Vereniging Dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen

JAARVERSLAG 2020 & 2021

(Aangepast d.d. 20-1-2022)

In 2020 is het bestuur van Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen zes keer bijeengekomen om de belangen van de inwoners
te behartigen. Van de 6 keer was 1 overleg digitaal in verband met de coronamaatregelen.
In 2021 is het bestuur van Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen negen keer bijeengekomen om de belangen van de
inwoners te behartigen. Van de 9 keer waren 5 overleggen digitaal in verband met de coronamaatregelen. Naast de eigen
vergaderingen zijn er ook een aantal bijeenkomsten bezocht, maar door beperkingen van samenkomen zijn vele bijeenkomsten
uitgesteld, geannuleerd of als alternatief digitaal georganiseerd. Hieronder een overzicht van de bezigheden van het bestuur
en de commissies.
Groenzaken
 De jaarlijkse snoeidag heeft de afgelopen periode niet plaatsgevonden. Er wordt gekeken of er dit jaar weer een
snoeidag kan worden georganiseerd.
 Het dorpsbelang heeft afscheid genomen van de vaste inwoners (schapen) van ons Eetbare Bos. De schapen die nu in
het Eetbare Bos grazen kunnen mogelijk wisselen en zijn niet ons eigendom.
 De gemeente heeft besloten om alle grasbakken in onze gemeente binnenkort te laten verwijderen.
Himmeldei
 Helaas heeft de Himmeldei van 2020 en 2021 niet kunnen plaatsvinden. Wij hopen dit jaar weer een himmeldei te
organiseren in samenwerking met gemeente Noardeast-Fryslân, Dorpsbelang Hantumhuizen en de schooljeugd van
CBS De Fjouwerhoeke. Het is een nuttige traditie die we graag voortzetten.
Speeltuin
 In november heeft de gemeente een nieuw beleidsplan vastgesteld. De gemeente is nu verantwoordelijk voor het
maaien en onderhouden van de speeltuin. Voor aanschaf voor nieuwe speeltuintoestellen ligt het initiatief vanaf 2022
bij ons dorpsbelang en de inwoners. Wij dienen zelf de subsidies aan te vragen bij de diverse stichtingen om e.e.a. te
bekostigen.
 Er wordt veel gebruik gemaakt van de speeltuin. Daardoor is er wel een wens om de speeltuin uit te breiden/te
updaten. We zijn op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die deze actie willen oppakken.
Verkeerszaken
 In de vorige ledenvergadering hebben Antsje en Jitske Monsma melding gemaakt van overlast van trillingen en
snelheidsovertredingen op het stukje van de Smidsstrjitte, nabij het kruispunt van café De Terp. De contacten tussen
hen en de gemeente kwamen niet goed op gang. Dorpsbelang heeft dit nogmaals onder de aandacht gebracht bij de
gemeente, waardoor er uiteindelijk een bezichtiging heeft plaatsgevonden. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een
directe oplossing. Mogelijke oplossingen om klachten te beperken worden nogmaals bekeken.
 Er zijn een aantal meldingen geweest van onveilige (verkeers)situaties in onze dorpen. De gemeente roept de
inwoners op deze situaties zelf rechtstreeks te melden op de gemeentelijke website.
AED


Er is 1 cursusavond geweest voor de vrijwilligers van de AED. Ook is de kast van de AED op onze kosten vernieuwd.

DOM 2.0.
 Het initiatief om vanuit het bestuur van de DOM 2.0. aantal acties op te zetten voor onze dorpen heeft helaas geen
positief resultaat opgeleverd. De wens om bepaalde doelen te behalen (pad rond eetbare bos, informatiebordjes bij
bepaalde locaties/gebouwen, etc) is er nog steeds. De punten vanuit de DOM 2.0. worden weer overgenomen door
het dorpsbelang, we zijn op zoek naar enthousiaste inwoners die ons willen meehelpen een van deze doelen te
realiseren.

Het dorpsbelang is sinds 2019 eigenaar van het stukje grond bij het Open Huis. Op dit moment hebben we hier geen
plannen mee.
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Woningbouwcommissie
 Sinds kort hebben we een woningbouwcommissie bestaande uit Douwe de Jong, Eelke Veeninga, Johan Postma en
Wijtse Kuipers. Er is voldoende interesse voor een nieuwbouwwoning in ons dorp, de commissie onderzoekt de
mogelijkheden en zijn in contact met de gemeente. Mede hiervoor hebben we plannen om een dorpsvisie op te
stellen.
Jaarlijkse ledenvergadering
Doordat een fysieke ledenvergadering in ‘21 niet mogelijk was is besloten om de ledenvergadering van 2021 uit te stellen en
later ook in zijn geheel te annuleren. Het jaarverslag van 2020 & 2021 is bij deze in Hichtepunten gepubliceerd.
Overige activiteiten/mededelingen
 We hebben deelgenomen aan een (digitaal) gesprek over Woonvisie + woningbouwprogramma (gemeente NEF).
Dorpsbelang heeft Sabine Visser en Douwe de Jong gevraagd als jongere deel te nemen.
 Deelname aan bijeenkomsten van Holwerd aan Zee. Om dit gebied nog interessanter te maken voor toeristen vraagt
Holwerd aan Zee om initiatieven vanuit de regio.
 Doarpswurk heeft een webinar georganiseerd over het houden van digitale ledenvergaderingen.
 Deelname gebiedsbijeenkomst natuurinclusieve landbouw noordelijke kleischil
 Deelname Dilemmasessie Omgevingsvisie Noardeast-Fryslân
 We hebben met Basisschool De Fjouwerhoeke een gesprek gevoerd over de nieuwbouw van de school en mogelijke
locaties. In het laatste bericht wordt aangegeven dat de nieuwbouw op dezelfde locatie blijft als nu.
 Op onze kosten is het memobord in Hantum vernieuwd en is er een minibibliotheek gerealiseerd.
 Vanwege de beperkingen rondom Corona vonden wij dat we de inwoners een hart onder te riem moesten steken. In het
eerste kwartaal van 2021 hebben we dan ook een kaart met groet en bloemenzaden huis aan huis verspreid.
 De regiovergadering in 2020 is geannuleerd. Op 11 november 2021 vond de Regiovergadering van de Dorpsbelangen plaats
in Oosternijkerk. Door omstandigheden zijn we hier niet bij aanwezig geweest.
 In februari 2021 hebben we Martinus Klaver verwelkomd als algemeen bestuurslid, daarmee is ons bestuur sinds lange tijd
weer voltallig.
 Er is contact geweest met de eigenaar van de bouwval aan de Master Beymastrjitte. De eigenaar geeft aan op korte termijn
weer te willen starten met zijn plannen om hier een mooie woning neer te zetten.
 Bezoek aan afscheidsreceptie van wethouder Pytsje de Graaf.
 In augustus 2021 heeft ons Dorpsbelang initiatief genomen om onze dorpen aan te melden voor ‘Simmer yn Fryslân’. De
inwoners hebben vele activiteiten en contactmomenten moeten missen, een mooi moment om de onderlinge
betrokkenheid te stimuleren en onszelf in Friesland weer op de kaart te zetten. Omrop Fryslân heeft een gehele dag
uitgezonden vanaf diverse locaties.
 Ook hebben we meegewerkt aan een krantenartikel over Hantum (en bijna alle jeugd uit Hantum op de foto laten zetten).
 We hebben kennisgemaakt met onze nieuwe dorpencoördinator Durkje Boersma.
 De nieuwe inwoners zijn zoals gewoonlijk welkom geheten met de informatiemap met bloemenbon. We hopen dat zij ook
lid worden van Dorpsbelang.
 In samenwerking met de jeugd in goed overleg met de gemeente heeft op oudejaarsdag het carbidschieten
plaatsgevonden, mede hierdoor is de jaarwisseling wederom weer goed verlopen.
Dorpsbelang gaf haar medewerking aan….
 Hichtepunten/nieuwe website
 4H-Mediacommissie (zie kopje hieronder)




Pestcommissie
Sinterklaasviering

4H-mediacommissie
Dorpsbelang gaf haar medewerking aan de 4H Mediacommissie. Zij hebben de volgende acties uitgevoerd:
 Een nieuwe website www.4h-archief.nl door MulderMedia laten maken met meer mogelijkheden; en ook
overeengekomen dat MulderMedia het technische gedeelte inclusief de updates doet.
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In overleg met dorpsbelang Hantumhuizen afgesproken dat zij, naast dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen, ook
garant staan voor een gedeelte van de jaarlijkse kosten van de website;
onder begeleiding van MulderMedia de opzet van de site gemaakt en de circa 650 foto’s van de oude site
overgeheveld naar de nieuwe site en de site verder gevuld met overige informatie
Vanaf het moment dat de nieuwe site de lucht in ging (maart 2020) de site met foto’s aangevuld tot het huidige
aantal van circa 3300 foto’s en met een groot aantal krantenartikelen en verhalen. Omdat de site “vol was” is de
schijfruimte in 2021 opgeplust. De extra kosten bedragen 25 euro ex BTW per jaar.
Ter promotie van de nieuwe site is er in 2020 een redactioneel artikel in de Nieuwe Dockumer Courant geplaatst en
is door RTV NOF een reportage gemaakt. Verder wordt er nu zo nu en dan een bijdrage geleverd aan de rubriek
oude foto’s in de Nieuwe Dockumer Courant.
Vanaf de start van de nieuwe site wordt in elke editie van Hichtepunten een artikel geplaatst waarin het laatste
nieuws wordt vermeld.
Reguliere werkzaamheden zoals: de handel in het tweede boek en de dvd’s , weliswaar op bescheiden niveau, het
inzamelen van nieuwe foto’s en daarbij ook verzamelen van zoveel mogelijk info, bijhouden reacties vanaf de site.

Het bestuur bedankt alle commissieleden en overige vrijwilligers, die het afgelopen jaar iets hebben gedaan bij een actie of de
jaarlijkse werkzaamheden voor hun rekening namen, voor hun inzet.
Januari 2022
Marieke Hoekstra, secretaris
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