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Wat doet Dorpsbelangen eigenlijk? 

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld en dat 

snappen we eigenlijk ook wel. Heel zichtbaar is 

datgene wat we doen niet. We organiseren 

bijvoorbeeld geen feesten. We maken geen 

dorpskrant. Wat doen we dan wel?  

 

We proberen de leefbaarheid in de dorpen goed te 

houden en zo mogelijk te verbeteren. Dat is een 

brede opdracht. Dorpsbelangen is een orgaan dat 

door externe partijen als eerste wordt benaderd als 

er iets staat te gebeuren, of gebeurd is, in of rond 

het dorp. Met de gemeentes Dantumadiel en 

Tytsjerksteradiel is ons contact het intensiefst. Als er 

een klankbordgroep moet komen wordt ons 

gevraagd dat te regelen. Als er projecten in het dorp 

worden ontwikkeld door de gemeente zelf of door 

bewoners, wordt aan Dorpsbelangen altijd gevraagd 

of er draagvlak is.  

Dorpsbelangen is een spin in het web van onze 

gemeenschap en vaak de officiële gesprekspartner 

voor gemeente en provincie.  

 

 

 

 

 

 

Verder proberen we verenigingen, stichtingen en 

initiatiefnemers te ondersteunen en te faciliteren. 

Daarbij is ons uitgangspunt dat het wel in het 

algemeen belang moet zijn.  

Maar we hebben ook onze eigen projecten zoals het 

project Lokale Democratie. Dit project is door 

Dorpsbelangen zelf gestart omdat de inwoners door 

de gemeenten steeds meer centraal worden gesteld.  

 

 

Hoe ga je als inwoners om met die 

verantwoordelijkheid? Daar zoeken we het antwoord 

op in het project.  

We hopen dat nu iets duidelijker is geworden wat 

Dorpsbelangen doet.  

 

Geïnspireerd door het stuk hiernaast? 

We kunnen nog wel een paar helpende handen en 

meedenkende hoofden gebruiken. Dat kan een 

bestuursfunctie zijn, maar we zijn ook op zoek naar 

mensen die goed de weg weten in de nieuwe 

digitale wereld. Of jongeren, waar wij, als relatief 

oude bestuursleden, bij te rade kunnen gaan over 

wat er leeft bij jongere dorpsgenoten.  

Voordeel is dat deze klussen vaak niet gebonden 

zijn aan vaste tijden, je kunt het doen als je er zelf 

tijd voor hebt. We horen het graag. 

 

Derde workshop lokale democratie 

Nog even een reminder voor de workshop ‘Hokker 

Feanwâldster bistû?’  

Woensdag 10 oktober vanaf 18 uur 

Opgave kan via ons email adres. 

 

Verkiezing Naamgeving park 

Dit is een unieke gelegenheid om invloed uit te 

oefenen op de naam van ons mooie nieuwe park. 

Komt allen!  

Woensdag 17 oktober vanaf 19.45 uur in de 

Mienskip 

Opgave is niet nodig. 
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