
JAARVERSLAG 2017/2018 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 2019
Sytse Yntema 2013 2018
Jan Rintjema 2015 2019
Piet Horjus 2016 2020
Aafke Oosterkamp penningmeester (vanaf 2017) 2017

Overzicht maart 2017-maart2018, een beknopt overzicht:

Aantal vergaderingen: Bestuursvergaderingen 10x, Samenwerkende dorpsbelangen 2x

Wetterwâlden Bûtenfjild: werkgroep heeft diverse vergaderingen bezocht. Zie link  
www.wetterwalden.wordpress.com

Geastmer bosk: in het najaar van 2017 is commissie opgericht die tot doel heeft de problemen en 
verbeteringen in het Geastmer Bosk aan te pakken, naar aanleiding van de grootschalige essenkap 
die plaats zal vinden in het najaar van 2018. In samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente 
Dantumadiel, Fûgelwacht, Wetterwâlden Bûtenfjild, Dorpsbelang en aantal enthousiaste inwoners die 
zich hebben aangemeld om zitting in deze werkgroep te nemen. 

Verplaatsing bushaltes:strekken buslijn 51, vanaf november overleg gehad met provincie en Arriva 
over een proef met het verplaatsen van de bushaltes naar de Melkemawei. Rond 20 maart 2018 wordt 
in de Provinciale Staten hierover een beslissing genomen.

Afwaardering N361: In augustus 2017 is verzoek van gemeentes (Dantumadiel, Dongeradeel, 
Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel+ LTO Noord) om tractor verkeer toe te staan op N361 en 
afwaardering van N361, naar provincie gestuurd. Antwoord Provincie: afwachten resultaten evaluatie 
verkeersgebruik Central As en omliggende wegen. Afwaardering N361 is nog niet opgenomen in het 
financieel programma van de Provincie.

Tennisbaan, is opgeheven. Het hokje is verkocht, zo ook een aantal onderhoudsattributen. De 
betonnen bodem is in maart 2018 opgeruimd. Daarna kan gemeente los met renovatie van de 
korfbalvelden en de plek van tennisbaan ook hierin meenemen. Dit zal in het voorjaar van 2018 
plaatsvinden. 

Privatisering sportvelden, hier zijn verscheidene vergaderingen over geweest. Vragen waar we mee 
worstelen: als we het onderhoud op onze schouders nemen als dorp/sportverenigingen kunnen we dit 
dan met vrijwilligers aan?  Is het budget wat we van de gemeente zullen gaan ontvangen voldoende 
wanneer we het hele onderhoud uitbesteden aan (gespecialiseerde) bedrijven? Hoe zit het met 
aansprakelijkheid? Etc.

Reisje 55+ georganiseerd met hulp van de dames Afke Jilderda en Harmina de Jong met als resultaat 
een volle Birwabus. Doel was een rondvaart vlakbij Urk, helaas door de zomerstorm in juni 2017 werd 
dit afgeblazen en is in allerijl een klederdrachtshow opgetuigd. Daarna nog gezamenlijk  van een 
lekker diner kunnen genieten.

Afscheid genomen van Burgemeester Heldoorn, afscheidsreceptie bezocht.
In februari 2018 hebben we de nieuwe burgemeester  dhr. Agricola op bezoek gehad, het was een 
prettige kennismaking met de burgervader. 
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