
JAARVERSLAG 2018/ 2019 van Vereniging voor Dorpsbelang Rinsumageast/Sibrandahûs: 

Bestuurssamenstelling volgens onderstaand overzicht: In bestuur Aftredend 

Jelle Terpstra (voorzitter) 2008 2016 nog in functie 

Hinke Postma (secretariaat) 2011 2019 

Sytse Yntema 2013 2019 

Jan Rintjema 2015 2019 

Piet Horjus 2016 2020 

Aafke Oosterkamp penningmeester  2017  

Kees Ros 2017 2022 

Dorpsbelang heeft maandelijks vergaderd in MFC De Beijer. 
 
Bestemmingsplan kom, in oktober 2018 overleg over voorontwerp bebouwde kom gehad met 
Wethouder Wiersma en dhr. Braam van gemeente Dantumadiel. Uitkomst: geen uitbreiding met 
nieuwbouwwoningen, wel is eventueel inbreiding (bouwen op lege plekken in het dorp)mogelijk, 
wanneer hier vraag naar is. Het voorontwerp zal nog ter inzage komen en dan kan hierop gereageerd 
worden. In voorjaar 2019 zal nog onderzoek naar woningbehoefte gedaan worden door gemeente, 
hoe dit wordt vormgegeven is nog niet bekend.  
 
Buslijn 51: Eind maart 2018 heeft provinciale staten van Fryslân ingestemd met plan voor proef van 2 
jaar met strekken van buslijn 51 en nog aantal andere buslijnen. Dit betekende voor Rinsumageast dat 
de bushalte aan de Melkemawei komt. Na overleg met gemeente, provincie en dorpsbelang, met 
goedkeuring van ijsbaanvereniging gekomen tot de huidige plek, die centraal ligt qua bereikbaarheid 
in het dorp. Er is eerst veel onduidelijkheid geweest met de tijdelijke haltes. In november is de WMR 
aan de slag gegaan om de perrons en toegangspad/afwatering aan te leggen. Ook is een overdekt 
fietsenhok geplaatst. De perrons in het dorp blijven gedurende de proef nog liggen. Onlangs een 
enquête ontvangen van de provincie over buslijn 51.  
 
Samenwerkende dorpsbelangen Dantumadiel: 2 vergaderingen + samenkomst met College en 
raadsleden in november o.a. discussie over rol van dorpsbelang in huidige tijd: moeilijk bestuursleden 
te krijgen, steeds meer taken. Nieuwbouwwoningen en verkeersveiligheid zijn ook een terugkerend 
onderwerp. 
  
Werkgroep Geastmer Bosk is nog steeds in overleg met Staatsbosbeheer over een 
beheersplan/begroting. In de jaarvergadering van 2019 zal de commissie een presentatie geven. 
 
Wetterwâlden Bûtenfjild: stichting is nog steeds bezig met lobbyen bij overheden over  
waterverbindingen en vooral in het noordflank gebied waar Rinsumageast/Sibrandahûs onder valt. 
Plaatselijke werkgroep staat in contact met Wetterwâlden. 
Op www.wetterwalden.wordpress.com  zijn logboek/dorpenvisie online te vinden.  
  
Digitalisering filmmateriaal Piip over o.a. dichtmaken van de Piip, seniorenreisje, dorpsfeest, 
melkfabriek, begin jaren 70 van de vorige eeuw. In de jaarvergadering zal een selectie van deze 
beelden worden getoond. In april 2019 gaat de activiteitencommissie van de Beijer ouderenmiddag 
organiseren en een uitgebreidere filmversie tonen.  
 
Dom 2.0: Allereerst de betekenis DorpsOntwikkelingsMaatschappij, bedoelt om bewoners vanuit een 
visie op eigen dorp samen met overheden aan de ontwikkeling van het dorp te werken. De plannen 
moeten bijdrage leveren aan de mienskip en plannen moeten breed gedragen worden. Deze plannen 
kunnen gaan over bijv. welzijn maar ook over fysieke uitstraling van het dorp. Bij Dom 2.0 krijgt het 
dorp geen geld voor de uitvoering maar wel voor het proces voorafgaand aan de concrete plannen. 
Op de jaarvergadering zal uitleg worden gedaan en hoe we dit samen met de inwoners willen gaan 
oppakken. 
 
 
Kennismaking nieuw college Dantumadiel in juli 2018. College wil graag dichterbij bewoners komen 
en hebben dit inmiddels gedaan door ontbijtbijeenkomst te organiseren, op 15 januari 2019, helaas 
waren maar een paar inwoners aanwezig. Op 1 april herkansing, het college is dan weer in 
Rinsumageast aanwezig. 

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

