Afgelopen dinsdag 10 november heeft er zeer goed bezochte informatie bijeenkomst plaats
gevonden op It Holt. Alle betrokken partijen hebben op een zeer duidelijke wijze uitgelegd wat wij de
komende maanden kunnen verwachten. Vanaf 1 januari 2016 gaat het echte werk beginnen en zal
Deinum Oost heel snel een ander gezicht gaan krijgen. Vanaf 1 januari zal er regelmatig de
gelegenheid worden geboden aan de dorpsbewoners en andere belanghebbenden om samen met de
uitvoerders en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen van gedachten te wisselen om het hele
proces zo goed mogelijk te laten verlopen.
Waarschijnlijk op maandag 30november het project Deinum Oost definitief in gang gezet middels
een officiële openings handeling.
Op maandag 28 december wordt het beweegbare deel van de brug verwijderd, ook hier zal extra
aandacht aan worden geschonken door de uitvoerders en de Provincie. Zodra hier meer over bekend
is zal dit uiteraard gecommuniceerd worden.
Er heeft inmiddels ook overleg met de Gemeente plaats gevonden over de parkeersituatie bij de
scholen. De parkeer faciliteiten (Tut en Derut) zullen worden gerealiseerd in de periode september
2016 /december 2016.
In februari 2016 zal de eerste AED geplaats worden in Deinum. Achter de schermen is er al heel wat
voorbereidend werk verricht om de plaatsing te realiseren. De grote groep vrijwilligers komt op 5
januari 2016 bijeen om het een en ander op elkaar af te stemmen.
Naar aanleiding van het jaarlijkse bezoek van het college aan Deinum zijn er een aantal zaken welke
even onder de aandacht gebracht moeten worden.





De bestrating van het Tsjerkepaed naar de kerk zal worden aangepast (verbreed), zodat ook
auto’s probleemloos omhoog kunnen.
De situatie bij de haven wordt door de Gemeente als “rommelig ”omschreven. Langs deze
weg willen wij (Gemeente en Dorpsbelang) de eigenaren van de bootjes( op dit moment 15
november liggen er acht bootjes op de wal) verzoeken om deze weg te halen, zodat het
terrein beter onderhouden kan worden.
Binnenkort zal er ook worden begonnen met het verwijderen van de grijze paaltjes.
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