
JAAROVERZICHT 2022

Bestuur
Het bestuur bestond in 2022 uit: Doutsen Dijkstra (voorzitter), Alies van Weperen (secretaris), 
Aije Klaren (penningmeester), Arthur Bosloper (algemeen lid) en Albert Beuker (algemeen 
lid). 

Contact organisaties/gemeente
Er is in juni een overleg geweest met de wethouders van de gemeente Dantumadiel. Ook 
was hierbij een vertegenwoordiger van Thús Wonen aanwezig.  Op de agenda stonden de 
volgende punten: koekoekspaad (verharding), rubberverwerking Nederland (bezwaar), 
woningbouw (nieuwbouw Bosk en optie sociale huurwoningen Iisbaastrjitte), omgevingsvisie, 
plan scholen en voorzieningen, stationspark (meer bankjes en bello’s), Wilt Tjaardapaed 
(openstelling), verkeersveiligheid, beleid dorpsbudgetten, welzijnsbeleid en de dorpsstatus 
Feanwâldsterwâl. 
Daarnaast is er contact gelegd met organisaties en bedrijven in het kader van “Simmer yn 
Fryslân” van Omrop Fryslan.

Belangrijke thema’s waren in 2022: verharding Koekoekspaad, bouw brede school/MFC, 
bezwaar vestiging Rubber Verwerking Nederland en woningbouw. Daarover hieronder wat 
meer informatie.

Verharding Koekoekspaad
Toen de gemeente ons informeerde over de plannen rondom het koekoekspaad hebben we 
direct aangegeven dat het ons verstandig lijkt om het pad aan te pakken, maar dat we 
negatief stonden tegenover het plan om (door financiële redenen) ervoor te kiezen om er een 
tijdelijk ‘grindpad’ van te maken. De gemeente gaf toen aan dat er pas over een paar jaar 
geld was om het pad op een degelijke manier te verharden (beton).

Toen de bestaande asfaltlaag in het voorjaar van 2022 verwijderd werd en het een ‘puinpad’ 
was geworden regende het al snel klachten en bereikten ons berichten van valpartijen. 

Er is toen door dorpsbelangen verschillende keren contact geweest met de wethouder (Kees 
Wielstra) en aangedrongen op een oplossing. Ook andere bewoners en ondernemers 
hebben contact opgenomen met de gemeente en pers. Uiteindelijk is er net voor de 
zomervakantie een betonpad van gemaakt. 

In juni 2022 is gevraagd aan Kees Wielstra of het stuk tussen de brug en het vernieuwde pad 
ook vernieuwd kan worden.

Bezwaar vestiging Rubber Verwerking Nederland RVN
In 2022 is samen met omwonenden nogmaals bezwaar gemaakt tegen het van rechtswege 
genomen besluit om RVN toestemming te geven zich te vestigen op De Swette. 
Omdat na de eerste bezwarencommissie zitting er alsnog nieuwe docmenten en feiten boven 
water kwamen uit ons eerder ingesteld WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) en RVN nog een 
aantal zaken had aangepast, moest er een tweede zitting aan te pas komen. 

Het College van B&W heeft besloten uiterlijk december 2022 een besluit te nemen op het 
advies van de bezwarencommissie.

Dat advies was overigens duidelijk: De bezwarencommissie was van oordeel dat er (zelfs in 
de onderbouwing van de gemeente) voldoende grond was om de vergunning te weigeren.
Uiteindelijk heeft de gemeente alsnog besloten - na de bezwaren gehoord te hebben - de 
aanvraag te weigeren.

Het wachten is nu of RVN tegen dit besluit in beroep gaat bij de rechter.



Bouw brede school/MFC
Op de vorige jaarvergadering heeft projectleider Jos Wortelboer verteld over de werkwijze en 
de planning van de bouw van de nieuwe basisschool (evt gecombineerd met sport en 
ontmoeten). Daarna is er nog diverse keren contact geweest met projectleider Jos 
Wortelboer en heeft hij ons op de hoogte gehouden over de voortgang. Dorpsbelangen is 
daarnaast aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de scholen (voor ouders) over de bouw 
van de school.

Op een "digitaal participatie platform" kon iedereen ideeën indienen en reageren.

Onze taak is vooral het toezien en meedenken waar nodig als het gaat om het proces. We 
vinden het vooral belangrijk dat iedereen geïnformeerd wordt en mee kan denken over een 
goed plan.

Kwaliteit woningen/woningbouw
We merken dat er behoefte is aan woningen voor starters en woningen voor senioren (kleine 
woningen met tuintje, knarrenhof, appartementen). Dit is ook besproken met de wethouder 
Gerben Wiersma (juni 2022). De gemeente gaf aan dat er in eerste instantie wordt ingezet op 
woningbouw - plan Bosk 2. De gemeente heeft hierover ook een bijeenkomst belegd voor 
geïnteresseerden. 
Andere locaties zoals het terrein van Petfood zijn ook interessant, maar liggen lastiger 
aangezien de gemeente niet eigenaar is van de grond. 
Wij hebben aangegeven dat wij ook benieuwd zijn naar de opties voor woningbouw op de 
Iisbaanstrjitte. Dat terrein is van Thús wonen. De gemeente zou dit ook met Thús wonen 
opnemen. Ook is geopperd om te kijken naar woningbouw bij de Freiahof (gebied tussen het 
bestaande plan en Feanwâldsterwâl). 

Tot slot is aangegeven dat de woningen van Thús wonen in de bomenbuurt er onverzorgd 
uitzien door mos en vuil op boeidelen en kajuiten. Dit is door Thús wonen deels opgepakt. 

Ondersteuning van lokale activiteiten en initiatieven.
Er heeft in 2022 geen Plan X plaatsgevonden. De geplande Plan X in het najaar is 
verschoven naar februari 2023. 
Dorpsbelangen heeft in 2022 nog wel financiële ondersteuning geboden aan Koningsdag en 
de Intocht van Sinterklaas. 

Leden
In 2021 waren 896 huishoudens lid van Dorpsbelangen. Er zijn nog steeds 61 huishoudens 
die het lidmaatschap niet per incasso geregeld hebben. Hiervan hebben 42 dit jaar niet 
betaald. Bij de automatische incasso zijn door storneringen en dergelijke uiteindelijk 28 
contributies oninbaar gebleken. Effectief zijn er dus 818 huishoudens betalend lid van 
dorpsbelangen.


