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Het jaar 2016 was een erg druk jaar voor onze fractie. Veel ingrijpende onderwerpen 

passeerden de revue. Vooral ruimtelijke en bestuurlijke onderwerpen vulden onze agenda. 

 

Gemeentelijke samenwerking DDFK 

Begin 2016 werd het definitieve besluit genomen om niet mee te gaan in de DDFK fusie. Veel 

voorwerk vanuit de kant van onze fractie leverde op dat CU, PVDA, SGP, LLD, D82 en één 

CDA-raadslid tegen stemden. Dantumadiel blijft dus een zelfstandige gemeente, in elk geval 

tot en met 2020/21. Wat er daarna gebeurt, is afhankelijk van de verkiezingen in 2018. 

Voor ons als Dantumadeel ’82 komt binnenkort het moment om ons standpunt voor de 

periode 2018-2021 te bepalen. Als jullie hier ideeën over hebben, graag! 

Wel is de gemeente Dantumadiel verwikkeld in een ambtelijke fusie, die ondanks een jaar 

extra voorbereiding op een opeenstapeling van chaos is uitgelopen. Zichtbare problemen 

zijn bijvoorbeeld de postverwerking in de breedste zin van het woord, afhandeling van 

facturen – leveranciers wachten al maanden op hun geld – het verwerken van belastingen en 

het beantwoorden van vragen. Verder valt op dat de raadsvoorstellen die na de start van de 

fusie aan de raad zijn voorgelegd op één hand te tellen zijn. Het lijkt wel alsof de hele 

organisatie op de handrem staat. Wij maken ons daar ernstige zorgen over maar doordat de 

organisatie op grote afstand van de raad staat, is ingrijpen voor ons op dit moment erg 

lastig. Binnenkort komt dit onderwerp op de agenda. 

 

Vluchtelingenopvang in Dantumadiel 

Begin 2016 hebben we gepleit om meer te richten op opvang van statushouders en minder 

op grootschalige nood- en crisisopvang van vluchtelingen. De coalitiepartijen hebben er toen 

voor gezorgd dat het college van B&W met een plan moest komen om in Feanwâlden, de 

Westereen en in Damwâld locaties beschikbaar te stellen voor kleinschalige (maximaal 100 

personen) noodopvang. Wij vonden dit een heel slecht idee. Gelukkig is de 

vluchtelingenstroom grotendeels gestopt, zodat het niet meer nodig is om extra locaties in 

te richten. Bestaande azc’s hebben nu voldoende capaciteit.  

 

Kansen in Kernen 

In de afgelopen periode zijn voor gemeentelijke begrippen gigantische sommen geld 

vrijgemaakt voor de herinrichting van de doorgaande weg door Feanwâlden, de Falom en 

Damwâld. In totaal gaat het, inclusief een grote bijdrage van de provincie, om een slordige 

14 miljoen euro. Deze projecten krijgen daarom ook onze volledige aandacht. Over KIK de 

Falom waren wij tevreden. De buurtvereniging en dorpsbelang waren dat ook, dus is dit 

project zonder wijzigingen uitgevoerd.  

Bij KIK Damwâld moesten we wel even op de rem trappen. De gemeente Dantumadiel heeft 

door de aanwonenden een ontwerp laten maken. Aan beide kanten een gemengd 

fiets/voetpad en vooral heel veel klinkers. Een soort woonwijk-achtige omgeving. Dat terwijl 

er ook na de aanleg van de Centrale As nog steeds tussen de 4000 en 6000 auto’s per dag 

passeren. We hebben er daarom in samenwerking met andere partijen voor kunnen zorgen 



dat de rijbanen zo veel mogelijk in asfalt worden uitgevoerd. Alleen de kruisingen en 

fiets/voetpaden worden van klinkers gemaakt. Ondanks de wijzigingen zijn we nog niet zo 

gelukkig met het ontwerp, omdat de veiligheid voor fietsers en voetgangers naar ons inzicht 

behoorlijk verslechtert. Dit was nou juist niet de bedoeling van het project. Het werk is 

inmiddels aanbesteed en gaat binnen enkele weken los.  

 

Financiële stabiliteit Dantumadiel 

In de afgelopen jaren is de schuldpositie van de gemeente Dantumadiel verslechterd. Dat 

komt door grote investeringen die zijn gedaan, bijvoorbeeld door MFC’s in de Westereen en 

Rinsumageast, de Centrale As, faillissement van Pasana en nog een aantal financiële 

tegenvallers. Met steun van Dantumadeel ’82 is aan het college opgedragen om de 

schuldpositie (solvabiliteit) te laten verbeteren. Er is inmiddels een meerjarenplan opgesteld 

om te zorgen dat onze gemeente financieel gezond blijft. 

 

Sportnotitie – Nieuwe rollen, nieuwe kansen 

In het nieuwe sportbeleid wat door de gemeenteraad is aangenomen, is het privatiseren van 

sportaccomodaties als speerpunt neergezet. Dat betekent dat sportverenigingen het beheer 

en onderhoud voor de accommodatie van de gemeente overnemen. Omdat wij ons 

realiseren dat alle activiteiten die binnen sportverenigingen plaatsvinden al door vrijwilligers 

worden gedaan en dat een verplichting voor het beheer en onderhoud voor sommige 

verenigingen de nekslag kan zijn, maken wij ons er in de komende tijd hard voor dat 

privatisering alleen op vrijwillige basis en vanuit de wens van de verenigingen mag gebeuren.  

Als er sprake is van verplichte of op een andere manier afgedwongen privatisering, zullen wij 

daar als Dantumadeel ’82 dwars voor gaan liggen ter bescherming van het verenigingsleven 

in Dantumadiel. 

We horen van jullie graag de signalen of het wel of niet goed gaat met de samenwerking 

tussen verenigingen en gemeente. 

 

Beleidsvisie Wonen 

In juni 2016 kwam B&W op de proppen met de beleidsvisie wonen Dantumadiel. Wat ons 

betreft een verkeerde visie omdat meer achteruit wordt gekeken dan vooruit en omdat het 

op de DDFK regio is toegespitst en niet op Dantumadiel.  

Rode draad door de beleidsvisie is bevolkingskrimp, terwijl hier in Dantumadiel nauwelijks 

sprake van is. De nieuwbouwmarkt in de gemeente wordt grotendeels op slot gezet, wat 

volgens ons juist voor meer krimp zorgt. Mensen vertrekken dan naar een gemeente die wel 

mooie bouwkavels te koop heeft.  

Helaas konden we in juni niet de handen op elkaar krijgen voor het aanpassen van deze visie. 

Wel hebben we met een motie voor elkaar gekregen dat in de zomer van 2017 de visie 

wordt heroverwogen op basis van actuele gegevens van de woningmarkt. We zullen dan 

nogmaals ons best doen om een woonvisie voor onze gemeente te krijgen, die zich richt op 

de toekomst in plaats van op de geschiedenis. 

 

  



Welstandsnota 

In 2015 kwamen B&W met een nieuwe welstandsnota waarin voorgesteld werd om de 

welstandscommissie Hûs en Hiem zo veel mogelijk invloed op de bouwwerken in onze 

gemeente te laten hebben. De welstandsbeoordeling leidt heel vaak tot grote frustratie bij 

vergunningaanvragers. Omdat wij erop vertrouwen dat iemand die in een woning investeert 

er ook graag een mooie woning van wil maken, vinden wij dat de bemoeienis van deze niet 

democratisch gekozen commissie sterk moet worden teruggedrongen. Op initiatief van onze 

fractie en in samenwerking met LLD en CDA is in juni 2016 de hele gemeente Dantumadiel 

op enkele uitzonderingen na, welstandsvrij verklaard. 

In de zomer van dit jaar gaan we de lijst met uitzonderingen nog eens zo ver mogelijk 

terugdringen.  

 

Brede school Damwâld 

Zoals we ook hebben geschreven in ons verkiezingsprogramma maakt onze fractie zich hard 

voor een brede school in Damwâld. Dit initiatief komt op een heel goed moment, omdat de 

drie basisscholen in Damwâld aan vervanging of grondige renovatie toe zijn. Er moet hoe 

dan ook dus flink worden geïnvesteerd in de schoolgebouwen in Damwâld. En als je dat 

doet, kun je het maar beter goed doen zodat je weer jaren vooruit kunt.  

Inmiddels is het besluit tot de bouw van een brede school in Damwâld genomen. De 

uitdaging die wij op dit moment nog hebben op dit onderwerp is om het begrip “Brede 

School” om te buigen naar “multifunctioneel centrum Damwâld. Wat ons betreft mag de 

Kruisweg in Damwâld worden verkocht. De functie van Dorpshuis past perfect in MFC 

Damwâld. 

 

RKC onderzoek wegenonderhoud 

In de afgelopen jaren is het onderhoudsniveau van wegen in Dantumadiel behoorlijk 

afgenomen. De oorzaak hiervan werd door medewerkers van de gemeente en door de 

wethouder steeds gelegd bij het tekort aan budget. Als een dorpsbelang voor de zoveelste 

keer vroeg om eindelijk eens wat aan een slecht onderhouden weg te doen was het 

antwoord steevast “Helaas, geen budget”. In 2016 is er door de rekenkamercommissie in 

opdracht van de raad onderzoek gedaan naar doelmatigheid van wegenonderhoud in de 

gemeente. Wat schetst onze verbazing; Er blijven jaarlijks tonnen aan geld op de plank liggen 

omdat wegenonderhoud niet wordt uitgevoerd! Er was dus in plaats van tekort budget een 

behoorlijk budget over.  

Na een hoorzitting waarbij de wethouder er behoorlijk van langs kreeg van dorpsbelangen is 

afgesproken dat dit in de toekomst zal verbeteren.  

Ook kwam naar voren dat veel van de klachten die door dorpsbelangen en individuele 

inwoners werden geuit, meer te maken hadden met verkeersveiligheid dan met onderhoud. 

Op initiatief van Dantumadeel ’82 is toen een motie aangenomen die er voor zorgt dat er 

een apart budget voor verkeersmaatregelen in de begroting wordt opgenomen. 

 

  



Transparantie van bestuur 

Vergaderingen en vergaderstukken van de gemeenteraad zijn openbaar. Ruim voor de 

vergadering zijn ze te vinden op de website van de gemeente: 

https://dantumadiel.notubiz.nl/ en op de publieke tribune is genoeg plek voor mensen die 

eens een raadsvergadering willen meemaken. 

Dit staat in schril contrast met de transparantie van de vergaderingen van burgemeester en 

wethouders. Omdat wij vonden dat dat anders moest, hebben we een motie ingediend waar 

natuurlijk niemand op tegen kon zijn. Vanaf begin 2017 staan dus van alle B&W de 

vergaderstukken en verslagen online: http://www.dantumadiel.eu/bestuur/besluitenlijsten-

benw-2017_42809/.  

 

Dorpsinitiatievenfonds 

In 2015 is een apart budget vrijgemaakt om initiatieven die uit de gemeenschap komen te 

realiseren. Daarvoor is de notitie “it is oan jo” opgesteld. Een project wat vanuit door een 

burger of een vereniging is bedacht, kan met dit geld worden uitgevoerd. Omdat de 

procedure vaak wordt ervaren als een grote hindernis, is op initiatief van CDA en met steun 

van Dantumadeel ’82 en LLD ervoor gezorgd dat de beoordeling van deze initiatieven bij de 

burgers komt te liggen. Er wordt een comité opgericht om aanvragen te beoordelen. 

 

Behalve de bovenstaande onderwerpen waren er nog veel andere onderwerpen die ter 

sprake kwamen. We merkten dat de verhoudingen in de politiek erg verstoord raakten door 

de besluitvorming rond gemeentelijke herindeling. CDA en FNP zijn nog lang boos op ons 

geweest en hebben dat laten merken in het gebrek aan steun aan onze initiatieven. We 

vonden dat erg jammer maar we merken ook dat de scherpe kantjes er inmiddels af zijn en 

dat de neuzen weer steeds meer in dezelfde richting staan.  

We kijken met vertrouwen tegemoet naar de komende periode. Op naar de campagnetijd 

voor de verkiezingen in 2018! 

 

Namens de fractie van Dantumadeel ’82, 

Kees Wielstra 
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