
 
 
Van de bestuurstafel van Dorpsbelang De Eendracht Deinum 
 
Jaarvergadering 

Zet alvast in de agenda dat de Algemene Jaarvergadering staat genoteerd op 26 
maart 2014 om 20:00 uur in Ons Huis. 
 
Ontwikkeling talud 

Het schetsplan is gepresenteerd aan de gemeente raad en aan de gedeputeerden 
Hans Konst en Jannewietske de Vries. Het plan is door iedereen zeer positief 
ontvangen. Aan de hand van de kostenraming wordt nu druk gerekend hoe het 
plan te financieren. 
Omdat de beoogde invulling van het talud zowel voor Deinum als Boksum kansen 
biedt, hebben de beide dorpsbelangen de koppen bij elkaar gestoken om één vuist 
te maken. 
Op 2 januari 2014 hebben wij gezamenlijk een brief gemaild naar alle fracties van 
de politieke partijen van Menameradiel. Daarin vragen wij aandacht voor onze 
plannen met daarbij een motivatie om straks groen licht te geven (veel wijsheid!). 
 
Nieuwe dienstregeling busvervoer Ariva 

In december 2013 is de ‘nieuwe’ dienstregeling openbaar busvervoer van Arriva 
ingegaan. Het voornemen van de Gemeente was om voortijdige de bevolking te 
informeren en te bevragen over haar bevindingen over de voorgaande 
dienstverlening openbaar vervoer om zaken waar mogelijk mee te nemen in de 
huidige dienstregeling.  Helaas is het niet mogelijk gebleken om voorafgaand aan 
de dienstregeling 2014 een dergelijk gebruikersonderzoek te doen.  

De Gemeente wil de bewoners van Menameradiel de mogelijkheid bieden om op- 
en of aanmerkingen m.b.t. de huidige busdienstregeling (2014) aan te leveren. 

Graag hoort de Gemeente van de inwoners van Deinum of zij al dan niet tevreden 
zijn met de openbare vervoersdienst zoals die op dit moment wordt geboden, en 
waar eventuele aanpassingen of verbeteringen wenselijk zouden zijn. 

Duidelijk moet echter zijn dat de nu geleverde busdienstregeling ten gevolge van 
de huidige economische omstandigheden onder druk staat en bijvoorbeeld 
uitbreiding veelal een financieel moeilijk te realiseren optie is.   

Mogelijk dat er wensen of behoeften bestaan over opstappunten, bestaande 
haltelocaties, ABRI’s, stallingmogelijkheden voor fiets, informatievoorziening, 
verlichting, enz. Ook is de gemeente geïnteresseerd naar de bevindingen en 
gebruikservaringen van de haltevoorzieningen zoals die in 2011 / 2012 zijn 
heringericht ten behoeve van de algemene toegankelijkheid.   



Graag verneemt de Gemeente voor 1 mei 2014 van uw bevindingen over het 
openbaar busvervoer zodat in overleg met Arriva en overige belanghebbende 
partijen (waaronder ROCOV) een nieuwe dienstregeling 2015 kan worden 
opgesteld waarin mogelijk deze bevindingen. 
 
Mail uw opmerkingen en bevindingen naar: Doarpsbelang.deinum@gmail.com 
 
“Himmeldei 2014” 

In het voorjaar van 2014 willen wij graag invulling geven aan “de himmeldei”. Deze 
dag is bedoeld om Deinum weer spik en span de zomer in te laten gaan. Om nu 

gericht aan de slag te gaan en een leuke invulling (weekthema school?) aan deze 
himmeldei te geven vragen wij jullie om input. 
 
Heb jij (u) suggesties voor wat er zoal kan worden gehimmeld in Deinum? Geef dit 
dan door via Doarpsbelang.deinum@gmail.com of de brievenbus De 
Gersdroegerij 8 in Deinum. 
 
Wacht niet op de rondvraag! 

Tijdens de rondvragen in de Algemene Jaarvergaderingen spreken veel 
Deinumers hun ongenoegen uit over onder meer ‘de hondenpoep’, ‘het snoeien 
van bomen’, ‘lantarenpalen die het niet doen’ , ‘het schoonhouden van de paden’ 
en zo veel meer.  
 
Het is niet primair een taak van Dorpsbelang om hier wat mee te doen. 
Alle onvolkomenheden en ‘irritaties’ kunt u namelijk direct zelf melden via 
www.menameradiel.nl en dan via (linksboven) “melding doen”. 

 
Namens  

 
Assuerus Jorna 
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