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Geenwoorden  
Het is makkelijk commentaar te hebben op anderen. 

De beste stuurlui staan aan wal. Als je niks doet, doe je 

ook niks verkeerd. Werkt toch niet, hebben we al 

geprobeerd…. 

maar daden 

Daarom zijn we blij met mensen die wel proberen 

dingen voor elkaar te krijgen. Zal misschien niet altijd 

lukken maar we kunnen het wel proberen. Zal niet altijd 

het beste idee zijn, maar daar kun je over praten… 

Op 1 april kan dat weer bij Plan X. Heeft u een goed 

idee? Lever het idee in. Krijg steun van anderen. Praat 

over je idee. Luister naar tips. Leer van anderen en 

krijg nieuwe energie. En uiteraard kun je eventueel 

samenwerken of anderen helpen. 

Ook mensen zonder idee zijn welkom. Hoor wat er 

speelt. Help anderen en geef steun aan welwillende 

mensen en leuke initiatieven! 

 

Activiteiten bestuur 
In januari hebben wij een gesprek met de griffier 

(ondersteuner van de gemeenteraad) van de gemeente 

Dantumadiel. Onderwerp van gesprek is: hoe kan 

dorpsbelangen samen met de gemeenteraad uitvoering 

geven aan de Omgevingswet?  

 

Dorpsbelangen ziet haar rol als spin in het web van 

zowel de dorpse als de gemeentelijke activiteiten.  

 

Daarbij is het belangrijk dat over een initiatief goede 

informatie wordt gegeven gedurende het hele proces 

en dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te 

praten of mee te doen. De rol van Dorpsbelangen is 

om dit proces te bewaken en zo nodig betrokkenen aan 

te spreken op zaken die niet helemaal goed gaan in 

democratische zin. We zijn benieuwd wat er uit dit 

gesprek komt. 

 

Eind januari zit het college van Burgemeester en 

Wethouders van Dantumadiel op verzoek van 

Dorpsbelangen met ons om tafel.  

Onderwerpen die wij naar voren willen brengen zijn: 

wonen, lokale democratie, burgerparticipatie, 

sportnotitie, het beloofde onderzoek naar brede 

school/dorpshuis, uitbreiding de Bosk en de 

communicatie door de gemeente.  

 

Als je als bestuur van de gemeente de mening van de 

inwoners belangrijk vindt, zul je niet alleen goed 

moeten luisteren maar er ook voor moeten zorgen dat 

iedereen zo volledig, 

eerlijk, goed en tijdig 

wordt geïnformeerd. 

Bovendien moet je er 

rekening mee houden 

dat de ander zaken wel 

eens heel anders kan 

zien dan jij zelf. 

Zo heeft het rechter 

buisje veel minder water 

nodig dan de middelste 

en kronkelt het linker 

buisje via een omweg 

naar hetzelfde niveau. 

 

Van het college van B&W van Tytsjerksteradiel 

ontvingen wij een uitnodiging voor het tweejaarlijks 

bestuurlijk overleg. Dit overleg hebben we helaas 

moeten afzeggen. Reden is dat er geen bestuurslid 

meer is dat woonachtig is in Feanwâldsterwâl en wij, 

mede daardoor, onvoldoende op de hoogte zijn van 

eventuele vragen en problemen die daar spelen.  

Er is gelukkig wel goed contact met de werkgroep 

Lûdsoerlest. Dat project loopt goed en zij vinden 

overleg met B&W niet nodig. 

Nieuwe bestuursleden gezocht 
Dorpsbelangen heeft minimaal 5 bestuursleden nodig. 

Niet omdat er zoveel werk is maar wel om zoveel 

mogelijk verschillende meningen boven water te krijgen 

en een breder netwerk te creëren. In maart vertrekken 

twee van de vijf bestuursleden.  

Als er geen nieuwe mensen komen zou het zomaar 

kunnen dat 2020 het laatste jaar is van Dorpsbelangen.  
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