Verslag van de Jaarvergadering van de vereniging van dorpsbelangen " de Eendracht" te
Deinum op 24 maart 2015
55 aanwezigen, excl. bestuur.
Mkg:afwezig, Rinske Metselaar, Douwe Gerbens, Rika Hessels, Hans vd Meer, Anne vd Wulp.
Andries Magrè van VVD afwezig i.v.m. commissie vergadering vertegenwoordiger VVD Dhr
Liefhebber.
1. Opening: Assuerus opent de vergadering met een speciaal welkom aan de politieke partijen,
aan Renske Olthof die over het Kind Centrum Deinum komt vertellen. En aan Werkgroep
communicatie omnivereniging, over de ontwikkelingen aangaande de nieuwe sportvelden en
accommodatie.
2. Mededelingen: Geen.
3. Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2014: Speciaal dank aan de Fam. Hofman voor
het vertalen van de notulen van het Nederlands in het Fries.
Er is een nieuwe lay-out gemaakt voor het uitnodigingsboekje door Jeanine en Andries.
-Opmerking Johan Harms: Punt 12 a. (blz 9) Herinrichting Deinum: Het peilen van de
meningen in het dorp, moet breder getrokken worden, aldus Dhr.Harms. Dit statement
wordt meegenomen.
-Dhr Folkert Kupers vraagt zich af of er al duidelijkheid is over het afgraven van de
taludgrond, of deze gebruikt gaat worden voor het verbeteren van de ijsbaan in het dorp.
Punt 12 a. ( blz10): Het bestuur is hier niet actief mee bezig geweest. Maar is genoemd en
meegenomen in de werkgroep.
Fam. Hofman wordt gevraagd om de notulen van deze vergadering weer te willen vertalen in het
Fries, en geeft hiervoor akkoord.
4. Jaarverslagen en financiële overzichten:
a. Uitvaartfonds: Er is een nieuwe aangepaste versie, die ter plaatse uitgedeeld wordt. Er is nl
een aanvulling geweest. In de diversen is €70,12 en dit is in de nieuwe versie er uit. De
verdeling uitvaart en dorpsbelang zijn nu goed onderverdeeld. Deze laatst uitgedeelde versie is
de juiste.
Wob Algra vraagt zich af de begrafenisvereniging €700 uitkeert bij overlijden. Is dit toereikend.
Er is nl een erg groot positief saldo. Wordt het niet eens tijd om dit tegen het licht te houden.
Uitvaartver. Twente berekend meer....misschien de statuten tegen het licht houden naar de
situatie van nu. Anko vd Veen en Johannes de Boer gaan hiernaar kijken.
Christina Weiland vraagt zich af wat AB Vakwerk is, en waar dit geldbedrag voor staat.
Anko heeft hier al eerder navraag naar gedaan bij AB, maar deze kunnen hiervan geen
duidelijke uitleg geven. Het is aangenomen als een soort schenking.
b. Dorpsbelang: Geen op/aanmerkingen.
c. Oud papier: De laatste tijd komt er maar 1 container, i.p.v. 2 containers, dit i.v.m. minder oud
papier in iedere huishouding. W.s doordat er ook veel via internet/mail wordt verstuurd. Het is
proppen maar het kan. Er is behoorlijk wat papier opgehaald door elke vereniging waardoor
men een aandig bedrag bij kan schrijven op ieders rekening. Dank aan de Spar die, de
mensen die oud papier ophalen, goed verzorgt met een kop koffie.
d. Website www.deinum.nl: Geen aanvullingen.
e. Speeltuincommissie: Is een kleine commissie, die het wel en wee van de speeltuin in de gaten
houdt. Dhr T. Buma verzorgt het groenonderhoud, en technisch gezien houdt Johannes
Veltman een oogje in het zeil.
f. Activiteitencommissie: Men vraagt zich af waarom de georganiseerde rondleiding gegeven is in
Marsum. Deinum heeft deze mogelijkheid net zo goed.
Titia Wentink geeft aan degene in Marsum te kennen en dat dat hierdoor zo geregeld is.

31 mei is er weer een rondleiding door de fûgelwacht. Thom roept een ieder op om lid te
worden.
Mysterie spel en het Dierengeluidenspel zijn top activiteiten waar erg veel belangstelling voor
is, en hierdoor een grote deelname.
g. Wurkgroep Deinum Doe & No: Het nieuwe boek komt uit dit jaar.
5. Verslag Kascommissie: Johannes de Boer en Thom Hofman. Johannes citeert, er was een
klein verschil de post diversen, maar dit is aangepast en verder in orde. Heftig om dit in één avond
te controleren. De Activiteiten commissie is niet goed te controleren door afwezigheid van
bonnetjes en alles is in contanten. Anko geeft aan dat de bonnen achterin het schrift zaten. Dit is
inmiddels omgezet.
Decharge voor de penningmeester. Johannes heeft nu twee jaar de kascommissie gedaan, maar
wil wel blijven ondersteunen bij de opzet van de cijfers en de presentatie hiervan.
Folkert Kuipers biedt zich aan als nieuw kascommissie lid.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Gerben Bakker en Assuerus Jorna.
Voorgedragen door het bestuur is Durk Blauw.
Gerben Bakker wordt bedankt voor zijn inzet, Gerben kon anders tegen de dingen aan kijken, wat
goed geweest is voor dorpsbelang. Gerben heeft de keuze gemaakt voor een bestuursfunctie bij
de muziekvereniging. Gerben geeft aan dat Dorpsbelang, net het besturen is van een grote
huishouding, er is altijd wat. Met de insteek, wie goed doet, goed ontmoet, wat een ander er van
denke moge....
Anne neemt het woord over voor de dank aan Assuerus. Assuerus heeft er lang over nagedacht,
om wel of niet te stoppen met zijn voorzitterschap. En is dus tot een wel overwogen besluit
gekomen. Wat veel mensen niet weten is dat Assuerus een eigen bedrijf heeft, waar veel tijd en
uitdagingen bij om de hoek komen kijken. De inzet die Assuerus gepleegd heeft voor, door en van
het dorp is geweldig te noemen. Veel belangrijke stappen gemaakt in de nieuwe ontwikkelingen
rondom het dorp; waaronder het fietspad naar Leeuwarden de Skimmerwei, de Omnivereniging,
en gezicht van dorpsbelang Deinum naar de gemeente, etc. Anne geeft aan dat het vreselijk
jammer is dat Assuerus ophoud. Diep respect... en dat als niet-Deinumer. Namens alle
bestuursleden spreekt Anne zijn dank uit voor de leuke vergaderingen, en zeer prettige
samenwerking. Assuerus geeft hierop aan dat het de moeite waard was met alle ontwikkelingen.
En i.v.m. de vorderingen van de kerngroep zal Assuerus daarin nog actief blijven. En geeft tevens
aan dat mocht er iets zijn, we altijd een beroep op hem kunnen doen. Assuerus zegt de spreekbuis
te zijn geweest, maar alles met z'n allen te hebben gedaan. In de vergadering is Anne aangesteld
als voorzitter, door evt. afwezigheid i.v.m. zijn werk, zullen de taken verdeeld worden onder de
bestuursleden. De hamer wordt overhandigt. Er is nog een vacature.....verder wordt de
vergadering gevraagd of er een nieuw lid tussentijds opgenomen kan worden. De vergadering gaat
akkoord.
Pauze
7. Presentatie Veiligheidsbureau Middelsee over de bereikbaarheid van Deinum voor
hulpdiensten: Sippie Boelens, stelt zichzelf voor. Om de veiligheid beter neer te zetten is er in
samenwerking met 4 gemeentes onderzoek gedaan bij het Veiligheidsbureau. Er is sprake van de
“koude fase”, wat wil zeggen: hoe is het geregeld op papier. Algemene werkwijze is dat de
meldkamer Drachten de mensen van de diverse posten van de ambulance op pad sturen. De
dichtstbijzijnde post van het incident wordt gepiept. De Politie zit meestal altijd op de weg, en zal
de dichts bij zijnde auto worden opgeroepen. De meldkamer heeft dat nl inzichtelijk door een
autovolgsysteem.
Peter …(achternaam???) legt uit, vanuit zijn beroep als politiemedewerker: de politie werkt met
een autovolgsysteem, men kan precies zien waar de auto's staan en rijden. Je werkt met
verschillende prio’s, nl 1-2-3,er zijn 112 meldingen, heterdaad meldingen, dit is gelijk spoed. Elke

portofoon krijgt een piep met melding spoed. De Meldkamer ziet de locatie van de auto’s, en stuurt
de dichtst bij zijnde auto.
Er waren zorgen over de bereikbaarheid van Deinum, en dit is onderzocht. Vanuit de richting
St.Annaparochie/Stiens is het precies 3 min langer, dit is overkomelijk zegt men. Met het
autovolgsysteem kan hierop geassisteerd worden. In 70% van de gevallen is de politie eerder ter
plaatse, aangezien die al rijdende zijn.
Binnendoor langs Ritsumasyl maakt qua tijd niets uit. De brandweer komt officieel van Marsum.
Maar is ook afhankelijk van het incident voor wat voor hulp er nodig is. De meldkamer bepaalt wat
er nodig is en maakt de keuze. Een goede melding is van groot belang!
Hoe zit het met die ene toegangsweg die Deinum heeft? Dit is wel genoemd en heeft deel
genomen in de nieuwe plannen, maar dit punt heeft ook te maken met budget, kostentechnisch
gezien kon de bouw weg niet. Dit word bij de aannemers neergelegd. Zijn er plattegronden van
Deinum van de brandputten? Dorpsbelang gaat de plattegronden opvragen en de dorpsbewoners
hiervan op de hoogte brengen.
8. Presentatie Kind Centrum Deinum: Renske Olthof, van het nieuw te openen kindercentrum
Deinum, geeft de aanwezigen een presentatie. Na gesprekken met gemeente, de Stichting voor
de peuterspeelzaal en de school, is per 1 feb. het Kindcentrum in de school ondergebracht. Het
kinderdagverblijf biedt opvang voor de kinderen tot 4 jaar. De Peuterspeelzaal zal per 1 april zijn
intrede doen in één van de lokalen. En ook per 1 april start de buitenschoolse opvang na
schooltijd. Deze opvang bevindt zich nu in Marsum maar dit bevalt niet, vooral het vervoer lijkt
lastig. Met de opvang in school kunnen de kinderen nu tot 12 jaar in het dorp blijven. Er komt een
peuter speeltuin, zandbak, terras, evt. fruitboompjes, en de toegang komt aan de Spoorstraat.
Verder twee klimheuveltjes, boomstammen, op naar een avontuurlijke tuin, waar wat te beleven
valt. Vraag, degene die stenen over hebben graag melden. De gemeente vergoed niet meer.
In de presentatie krijgen we aan de hand van foto’s een kijkje binnen. Het ziet er erg mooi uit. De
opvang is flexibeler, wat tegenwoordig belangrijk is. Het is een mooie invulling voor het dorp.
Aanvulling hierop is dat er voor het halen en brengen van de kinderen aan de Spoorstraat
aandacht is gevraagd bij de school en de gemeente. Het blijft wel onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid! Femmy Heeringa uit hierin ook haar zorg, ook ivm met de enige
toegangsweg in Deinum. De grote machines, welke ook steeds groter worden, van het loonbedrijf
moeten er langs. Maar ondanks het gevaar blijft de ingang bij de Spoorstraat. Waarom niet aan de
kant van de gymzaal, aan de Pypsterhof. Wie neemt de verantwoordelijkheid om knopen door de
hakken, aldus Femmy. Er zal maar eens wat gebeuren.... Het blijft de verantwoordelijkheid van de
ouders uiteindelijk. Volgens Femmy moet er stelling genomen worden. Vanuit school is er altijd wel
aandacht voor geweest en het probleem aangekaart, maar de ouders moeten zelf de moeite
nemen om de kinderen bij de Pypsterhof uit te zetten. De zorg die er heerst, delen we met elkaar,
maar het is niet makkelijk snel iets af te dwingen.
9. Presentatie status Omni-vereniging: De opzet en tevens de vraag is, om van alle 4
verenigingen één omni-vereniging te maken. Is dat haalbaar? Ja dat is haalbaar. Al geruime tijd is
men hier druk mee bezig en er zijn mooie ontwikkelingen. Een presentatie volgt over de
vorderingen van de Omni-vereniging van Deinum.... de voordelen zijn er volop, en Deinum leent
zich er uitstekend voor. Je hebt nl minder bestuursleden nodig. Het is in principe gek dat er
meerdere kantines zijn in een dorp als Deinum. Er is een Werkgroep opgezet, die de situaties van
de verenigingen in kaart hebben gebracht en de financiën van de diverse verenigingen zien er in
eerste instantie goed uit. Het omni model komt van Udiros. Men is bezig uit te zoeken hoe je de
sponsoring vorm geeft, hoe doe je dat nu en straks/later. Men moet ook zien in natura, in
groenvoorziening/grondverzet. De identiteit van de vereniging is zoekende, bv naar de kleuren,
etc. Op de website van Deinumdorp kan men de verdeling vinden van de mensen die zijn
ondergebracht in diverse werkgroepen. De plattegrond van het geheel is te bekijken op de
gemeente website Menaldumadeel. De volgende stap is de presentatie voor te leggen aan de
diverse verenigingen. Vraag vanuit de zaal: Komt er een sporthal/zaal? De wens is kenbaar maar
is in onderzoek of dit haalbaar is. Het moet nl draagbaar zijn en te financieren. Maar qua vierkante
meters is er rekening mee gehouden. Binnen nu en 4 weken is hierover meer bekend. De stichting

wordt eigenaar. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Johannes de Boer, Tjeerd Baarda , Erik
jan Wijnstra. Als er een kantine komt, is er rekening gehouden met uitzicht in de hal?,vraagt Freerk
vd Meer zich af. Dit is erg belangrijk. Verschil is dan enorm.

10. Wat verder ter tafel komt:
a. Gebiedsontwikkeling Deinum-Oost: er is een tekort, huidige situatie ligt nog zo als het
in september voorgelegd is. Sportgebouw is redelijk ver, ook binnen het budget, er wordt nog
gekeken naar de techniek. Alleen is de zaal haalbaar ja of nee? De gemeente heeft een
voorlichting gegeven. Er is een ambtenaar geweest die een zienswijze heeft voorgelegd en
ingediend. Waar dorpsbelang overigens niets van wist. De gemeente is niet zorgvuldig geweest in
de informatie naar dorpsbelang en leden. Na de vergadering op 18 november 2014 heeft de
Mennerdahof hun zorgen kenbaar gemaakt. Ze vinden dat dorpsbelang te kort door de bocht is
gegaan. Er is volgens hen niet gereageerd op de op hun aangegeven punten. Assuerus geeft aan
dat Dorpsbelang gaat voor het grote belang, niet voor het individuele belang. Het is jammer dat
Dorpsbelang niet gekend is, waardoor we de gemeente er buiten hadden kunnen laten, en met
elkaar hadden kunnen zoeken naar oplossingen. Enkele bewoners van de Mennerdahof voelen
zich gepasseerd door dorpsbelang, en vinden het erg jammer dat er geen extra aandacht voor is
geweest, voelen het als geen gehoor. Titia Wentink vult aan, dat er op de avond van de
grondvoorziening, vele vragen en bedenkingen ter sprake kwamen. Op die avond is er een idee
geroepen, waarop iemand van de gemeente enthousiast reageert. Er is vervolgens een afspraak
met deze meneer gemaakt en is later op bezoek geweest in de Mennerdahof met een uitgewerkt
plan. Na dit verhaal van Titia te hebben gehoord, rijst het gevoel dat we tegen elkaar uitgespeeld
zijn....het had besproken moeten worden, van beide kanten. Achteraf was dit beter geweest. Er zal
een schriftelijke brief naar de gemeente moeten van het overgebleven gevoel en de gang van
zaken. Het is nl zo dat, een zienswijze indienen is een feit, hoeveel mensen het ook indienen.
b. Groenonderhoud in eigen beheer: Even ter informatie: Dorpen zullen in de toekomst
meer zelfvoorzienend zijn in het onderhoud van het groen. Dit is een erg leuke kans om meer
zeggenschap te verkrijgen in de groenvoorziening in je eigen straat. Het is de bedoeling om zelf de
voorziening en onderhoud als straat op je te nemen, waar een vergoeding van de gemeente tegen
over staat. Het initiatief moet wel uit het dorp komen, 50% van de kosten komt de straat toe.
Marsum is al werkzaam op deze manier en is erg positief. Dit punt komt bij de gemeente op de
agenda voor verdere vorderingen. Er zijn nl nog wat vragen hier en daar. Voor wie zijn de kosten
als je vernieuwen wil, moet dat ook uit het budget, dit is nog een spanningsveld, en zal in een
overeenkomst met de gemeente vastgelegd worden. De te ontvangen bijdrage is nog niet bekend,
en zal dus nog vervolgd worden. Aanvullend op dit punt geeft Assuerus aan , dat loze hoekjes
aangrenzend aan je huis te koop zijn bij de gemeente. Richtprijs is €40 de vierkante meter.
c. AED (defibrillator) in Deinum: Karin Koster en Janneke Buma hebben onderzoek
gedaan naar de kosten en draagvlak voor het aanstellen van een AED in het dorp. In een
presentatie worden de kosten op een rijtje gezet en aangegeven dat er voldoende draagvlak in
Deinum aanwezig is. De aanwezigen van deze vergadering wordt gevraagd een akkoord te geven
voor de aanschaf en met alleen maar positieve reacties uit de zaal, zal er tot aanschaf en opzet
van een cursus bijeenkomst over worden gegaan.

11. Rondvraag:
Skimmerwei:Jappie Weiland, geeft aan dat de Deinumers altijd gebruik mogen maken van de
Skimerwei. Dit is vanaf het begin af aan altijd gezegd. Als de brug naar Marsum dicht gaat gaat de
Skimerwei open. Is dit nog steeds het standpunt? Voor zover we weten is dit nog steeds zo.
Kunstwerk: Wat gebeurd er met het kunstwerk “de Sipel”? Assuerus geeft aan dat kunstenaar Ids
Willemsma het kunstwerk speciaal heeft gemaakt voor deze plek. Een geldige reden om het te
verzetten zou een verkeersonveilige situatie zijn geweest. Maar de wet op de kunst is hierop van
toepassing. Ids kan zich hierop beroepen als het kunstwerk verplaatst zal worden. Dit gaat veel
geld kosten. Zie ook verslag klaver trije . Op dit moment is het afwachten. Het kan twee kanten op.

De keuze voor de huidige plek, was van historisch aard, vroeger was dit de ontmoetingsplek. Maar
achteraf gezien hadden er andere keuzes gemaakt moeten worden. Hiervan hebben we als
dorpsbelang geleerd.
Jeugd 12-18: Bram Bleeker, mist activiteiten voor de jeugd doelgroep van 12-18 jaar. Er is niets
voor deze groep, hoe bindt je de jeugd aan het dorp? Er is in het verleden onderzoek gedaan door
het bestuur van dorpsbelang onder de jeugd en hun ouders. Maar toen het op de
verantwoordelijkheid aankwam, lieten de ouders het afweten. Als er onder ouders initiatief is,
stimuleren we dat van harte. De activiteiten commissie heeft er ook over nagedacht, maar heeft
meer mensen nodig om dit te realiseren.
Hummelhonk: John Fleur, wat gebeurd er met het oude hummelhonk, er is een gegadigde om te
huren? De gemeente heeft dorpsbelang benaderd. Hierover is nog geen nieuws te vermelden.
De Haak: Lea Veneker, veel automobilisten die stranden vanaf de haak. De bereikbaarheid en
aanduidingen zijn in onderzoek, en dit punt is aangegeven bij de gemeente.
Toekomst: Femmy Heeringa, geeft aan dat men erg in het nu bezig is, is er een visie over de
toekomst? noord/west verbindingen wordt doorgesneden. Heeft gevolgen voor de economie
sociale contacten. Waar kiest Deinum voor? Herindeling. Een pont als verbinding, is i.v.m. de
beroeps scheepvaart niet haalbaar. Met de herindeling zijn we niet bezig, in 2018 gaan we mee in
de gemeente, en kun je na een bepaalde periode een keuze maken. Momenteel kun je geen
keuze maken, gemeentes zijn zelf nog bezig met hoe het een en ander komt. Het is vooral ook
een vraag aan het gehele dorp. Dorpsbelang kan als het zover is, informatie verzamelen en dit de
inwoners voorleggen, en dorpsbelang zal dat ook zeker doen. Femmy wil graag nog aangeven dat
het jammer is dat er groepen en mensen en suggesties gebruikt worden in verslagen in de klaver
trije, is dit nodig?. Assuerus geeft aan duidelijk naar het dorp te willen zijn en zo informeer je wel
de bewoners.
Thom Hofman, is het een idee om voor de verkiezingen, informatie in te winnen over de
herindeling? Anne Osinga van het CDA vult aan, de herindeling geldt voor de hele gemeente. De
gemeente is hierin initiatiefnemer en zal informatie verstrekken. Daarna kunnen de inwoners hun
mening uiten, maar de gemeenteraad besluit.
Dorpsbelang: Thom Hofman vraagt nog naar het ledenaantal van Dorpsbelang. Dit aantal ligt
rond de 500, Anko zal het precieze aantal opzoeken en melden in de klaver trije.
Bord voor vrachtwagens: John Fleur, geeft aan dat het misschien handig is dat er een bord
vooraan in het dorp komt voor vrachtwagens die het dorp inrijden. We nemen dit punt mee naar de
gemeente.
Parkeren: Durk Riedstra ,ziet graag dat er geen auto's op de stoep staan geparkeerd, volgens
Riedstra is dat een gevaarlijke situatie voor kinderen, dit punt is een verantwoordelijkheid van de
ouders/automobilisten.
12. Sluiting: Assuerus sluit de vergadering rond 23.00u.

