Beste inwoner van Deinum,
Langs deze weg willen we u informeren over de werkzaamheden van vereniging dorpsbelangen
Deinum en hoe u lid kunt worden van deze vereniging.
De vereniging van Dorpsbelangen is opgericht 1914 en zet zich in voor de leefbaarheid en welzijn van
de dorpsgemeenschap, voor de belangen van de bewoners en het algemeen belang.
Dorpsbelang Deinum
De afgelopen jaren, maar ook de komende jaren staat het dorp voor vele veranderingen. Dorpsbelang
zet zich in om ‘de stem van het dorp’ te laten horen aan vele tafels die zich bezig houden met de
veranderingen in het dorp.
Hierbij een greep uit de activiteiten van de vereniging:
 Herinirichting Deinum oost
 Realisatie van het nieuwe sportcomplex
 Aanleg van het fietspad langs de Skimerewei naar Leeuwarden
 Ondersteuning en facilitering van het tot stand komen van een omni-vereniging van de
gezamenlijke sportverenigingen in het dorp
 Aanschaf van AED’s met de daarbij behorende werving en training van een vrijwilligers die in
geval van nood om kunnen gaan met een AED
 Onderhoud en mogelijke overname van groenvoorzieningen van de gemeente in het dorp
Naast bovenstaande zaken vallen er tal van commissies en werkgroepen onder de vereniging die zich
inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp. Voorbeelden hiervan zijn:
 Uitvaartvereniging de Eendracht
 Website www.deinumdorp.nl
 De speeltuincommissie
 De activiteitencommissie (organiseert o.a. het jaarlijkse mysteriespel/dierengeluidenspel en de
succesvolle ponymiddag voor kinderen)
 Werkgroep Doe en No (zet zich in voor het vastleggen van de geschiedenis van het dorp)
Een actuele stand van zaken over bovenstaande activiteiten en leden bestuur dorpsbelang kunt u
vinden op www.deinumdorp.nl Hier vindt u ook de toekomstvisie van het dorp genaamd “Deinumer
Perspectieven 2019-2030.
Een vereniging kan natuurlijk niet opereren zonder draagvlak onder de leden.
Jaarlijks houden wij een ledenvergadering. Op deze vergadering informeren wij onze leden over de
activiteiten en peilen we of de werkzaamheden van dorpsbelangen draagvlak heeft onder de leden.
Naast deze jaarlijkse bijeenkomst staat dorpsbelang natuurlijk het hele jaar open voor ideeen en
suggesties uit het dorp.
Bent u nog geen lid van dorpsbelang?
Wordt dan nu lid. Hoe meer leden, hoe luider de stem van het dorp klinkt bij overheden en instanties
die invloed uitoefenen op het dorp. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €8.- per jaar.
U kunt lid worden door bijgeleverde machtiging in te vullen en in te leveren bij de penningmeester
Met vriendelijke groet,
voorzitter dorpsbelang Deinum

