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Twee jaarlijks overleg B&W Dantumadiel

Op 13 maart heeft het bestuur van Dorpsbelangen 
overleg gehad met B&W van Dantumadiel. Vele 
onderwerpen zijn de revue gepasseerd o.a.
 
MFC/doarpshûs
Gemeente en Dorpsbelangen volgen met interesse 
de vorderingen van de groep die nu bezig is te 
onderzoeken wat mogelijk is in de Mienskip. Wat voor
ons voorop staat is dat er een dorpshuis komt! En dat
de exploitatie duurzaam en rendabel is. Wat de plaats
betreft geniet een dorpshuis in het centrum de 
voorkeur maar als dat niet rendabel blijkt, zijn andere 
locaties ook een prima optie.

Sport
Sportverenigingen worstelen met de vraag van de 
gemeente om te kijken naar verzelfstandiging van 
gebouwen en velden. Elke vereniging heeft zijn eigen
uitdagingen. Er is nog heel veel onduidelijk en 
daardoor is het lastig alle neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. Dorpsbelangen is van mening dat goede en 
betaalbare sportvoorzieningen heel belangrijk zijn 
voor de leefbaarheid van het dorp. We hopen daarom
dat de sportverenigingen samen een weg vinden om 
sporthal en sportvelden te behouden. 
Samen zijn we sterker!
Verenigingen kunnen meedoen aan de 
klankbordgroep in het dorp die op haar beurt weer 
nauw contact heeft met gemeente en andere dorpen.

Locale democratie / burgerparticipatie / 
dorpsbelangen 2.0 enz.
De overheid beschouwt Dorpsbelangen als dè 
vertegenwoordiger van alle inwoners. Zelf worstelen 
wij met die rol. Niet omdat we de 
verantwoordelijkheid niet willen maar omdat wij het 
gevoel hebben dat we niet weten wat er leeft. Bij 
klachten weet men ons wel te vinden maar bij grotere
items die te maken hebben met leefbaarheid op de 
lange termijn hebben wij niet het idee dat we 
iedereen kunnen vertegenwoordigen. Wij proberen 
elke maand te communiceren waar wij mee bezig 
zijn. Hebben eens per jaar de ledenvergadering. 
Maar wat leeft er bij de inwoners? We zouden graag 
horen wat er speelt. We vragen ons af of onze 
communicatiekanalen te onduidelijk zijn. 
Geef ons een tip om het beter te kunnen doen.

KIK Transferium
Op woensdag 12 april 2017 vanaf 16.30 uur tot 
21.00 uur in Zalencentrum De Mienskip
wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd waar 
het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd en waar 
gelegenheid is daar vragen over te stellen. Het is 
voor ieder leuk om te kijken hoe mooi het 
stationsgebied wordt. Vooral de bewoners van de 
Juliusstrjitte, Feintensloane (vanaf kruising Ljiploane),
Spoarloane, Stinswei, Nijewei, Plesmanloane, 
kruispunt de Wâl en de Swette raden wij aan er naar 
toe te gaan. Hun directe woonomgeving gaat 
veranderen. 

Groenbeheer
De gemeente beheert op een sobere manier het 
openbare groen in ons dorp. Als je dat als buurt of 
straat te sober vindt en je iets voor je eigen omgeving
wilt doen, staat de gemeente open voor initiatieven. 
Het is dan altijd ‘Ja, tenzij’. Als een buurt zelf een 
stukje openbaar groen gaat onderhouden kan de 
gemeente bijvoorbeeld de planten bekostigen. 

30 KM
Sinds  enige tijd is de maximum snelheid in het hele 
dorp 30 km. Niet iedereen weet dit. Dat blijkt uit het 
rijgedrag.  Maar nu is ieder dus op de hoogte en 
houdt er rekening mee! 
De gemeente gaat kijken of de 30 km borden, die niet
erg opvallen, duidelijker geplaatst kunnen worden.

Levensbestendig wonen
We hebben bij de gemeente aandacht gevraagd voor
levensbestendige woningen. Die zijn er niet of 
nauwelijks, zowel in het goedkope als het duurdere 
segment. Wij gunnen het ieder om oud te worden in 
zijn eigen vertrouwde omgeving.

Noordoost Friesland en krimp  
We hebben er bij de gemeente op aangedrongen 
alert te blijven op het belang van Feanwâlden als 
poort van noordoost Friesland. Een goed uitgerust 
transferium, een sneltrein die stopt in Feanwâlden 
zijn daarvoor van cruciaal belang. 

Ledenvergadering 27 maart 2017

Hiervan doen wij in het volgende nummer verslag.


