Aan het einde van het jaar is het altijd weer tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Zo
ook voor het bestuur van dorpsbelang. 2015 was een jaar waarin er veel is gebeurd. Veel tijd
en energie is nauurlijk gaan zitten in de plannen rond de herinrichting van Deinum Oost, de
plannen voor het nieuwe sportcomplex en het ondersteunen van de sportverenigingen bij
het proces om te komen tot een omnivereniging. Een proces waar inmiddels ruim 50
vrijwilligers zich voor inzetten.
Blij waren we met de start van de aanleg van het
fietspad langs de Skimerwei. Inmiddels is men aan
de kant van Leeuwarden begonnen met het
asfalteren van het eerste stuk. De verwachting is
dat de fietsers nog voor de zomer van 2016 gebruik
kunnen maken van het nieuwe fietspad.
Ook zijn inmiddels twee AED’s aangeschaft. In
januari zal een eerste groep vrijwilligers getraind
worden om in geval van nood met de AED’s om te
kunnen gaan.
30 november klonk het startschot van de herinrichting van Deinum Oost.
Gedeputeerde Poepjes, burgemeester Van Mourik en wethouder Dijkstra maakten een start
met het opruimen van de weg door het asfalt te frezen. De kinderen van basisschool hielpen
mee door het eerste puin op te vegen.
Voordat de opruimwerkzaamheden startten,
reden de kinderen samen met
gedeputeerde, burgemeester en wethouder
voor de allerlaatste keer in een schoolbus
over de oude N31. Maandag 28 december
wordt het beweegbare deel van de brug
verwijderd. Op 27 december is er
gelegenheid voor het laatst het ‘ rondje
Ritsumayl’ te lopen.
In 2016 wil het bestuur werken aan een nieuwe dorpsvisie. De plannen die in ‘Deinumer
perspectieven 2004-2015’ staan beschreven zijn grotendeels gerealiseerd. Iets waar we best
trots op mogen zijn. Om tot een nieuwe visie en plannen voor Deinum te komen willen we
zoveel mogelijk Deinumers betrekken. Tijdens de jaarvergadering van 16 maart aanstaande
informeren we u graag over hoe en wanneer we dit gaan doen.

Ondanks alle navigatiemiddelen verdwalen er nog steeds
vrachtauto’s in Deinum. Inmiddels is er een groot bord met NO
TRUCKS bij de ingang van het dorp geplaatst. Veel meer dan hopen
dat de vrachtwagenchauffeurs de TomTom updaten en Engels
kunnen lezen, kunnen we op dit moment niet doen.
Tot zover het laatste nieuws van dorpsbelang voor dit jaar.
Iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 toegewenst.
Namens Dorpsbelang Deinum
Els Hiemstra

