
JAARVERSLAG 2016/2017 van Vereniging voor Dorpsbelang Rinsumageast en Sibrandahûs 
 
Bestuurssamenstelling volgens onderstaand overzicht: 

 In bestuur Aftredend 

Jelle Terpstra (voorzitter) 2008 2016 nog in functie 

Hinke Postma (secretariaat) 2011 2017 

Renze Dijkstra (penningmeester vanaf 2016) 2012 2017  

Sytse Yntema 2013 2017 

Jan Rintjema 2015 2019 

Piet Horjus 2016 2020 

 
Overzicht maart 2016-maart2017 
Naar aanleiding van de jaarvergadering:  
Beleidsvisie wonen, we hebben een zienswijze ingestuurd samen met 3 andere partijen,wat niet heeft 
geresulteerd in wijziging van de Beleidsvisie.  
In juli  bericht ontvangen van Thús Wonen dat de verkoop van huurwoningen tijdelijk stopgezet is o.a. vanwege 
huisvesting van statushouders/renovatie/sloop. 
Duiker onder de Piip is gereinigd in samenwerking met Wetterskip Fryslân. 
Paaltjes fietspaden zijn weggehaald op diverse plekken i.v.m. veiligheid fietsers. 
Bewegwijzering Sibrandahûs: provincie gevraagd om realisatie hiervan op rotonde N361. 
 
Aantal vergaderingen: Bestuursvergaderingen 10x, Samenwerkende dorpsbelangen 2x 
 
Wetterwâlden Bûtenfjild: Op 13 april hebben studenten van het Van Hallinstituut een cultuurhistorische 
landschapsexcursie rondom Rinsumageast georganiseerd, ook is een prezi (presentatietool)hierover gemaakt. 
De plaatselijke werkgroep die probeert om de historische vaarroute weer door het dorp te krijgen, heeft 
diverse vergaderingen bezocht en georganiseerd o.a. met Wetterwâlden Bûtenfjild  en gelobbyd bij diverse 
instanties/gemeente/provincie. Zie link  www.wetterwalden.wordpress.com  
 
Dit jaar zijn ook aantal visies, beleidsplannen en vergunningen de revue gepasseerd, wij hebben ons hierin 
verdiept en waar nodig gereageerd: 
-Omgevingsvisie Provincie Fryslân/Eeltsjemar vergunning/Welstand/Veenweidevisie/herziening 
Bestemmingsplan Bûtengebiet (hierover bericht door gemeente: windenergie definitief  van de baan bij 
Lauwersseewei) 
 
-Onderhoudsplan wegbeheer:  
Brief gestuurd met Samenwerkende Dorpsbelangen van Dantumadiel over het zeer sobere onderhoud van 
enkele wegen rondom Rinsumageast en Sibrandahûs/ enquête ingevuld van de rekenkamercommissie /13 
september(2010-2015)rekenkamercommissie hoorzitting + 12 december (2016-2020)hoorzittingen wegbeheer 
bijgewoond. Een besluit is tot op heden nog niet genomen…. 
 
-Sportnotitie: 
Bijeenkomst gemeente op 21 april met VCR en MFC + andere dorpsbelangen en sportverenigingen Hoorzitting 
24 mei met oprichting klankbordgroep waarin VCR /NQL zitting hebben genomen met diverse sportclubs en 
dorpen. 1 september +17 november plaatselijk sportoverleg in Rinsumageast met buitensportverenigingen, 
MFC en dorpsbelang.  
-Beleidsplan verlichting  buitengebied , 15% minder openbare verlichting en 15% minder lichtuitstoot,  is nog in 
voorbereiding. 
 
Overige: 
- Gedeeltelijke vervanging armaturen openbare verlichting door energiezuinige lampen in de bebouwde kom. 
-Gezamenlijk vuurwerk met MFC is niet doorgegaan door hoge kosten en aansprakelijkheid. 
-Kerstboom inleveractie:  dit jaar ingeleverde kerstbomen 11.  
-Ledenbestand opgeschoond/nieuwe opzet door Anika Terpstra. 
 

http://www.wetterwalden.wordpress.com/

