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Aanwezig: SytseYntema, Jelle Terpstra, Jan Rintjema, Piet Horjus. Afwezig m.k.g. Hinke Postma en 
Kees Ros. Gastspreker OegeHiddema en ruim 40 aanwezige dorpsgenoten.  
Helaas heeft Gjerryt Hoekstra Boswachter SBB zich met griep afgemeld om het e.e.a. te vertellen 
over het Geastmerbosk.  

 
Bestuurszaken; Aafke Oosterkamp heeft penningmeester Rinse Dijkstra opgevolgd. De kascommissie 
Sjouke van der Werff en Dicky Houtstra hadden op de financiële jaarrekening 2017 geen op- of 
aanmerkingen, tot op de cent nauwkeurig.Voor door 2019 kascontrole 2018 door Dicky Houtstra en 
Jeltsje Braaksma 
 
Afwaardering N361;Lauwersseewei  Aldsjerk-Dokkum. Deze provinciale weg is 2 jaar geleden 
opgeknapt voor de komende 5 – 7 jaar. Vooralsnog komen er geen veranderingen aan de weg en 
blijft de max. snelheid 100 km per uur. De consequentie is wel dat er geen landbouwverkeer wordt 
toegestaan en dat het dorp blijft zitten met de overlast van  tractoren. De Gemeente Dantumadiel en 
Dorpsbelang houdt deze situatie nauwlettend in de gaten. Beiden zoeken naar passende oplossingen.  
OV strekken lijn 51 was een dilemma voor het dorp. Door het strekken is er volgens Arriva meer 
belangstelling voor de bus. Het zijn voornamelijk scholieren die gebruik maken van deze buslijn. In 
het dorp zijn er dan ook maar weinig ouderen die er gebruik van maken. Volgens Klaas Houtstra 
rijden er dagelijks 50 tot 60 bussen door de dorpskern. Inwoners van de kern hebben trillen- en 
geluidsoverlast. De proef gaat 2 jaar duren. Door het strekken van de lijnen wordt er een tijdwinst 
naar Leeuwarden geboekt van 5 – 6 min. Het voorstel van Arriva voor de nieuwe bushaltes was de 
locatie Melkemawei/Baron van Sytzemawei. In de vergadering was er een grote voorkeur voor een 
meer bereikbaarder halte ter hoogte van de ijsbaan Melkemawei. Een tweede argument was de  
verkeerssnelheid van veel weggebruikers die na de rotonde het gaspedaal intrappen.  
 
Tennisbanen;zijn nu volledig opgeruimd, in de vergadering was er geen weerstand over het besluit. 
Er waren te weinig tennissers die gebruikt maakten van de baan voor een gezonde exploitatie. 
De ruimte die nu vrij komt zal gebruikt gaan worden de VCR en C.K.V. Nij Quick/Libben. Privatisering 
onderhoud sportvelden is voorlopig van de baan. 
 
Wetterwâlden;OegeHiddema presentatie ontwikkeling Wetterwâlden Rinsumageast. Het dorp past 
heel goed in het verhaal van de Bûtenfjildroute. Het dorp heeft een aantal sterke punten die zij graag 
willen benutten met betrekking tot de recreatie en de revitalisering van de waterwegen met 
bevaarbaarheid Aldtsjerk, de Moark, Eeltjemar en Rinsumageast. Ons dorp is een belangrijk 
cultuurhistorische punt in de vaarroute, in aansluiting op de Noordelijke vaarwegen, Dokkumer Ie, 
maar ook in een samenhangend stelsel van historische wandelpaden met ruiter- en fietspaden. 
 
Geastmerbosk; de werkgroep maakt vorderingen in het overleg met betrokken partijen als 
StaatsBosBeheer, Gemeente Dantumadiel, Dorpsbelangen Damwâld, Rinsumageast/Sibrandahûs en 
de fugelwachten. Een van de hoofddoelen is om met een breed draagvlak verbeteringen aan te 
brengen in de toegankelijkheid met herstel van cultuurhistorische waarden. De huidige staat van de 
paden zijn veelal modderig en te nat. Het bos wordt door wandelaars links gelaten,  er is geen 
beleving die het wel zou moeten hebben. Inmiddels wordt er hard gewerkt in het maken van een 
Projectplan Geastmerbosk met kenmerken van duurzaamheid, biodiversiteit, financiële haalbaarheid  
toekomstbestendige ingrepen. 
 
Kortezaken; Sjoerd-Jan Kerkstra heeft veel last van de hoge eiken die 10 – 15 meter hoog zijn. Hij wil 
deze graag door de gemeente laten kappen. 
Tuskenmarren en Tuskenlytsen in zuidelijke richting geen verplicht fietsbord. Af en toe ongewenst  
gemotoriseerd verkeer op dit fietspad.  


