichting in de holle,
hoge ruimte van Jeugdhonk Us Stek in Surhuizum worden de
energiekosten sterk gereduceerd.
De losliggende kabels worden achter het plafond verwerkt.
De bereikbaarheid van de bar wordt uit veiligheidsoverwegingen
aangepast.
Zonnecollectief Anjum
Coöperatie De Anjumer Eendragt U.A.” wil de lokale inwoners zelf
zeggenschap geven in de wijze hoe lokale en duurzame energie
wordt opgewekt, waar dit plaatsvindt en hoe de opbrengst wordt
besteed.
Op het zonnedak komen 200 zonnepanelen te liggen. Bewoners
binnen de postcoderoosregeling kunnen lid worden.
Strandje Wetter- en Willepark
Aanleggen van een zwemvoorziening in het Wetter en Willepark in
Burgum zodat de jeugd niet of in elk geval minder gaat zwemmen
in het Prinses Margrietkanaal.
Nije Spiker Ternaard
Na sluiting van de Spiker in Ternaard heeft het dorp behoefte aan
een ontmoetingspaviljoen voor senioren.
Om de exploitatie van de ontmoetingsruimte te kunnen voeren, om
de beste keuzes te maken, wil de Werkgroep Aldereinsoarch de
voor- en nadelen inzichtelijk laten maken door een aan te stellen
rechtspersoon.
Nieuwbouw berging en uitbreiding fietsparkeren
Kaatsvereniging Warber Bliuwe is hoofdgebruiker van het sportveld “tusken de doarpen” in Morra-Lioessens. Door toenemende
activiteiten bestaat de wens om een vrijstaande berging te bouwen
voor het verkrijgen van meer bergruimte. Om mensen op de fiets
gelegenheid te bieden deze juist te parkeren wordt een groenstrook
voorzien van tegelbestrating.

Aanvrager
CBS Aasterage

Investering
€ 51.081

Bijdrage
€ 9.700

Voetbalvereniging
G.S.V.V.

€ 9.436

€ 3.586

Stichting it Baakhok

€ 5.340

€ 2.136

Stichting Kollumer
Oproer

€ 265.174

€ 3.000

Stichting dorpshuis
Surhuizum

€ 6.489

€ 2.595

Coöperatie De
Anjumer Eendragt
u.a.

€ 68.920

€ 5.273

Dorpsbelang
Burgum

€ 31.359

€ 10.000

Vereniging
dorpsbelangen
Ternaard

€ 7.554

€ 3.000

Kaatsvereniging
Warber Bliuwe
Moarra-Lioessens

€ 27.594

€ 8.517
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Initiatief
Buurthuis BOB het muzikale buurthuis van Trynwâlden
Verschillende muzieksoorten en projecten hebben een podium in
Buurthuis BOB in Oentsjerk. Door twee ruimtes te isoleren krijgt het
gebouw geoutilleerde ruimtes waar muziek gemaakt kan worden
zonder dat de overlast te groot wordt voor andere gebruikers. De
inrichting wordt in overleg met de huidige muziekgroepen gedaan.
Verder worden de ruimtes ingericht met een basis instrumentarium
voor het maken van muziek.
Zonnecollectief Eastermar
Het realiseren van een zonnepaneleninstallatie, samen met de
lokale dorpsbewoners, voor het verduurzamen van Eastermar en
het opwekken van duurzame energie.
Eén van de plannen van de energiecoöperatie “Enerzjyk
Eastermar” is het realiseren van een duurzaam opwekproject. De
verwachting is om het zonnedak met 200 zonnepanelen in de
zomer van 2019 wordt gerealiseerd.
Talentenproject De Wâldsang
Door deelname aan de Brass Band Summer School in Swansea,
het 'brassbandland' van Groot-Brittannië, volgen acht jonge
muzikanten van brassband De Wâldsang uit Buitenpost een week
lang een intensief programma onder leiding van Engelse
topmuzikanten.
Als afsluiting van de reis organiseren ze, voor leerlingen die nu
muziekles volgen, een masterclass en een gezamenlijk concert. Op
deze manier hopen de muzikanten een deel van hun kennis aan de
jongste muzikanten over te dragen en hen te stimuleren nog
fanatieker met muziek aan de slag te gaan.
Biodiversiteit Noardlike Fryske Wâlden
Voor 2019 is in overleg met Staatsbosbeheer en de Noardlike
Fryske Wâlden besloten om aan de editie 2019 van de
Swaddekuier “biodiversiteit” als thema te verbinden.
Door middel van het maken van foto’s maken deelnemers
onderweg kennis met de biodiversiteit. De gemaakte foto’s van
planten, vlinders, libellen, vogels of de daar levende andere dieren
kunnen worden doorgestuurd naar de start en finish waar de foto’s
op grote schermen van 2 x 3,5 meter worden geprojecteerd.
Voorlichting wordt op de stempelposten aan de deelnemers
gegeven door vertegenwoordigers van de Noardlike Fryske Wâlden
en Staatsbosbeheer.
Verbouw Meertenust SV De Lauwers
Door het aanbrengen van isolatie, onderhoudsvrije kunststof
kozijnen met thermopane glas, de bestaande dakbedekking te
vervangen door Pir isolatie en een laag unicoat wordt er veel
energie bespaard. De C02 uitstoot wordt verminderd van de
kantine van SV de Lauwers uit Burgum.
De nieuwe terreinverlichting wordt voorzien van Led. Door alle
verbeteringen wordt het 't Meertenust groener en duurzamer.
Voedselschuur Surhuisterveen
De nieuw te bouwen voedselschuur is hoognodig voor de opslag en
bereiding van het voer voor de dieren op de dierenweide. Voor de
inrichting van de schuur wordt hergebruikt materiaal gebruikt.
Herinrichting speeltuin op’t Sicht
Veel speeltoestellen van speeltuin Op ’t Sicht in Damwâld voldoen
niet meer aan de veiligheidseisen. Een goede speelruimte zorgt er
voor dat kinderen gevarieerde spelactiviteiten kunnen ontplooien.
In het midden komt een uitnodigende, sfeervolle ontmoetingsplaats
voor alle leeftijdsgroepen. Ook komt er een speeltoestel voor
kinderen met een lichamelijke beperking.

Aanvrager
Stichting voor
Sociaal Cultureel
werk BOB

Investering
€ 32.500

Bijdrage
€ 10.000

Feriening
doarpsbelang
Eastermar

€ 68.920

€ 5.273

Organisatie
Talentenproject de
Wâldsang

€ 10.000

€ 3.000

Stichting
Swaddekuier
Buitenpost

€8.592

€ 3.000

SV de Lauwers

€ 546.600

€ 35.000

Stichting
Hertenkamp
Surhuisterveen

€ 65.050

€ 26.020

Bestuur
buurtvereniging
Wyger Martens

€ 93.913

€ 35.000
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Initiatief
Nieuwbouwplan sportaccommodatie Twijzelerheide
In deze tijd waarin klimaat en energiekosten hoog op de agenda
staan is nieuwbouw van de huidige accommodatie van VVT een
must.
De plaats die VVT inneemt vormt een basis om in de toekomst nog
meer te kunnen betekenen voor de partijen/verenigingen binnen
het dorp en de buurdorpen. Voor een groot gedeelte worden de
werkzaamheden door leden/donateurs en inwoners uitgevoerd.
Twijzelerheide heeft niet een buitenschoolse opvang. Of het
haalbaar is de nieuwe accommodatie van VVT in samenhang met
een BSO en daaraan gerelateerde sportfaciliteiten kan worden
gebruikt, wordt uitgezocht.
Bonifatius Kloosterpad
In 2019 wordt de routebeschrijving en -promotie van het Bonifatius
Kloosterpad verder ontwikkeld in samenspraak met streekbewoners
en andere belanghebbenden, zoals Merk Fryslân en Marrekrite.
Door middel van regionale informatiebijeenkomsten wordt de route
gepresenteerd. De verhalen/bronnen worden opgetekend in 24
thematische verhalen. De algemene routekaart en informatie over
het Bonifatius Kloosterpad wordt in het Nederlands, Duits en
Engels uitgegeven.
Renovatie, clustering en verduurzaming sportaccommodatie
Om de sportaccommodatie “de Boppeslach” in Ferwert geschikt te
maken voor de toekomst moet het kleedgebouw van de
voetbalvereniging worden gerenoveerd en verduurzaamd en de
kantinefaciliteiten worden uitgebreid. Het clubgebouw van de
kaatsvereniging op het complex is zo slecht dat het wordt
afgebroken. De kaatsclub wordt medegebruiker van de
accommodatie van de voetbalvereniging.

Aanvrager
Voetbalvereniging
Twijzelerheide

Investering
€ 713.385

Bijdrage
€ 35.000

Stichting
Inspirerend
Noordoost Fryslân

€ 36.750

€ 14.000

Stichting “beheer
van de boppeslach”

€ 149.084

€ 35.000
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