Resultaten Dorpsbelang Witmarsum
2013‐2014
• Opkomen voor ons dorp:
Thema’s dorpsvisie
Update korte termijn doelen
• Organiseren van Waardevolle
evenementen
• Organiseren van feesten
• Dorpsbelang ondersteunt vele initiatieven

Welzijn en Zorg

Actiepunten
WMO‐loket: doel en
bereikbaarheid vergroten

Actiehouders
DB &
gemeente

Dokterswacht buiten
kantooruren verbeteren
Wijkagent meer
zichtbaar/bereikbaar en
corrigerend optredend
Graag dien & ouderen‐
adviseuse bekender maken

DB &
artsenpraktijk
DB &
gemeente +
politie
DB &
gemeente &
Graag dien

Resultaat na 3 jaar
Dit is nu helemaal aan de gemeente die er ook
regelmatig melding van maakt in De Koepel.
Afgesloten voor DB
Dit is aan de artsenpraktijk zelf.
Afgesloten voor DB
In de Koepel en Belboei staan berichten.
Afgesloten voor DB
Graag dien doet dat zelf voldoende via de
Koepel

Welzijn en Zorg

Bijdrage aan lange termijn acties:
• Saamhorigheid in het dorp vergroten
‐ Bijdrage aan verenigingenavond
‐ Regelen dorpsagenda
‐ Opzet Kluunfeest

Woonomgeving en wonen
Actiepunten
Wandelroutes rondom dorp
o.a. maken van wandel‐, fiets‐
en ruiterroutes
Windmolenplannen provincie
en rijk

Actiehouders
DB & OVW

Resultaat na 3 jaar
Sommige paden zijn verbeterd, er staan bordjes
langs de route, de gemeente is bezig met beleid.
DB is betrokken
Comité Hou
Werken samen met Friese Milieu Federatie,
Friesland Mooi Duurzaam Fryslan. Plaatsing zoals getekend in
Windstreek 2012 in onze regio lijkt van de baan.
Het aantal molens dat er komt zal zeer beperkt
zijn. Fryslân foar de Wyn inventariseert nu de
plannen van aanbieders. DB blijft volgen

Woonomgeving en wonen
‐ Dichttimmeren van de ramen van het klooster
bij gemeente aangekaart.
‐ We hebben de problemen die er waren met de
pedofiel in het dorp aangekaart bij de
gemeente.

Verkeer en bereikbaarheid
Actiepunten
Bos toegankelijker maken
(bruggen en paden)
Verbeteren Molenweg:
kademuur, wegdek,
walbeschoeiing en steiger

Gevaarlijke verkeerssituaties
oplossen: kruising
Fabryksbrêge, kruising
Kamperdyk‐Van Aylvaweg‐G.
Japiksweg

Actiehouders
Resultaat na 3 jaar
DB &
Het korte rondje is terug, de platte bruggen
Natuurmonumenten zijn verbeterd / vervangen door een dam.
Afgesloten voor DB
DB & gemeente &
De kademuur is gecheckt en is goed volgens
de inspectie, deel van het wegdek mis
Wetterskip
verbeterd, hekwerk is nagekeken,
steigertoegang is verbetert. Beschoeiing van
Merkelân naar bos is aangepast en
verbeterd.
Dit is een aantal keren besproken: kruising
DB & gemeente
Kamperdyk etc. blijft zo. Kruising
Fabryksbrêge bestra ng is aangepast.
Verhoging Arumerweg wordt beter, minder
tot geen borden meer en blauwe zone
verdwijnt. DB volgt dit en houdt in de gaten
dat het echt gebeurt.
Gemeente heeft aangegeven dat de
kruisingen niet aangepakt worden.
Rood en geel dus.

Verkeer en bereikbaarheid
‐ Overleg geweest met bewoners van de
Oosterstraat over het te hardrijden en
gevaarlijke situatie bij het uitgaan van beide
scholen. Problemen zijn aangekaart bij de
gemeente
‐ Overleg geweest over hoek Kaatsplein.

Werkgelegenheid, recreatie en
toerisme
Actiepunten
Tegemoetkoming
zwemlessen (subsidie)
Aanbrengen prullenbakken
bij bankjes
Uitbaggeren ‘haventje’
landtong en doorstroming
duiker verbeteren

Actiehouders
DB & gemeente
DB & gemeente

Resultaat na 3 jaar
Beleid is geharmoniseerd. Leidt niet direct
tot problemen. Afgesloten voor DB
Dit is gedaan. Afgesloten voor DB

DB & gemeente

Dit is gedaan. Afgesloten voor DB

Werkgelegenheid, recreatie en
toerisme
Behouden van toeristen
(voor
minimaal 1 dag) door o.a.:
● Toegankelijk wandelpad
maken van Griene Dyk en
Halsban + promoten
● Professionele beweg‐
wijzering op weg en water
● Professionele site
Witmarsum
● Benu en van molen,
Koepelkerk, Menno Simons,
Pim Mulier en G. Japicx
● Arrangementen aanbieden
met o.a. varen
Bedrijventerrein vergroten,
maar stel wel bouweisen &
discussie starten over type
en grootte bedrijven.

DB & gemeente &
OVW &
verenigingen
(krachten bundelen
en samenwerken)

Is nog niet klaar. Hier blijkt meer tijd voor
nodig te zijn. Blijft staan.

DB & gemeente &
OVW + werkgroep

Blijkt in deze tijd minder relevant.

Voorzieningen, diensten en onderwijs
:
Actiepunten
Actiehouders
Extra hondenpoepcontainers DB & Gemeente
(goed verspreid over het
dorp)

Resultaat na 3 jaar
Is gerealiseerd: overal zijn nieuwe
hondenpoepcontainers geplaatst Afgesloten
voor DB.

‐ Dichtstraten groenstrookje aan de Menno Simonsstraat wordt voor 1 mei a.s.
uitgevoerd.

Voorzieningen, diensten en onderwijs
Bijdrage aan lange termijn acties:
Actiepunten
Bibliotheek behouden (eventueel in school
vestigen)

Bijdrage
‐ aanspreekpunt voor bibliotheek. Kinderboeken
komen in de scholen. Frans Nijman pakt mogelijk
de uitleen voor ouderen op.

Jeugd en ouderen
Actiepunten
Behouden speeltuinen en
realiseren nieuwe bij de
Dôle 2
Overdekte ontmoetings‐
plaats voor ouderen
1 X per maand activiteit voor
jeugd die ook jeugd uit regio
trekt. Culturele commissie
oprichten voor activiteiten

Actiehouders
Resultaat na 3 jaar
Speeltuinbeleid van de gemeente is nu
DB &
speeltuincommissie duidelijk. Verder uitwerken wat nu de
consequenties zijn.
DB & gemeente
Nog geen actie op ondernomen. Blijft staan.
DB/WOK & horeca
& werkgroep

De Dream is opgestaan en zodra zij actief
kunnen zijn, vallen
deze zaken onder hun beheer.

Jeugd en ouderen
Bijdrage aan lange termijn acties:
Actiepunten
Ontmoetingsplek jeugd met voetbalkooi en
baskets

Bijdrage
Is overleg geweest over een BMX baan met
ijsvereniging. De kans op een BMX‐baan is zeer
klein.

Sport, ontspanning en vrijwilligers

Actiepunten
Parkeerprobleem oplossen
bij sportveld.
Optie: Easthimmerwei
Onderzoeken clusteren
taken vrijwilligers
Cultuurcommissie oprichten
voor activiteiten.
Sportdorp Wytmarsum

Actiehouders
DB & gemeente &
verenigingen

Resultaat na 3 jaar
Dit loopt, o.a. via input van DB op Verkeers‐
en vervoerplan gemeente.

DB &
besturen/commissies
DB & cultuurcom. en
horeca
DB & gemeente

Eerste aanzet gedaan. Heeft langer nodig
dan 3 jaar.
Ook hier geldt: wanneer de Dream actief
kan zijn, dan valt dit onder de Dream.
Project is afgelopen wordt nu opgevolgd als
sportdorpcommissie onder DB. Uitvoering in
samenwerking met bestaande verenigingen.
Uitbreiding met cultuur.

Sport, ontspanning en vrijwilligers
‐ Bijdrage geleverd aan verenigingenavond.
‐ Ledenwerf actie opgezet voor DB en WOK.
Flyer gemaakt over het werk van DB. Na de
jaarvergadering gaan we bij de deuren langs.
• Bijdrage aan lange termijn acties:
Actiepunten
Kunstgras

Bijdrage
Ingesproken bij raadscommissie Boarger en
meanskip. Voorlopig zegt de gemeenteraad nee.

Organiseren van Waardevolle
evenementen
Het Witmarsum Ontspannings Kommittee (WOK)
en Yn it Ferliene vallen onder dorpsbelang en
samen organiseerden we:
• Dodenherdenking op 4 mei inclusief toneel
voorstelling ‘De trije wierheden’
• Koningsdag
• 11 november
• Sinterklaasfeest
• Koepelverlichting
• Glühwein met Oud en Nieuw

Organiseren van feesten
• We zijn bezig met het opzetten van een
Kluunfeest
• We sparen voor een groot dorpsfeest

Dorpsbelang ondersteunt vele
initiatieven
•
•
•
•
•
•
•

Sportdorp Wytmarsum
WOK
Himmeldei
Oars as oars
Zwembad
Speeltuinen
Koepel

