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We hebben nog dia’s!

Stond in het vorige STATE-JOURNAAL.  En er stond ook:  Die laat je zien.  En
nu niks meer “misschien”; we doen dat  a.s. vrijdag (9 juli)!  Na het jeu de
boulen, (ca 22.00 uur) op een deur, bij nr.38.
En heb je zelf nog foto’s?  Zoek ze nu maar op.  Dan maken we er alsnog een
State-feest-foto-nabestel-avondje van.

We geven een teken!

Stond in het vorige STATE-JOURNAAL.  Maar er stond niet: wat voor teken!
Een goede gelegenheid voor een State-teken-ideeën-ontwerp-wedstrijd dus. 
Wat hebben we nodig?  Een idee voor een teken, waarmee kan worden
aangegeven, dat er bijvoorbeeld vrijdagavond iets gaat gebeuren.  Wij denken
dan aan een vlag, een vuurpijl, deurtjebellen of iets originelers! 
Wat valt er te winnen?  Uitvoering van het ontwerp (event. door de winnaar),
eeuwige roem, en een dikke taart.  Dus aan de slag.  Inzendingen kunnen vóór
half september worden afgeleverd bij de stuurgroep: Konradin (1), Roelant (22)
of Douwe (38). 

We gaan verbeteren!

Stond in het vorige STATE-JOURNAAL.  En er stond ook:  donderdag 20 mei is 
er bij Konradin een bijeenkomst. Een aantal mensen is bij elkaar geweest en
heeft wat plannen en ideeën tegen elkaar afgewogen.  Inhoudelijk was er
genoeg te bespreken om de avond te vullen. 
De participatie was naar ons gevoel nog wat te smal.  Volgende keer beter?

De werkgroep woonomgeving houdt zich bezig met de vraag hoe we de
openbare ruimte in onze straat echt tot een woonomgeving maken.



Woonomgeving wil daarbij zeggen dat wij ook in deze openbare ruimte
“wonen”, de kinderen spelen, fietsen, ravotten en volwassenen wandelen,
sporten en feesten.  In het verleden hebben wij als bewoners succesvol inbreng
gehad bij de aanleg van het plein, de jeu de boule baan en de speelplaats.  Maar
de tijd staat niet stil.  Met name voor aankomende pubers zijn er wat te weinig
mogelijkheden gesignaleerd

De werkgroep heeft een aantal zaken de revue laten passeren en er zijn wat
nieuwe ideeën ingebracht.  In dit verslag zullen ze één voor één uitgelegd
worden.  De volgorde is geen rangschikking naar prioriteit.  In de volgende
vergadering gaan we jou eventuele reactie op dit stuk bespreken.  Daarna wil de
werkgroep enerzijds de gemeente benaderen met een shortlist van
inrichtingsvoorstellen dan wel verbeteringen en anderzijds een aantal
zelfwerkzaamheden opstarten.  In principe zijn er drie mogelijke wegen.  De
gemeente doet het op ons verzoek, wij doen het zelf of wij laten het op eigen
kosten door derden doen. 

Straatnaambordje  verplaatsen naar het begin van de Eelsmastate.
Dat is een gouwe ouwe waar iedereen zich al aan geërgerd heeft. 

Hondenverbodsbordjes  plaatsen op het grasveld tussen de huizen 1,3 .. 19 en
het fietspad.
Het blijkt dat het op dat veld een gore toestand is terwijl er toch vaak kinderen
op spelen. 

30 km zone  in de hele Eelsmastate
Het gevoel leeft dat dit toch nodig is ondanks dat wij hier een doodlopende weg
hebben die in principe alleen door bewoners en hun bezoekers bereden wordt. 

Bankjes  op de speelplaats.
Er is een constructie voorgesteld die aan de binnenkant van het hek de ronding
van het hek volgt.  Eén en ander kan ook in zelfwerkzaamheid gedaan worden.

Lantarenpalen bij de jeu de boule baan
In de donkere tijd van het jaar zou het leuk zijn om ook s’avonds te kunnen
spelen.  De vrees bestaat wel dat het plaatsen of verplaatsen van lantarenpalen
erg duur zou zijn.  

PingPongtafel  van steen op het plein.
Een geschikte plaats is in het driehoek tussen speelplaats en jeu de boule baan. 

Rekstokken  op het plein of op de speelplaats om te bungelen
Is met name interessant voor kinderen tussen 9 en 12.  Kan wel gevaren voor
kleine kinderen opleveren.

Volleybalnet  voor op het grasveld bij de ingang van de straat.  Er moet een net
gekocht worden en stokken.  Op het veld moeten twee gaten voor de stokken
gemaakt worden.  Onduidelijk is hoe het beheer van het net eruit zou moeten
zien.  Bedenking is ook of daarmee niet teveel “vreemde” jongeren naar de
straat gelokt worden.

Speelhuisje  en speelplaats opknappen.
Het is de vraag of de gemeente hiervoor een onderhoudsplan heeft.  Anders is
het zeker ook iets voor zelfwerkzaamheid.

Genoeg punten om te reageren op dit verslag van Konradin, lijkt me.  Dat kan,   
zondag 10 sept., 20.30 uur,  Eelsmastate 1.  Komt allen!  Laat de werkgroep,
nee, de woonomgeving niet in de steek!

En we willen nog .... 

Jawel, een nieuw werkgroepje.  Het is nog niet genoeg!  Maar we willen dan
ook nog wat doen.  Een zomer-picknick, of zoiets.  Dus zijn we op zoek naar
mensen die bootjes kunnen regelen, een picknick kunnen organiseren, kennis
hebben van de natuur of relaties met het Fryske Gea.  Of gewoon enthousiaste
regelaars.  Als het dan allemaal lukt, gaan we aan het eind van de schoolvakantie
op een zondagmiddag met z’n allen picknicken in de Grote Wielen. 
Aanmeldingen bij Douwe (38) uiterlijk 16 juli, want er moet nog wat gebeuren.
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