Na een welverdiende zomervakantie is bijna iedereen weer terug in het Sipeldoarp. Weer tijd om de
dagelijkse dingen weer op te pakken , zo ook voor het bestuur van Dorpsbelang Deinum.
Na de laatstgehouden ledenvergadering zijn er binnen het bestuur een tweetal wijzigingen
doorgevoerd. Na de jaarvergadering is Durk Blauw het bestuur komen versterken, en inmiddels heeft
het bestuur in de persoon van Bram Bleeker ook een vervanger weten te vinden voor Gerben Bakker
welke ons bestuur samen met Assuerus Jorna in april heeft verlaten.
Durk Blauw; Samen met Joke , dochter van oud dorpsbelangvoorzitter
Freerk van der Meer en mijn twee zonen Ale en Freerk woon ik op de
boerderij op de Heechhiemsreed In Deinum , het dorp waar ik zelf
inmiddels al 25 jaar woon. Naast mijn werkzaamheden voor het bestuur
van het dorpsbelang, ben ik actief bij de korfbalvereniging TDK in diverse
rollen en maak ik deel uit van de fietsploeg Squadra-Deinum. Met de
combinatie van betrokkenheid bij het dorp en mijn werkervaring bij mijn
huidige werkgever Achmea hoop ik een extra bijdrage te kunnen leveren
aan het dorpsbelangbestuur

Bram Bleeker;

Momenteel zijn we samen met Gemeente aan het bekijken hoe we de
parkeerproblematiek bij de scholen kunnen verbeteren, zodra hierover
meer bekend is zullen we dit kenbaar maken.

De welbekende “grijze” paaltjes zorgen bij heel
veel dorpsbewoners voor enorm veel irritaties, in principe hebben we van
Gemeente groen licht om deze weg te halen. Voor dat we hiertoe berslissen
willen we graag van het Dorp horen of we hier toe over kunnen gaan.
Het groenonderhoud, zoals besproken op de jaarvergadering, is een
onderwerp dat we graag onder de aandacht van de “buurtverenigingen
”willen brengen. Zoals bekend zijn bij de
Gemeentes de financiële middelen niet meer toereikend om ook in
de toekomst het groenonderhoud te blijven doen. Dorpsbelang wil
dan ook graag met de bewoners, wellicht de sportverenigingen,

onderzoeken welke mogelijkheden en /of behoeftes er zijn om dit in eigen beheer te gaan uitvoeren.
Uiteraard moet het groen wel in optimale toestand overgedragen worden aan de bewoners voordat
men tot “zelf” onderhoud overgaat.

Deinum Oost, na een lange periode van voorbereiding is het dan bijna zover
dat de schop werkelijk in de grond kan. De eerste schermutselingen zijn al
een tijdje zichtbaar in en rond het dorp. De komende maanden zullen we er
als Dorp dagelijks mee geconfronteerd worden. En op de een of andere
manier zullen we allemaal wel eens overlast gaan ervaren van al deze
werkzaamheden. In een betrekkelijk korte tijd zal Deinum een heel ander
aangezicht krijgen, en we zijn er van overtuigd dat we hier allemaal enorm
trots op zullen zijn wanneer alles klaar is.
De beoogde aannemer heeft ons al toegezegd de werkzaamheden
te willen uitvoeren in overleg met het Dorp. Voor dat de diverse
activiteiten aanvangen zal er een inloop avond georganiseerd
worden waarbij uitgelegd wordt hoe alles in z’n werk zal gaan.
Gezien het feit dat de aannemer voor dat hij de plannen heeft
ingediend met een delegatie vanuit het dorp heeft gesproken, geeft
ons voldoende vertrouwen voor een goede samenwerking.
Namens Dorpsbelang Deinum
Anne Terpstra .

