
 

In deze editie van KlaverTrije valt er vanuit Dorpsbelang niet zo heel veel nieuws te melden, dit gaat 
waarschijnlijk de komende tijd wanneer de werkzaamheden Deinum Oost gaan starten veranderen. 

 Vanaf deze plaats wil het bestuur van Dorpsbelang Deinum de Feest commissie Nocht en 
Wille complimenteren met het zeer succesvolle dorpsfeest dat heeft plaatsgevonden in het 
eerste “regenachtige “weekend van September. Ondanks het minder mooie weer kan 
iedereen toch weer terug zien op gezellig dorpsfeest 2015. 

 Het lijkt nog ver weg maar vanuit de Gemeente zijn wij er op geattendeerd dat in het 
weekend  van 10 en 11 juni 2016, wanneer de luchtmacht dagen worden georganiseerd, er 
sterk rekening mee moet worden gehouden dat er dan weinig/geen evenement 
vergunningen zullen worden afgegeven. 

 Vanuit een overleg met de Woning Stichting Noord West Friesland (WNF)is ons medegedeeld 
dat er de komende jaren in Deinum ongeveer 7 woningen zullen worden getransformeerd 
van gezinswoning naar zogenaamde 1a 2 persoonswoning. Verder zullen er in de te 
realiseren nieuwbouw door WNF 7 van deze 1a2 persoonswoningen worden bijgebouwd.  

 In de vorige Klaver Trije hebben we genoemd dat de vele grijze paaltjes in het dorp in 
principe weg mogen, binnenkort gaan we  met Gemeente praten over hoe en wanneer dit 
gaat gebeuren. 

 Uiteindelijk is er bij de binnenkomst van Deinum  een groter bord “Doodlopende weg” 
geplaatst we hopen hiermee met name de buitenlandse trucks weg te houden uit Deinum. 

 Op dinsdag 22 september jl. heeft er een eerste oriënterend gesprek plaats gevonden met 
een delegatie van  de hoofdaannemer Reef Infra. In de volgende Klaver Trije hopen wij u hier 
van te berichten. 

 Vanaf maandag 21 september begint Grutte Fier met de eerste werkzaamheden voor het 
aanleggen van het fietspad langs de Skimerwei. Deze parallelweg ligt langs de nieuwe 
Westelijke invalsweg tussen Leeuwarden en Deinum. Nu maken zowel fietsers als landbouw- 
en lokaal autoverkeer gebruik van de weg. Dit zou tot onveilige situaties kunnen leiden. 
Straks hebben de fietsers hun eigen weg. 
Het werk begint met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand. Dit zandlichaam vormt 
de voorbelasting. Dit zorgt voor een stabiele ondergrond en voorkomt latere verzakkingen 
van het fietspad. Tijdens de werkzaamheden is de Skimerwei toegankelijk voor verkeer. Wel 
met de nodige snelheidsbeperkingen en matige hinder. 
Als de ondergrond voldoende stabiel is, wordt het zand weer weggehaald en wordt het 
daadwerkelijke fietspad aangelegd. Dat is pas in het voorjaar van volgend jaar. De 
verwachting is dat de fietsers nog voor de zomer van 2016 gebruik kunnen maken van het 
nieuwe fietspad 

 Verder willen wij U er nogmaals op wijzen dat de zogenaamde kleine ongemakken via de 
website van de Gemeente door  u zelf gemeld kunnen worden, dit is de meest effectieve 
methode om zo snel mogelijk reactie te ontvangen vanuit Menaldum. Mocht het zo zijn dat 
er niet of niet adequaat wordt gereageerd dan kunt u alsnog aankloppen bij iemand van 
Dorpsbelang. 

 Tenslotte nog even dit; binnenkort kunnen alle inwoners uit Deinum die nog geen lid zijn ban 
Dorpsbelang een brief van ons verwachten met daarin de vraag of men alsnog lid wil worden 
van Dorpsbelang Deinum. Met een nog grotere achterban is het wat makkelijker om een 
vuist te maken bij de diverse overheidsinstanties. 



 

Namens Dorpsbelang Deinum 

Anne Terpstra . 


