
De plattegrondborden brengen de straten in beeld, vertellen waar de agrariërs zijn gehuisvest en waar 

instellingen en dergelijke zetelen. Het geeft het dorp, zeker voor onbekende bezoekers, een toegevoegde 

waarde. Wanneer wordt ingezoomd op de borden, komen echter pijnlijke fouten en een gebrek aan 

actualiteit en aan het licht.  

Voorzitter van dorpsbelang Ouwe-Syl e.o. Eppie v/d Veer betreurt het, dat bij het realiseren en plaatsen 

van de borden de nodige miskleunen zijn gemaakt. Het is logisch dat statische borden als deze, na 

plaatsing niet 100% actueel kunnen blijven, maar wijzigingen die vooraf zijn besproken met de 

verantwoordelijke gemeente Het Bildt, zouden toch op zijn minst correct zichtbaar moeten zijn. 

Zo verwijst het bord naar een parkeerplaats met oplaadpunt voor een elektrische auto (nr.14). Deze is in 

het rood omlijnde kader op de plattegrond onvindbaar. Bij navraag blijkt dat dit oplaadpunt niet 

gerealiseerd is. Deze verwijzing had volgens afspraak weggelaten zullen worden. Daarnaast staan de 

scholen OBS De Oprel en CBS De Korenaar op het bord, echter is het al lange tijd bekend dat de scholen 

met ingang van dit schooljaar als één SWS school op één locatie verder gaan. Nog een klein detail daarbij 

is dat De Korenaar niet met dubbel n is. Ook B&B ‘t Laaisterplakkie aan de Leijsterstreek zou een 

vermelding op de borden krijgen. Deze staat dan echter weer niet op de borden. Eén van de agrariërs op 

de borden blijkt anderhalf jaar geleden te zijn overleden, ook deze wijziging is pijnlijk genoeg niet tot de 

gemeente is doorgedrongen.  

Naast de onvolkomenheden op de borden, is dorpsbelang ook niet echt gelukkig met positie waar het 

westelijk bord is geplaatst, temeer omdat hier vaak een auto van OMRIN staat geparkeerd. Het bord staat  

in dat geval verscholen achter de vrachtwagen. En, wellicht is dat in dit geval maar het beste ook. Een 

foutje is één, maar deze vorm van miscommunicatie verdient zeker geen schoonheidsprijs. 

 


