
BEKNOPT JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VOOR DORPSBELANG WIJCKEL 2017 

 

Dit verslag omvat een opsomming van 

activiteiten in 2017. Het bestuur bestond uit: Rob 

Post (vz), Jan Veeken (secr), Hanneke Dinkla 

(pm), Piet Pont en Jiske v Luit. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur van de vereniging voor Dorps-belang 

heeft maandelijks een bestuursvergadering belegd 

m.u.v. de maanden juli en augustus (totaal 10x). 

De vergadering wordt bij een van de bestuurs-

leden thuis gehouden. Daarnaast is een aantal 

externe bijeenkomsten bezocht, namelijk: 

- nieuwjaarsborrel op 7 januari in gebouw Irene 

door Rob en Hanneke bezocht 

- nieuwjaarsreceptie DFM op 10 januari door Rob 

bezocht 

- voortgang WhatsApp-groepen gebruik: 

bijeenkomst DFM door Piet en Rob bezocht 

- glasvezelproject Friesland, gevolgd door Piet, 

het hele jaar door 

- Energieavond over zonnestroom, Balk 16mei 

- herinrichting provinciale weg Sondel-Lemmer, 

incl. meningsvorming over kruisingen en 

scheiding fiets- en lbverkeer 

- Informatie-avond Min IenM mbt vliegroutes 

uitbreiding vliegveld Lelystad, 4okt balk 

-Omgevingslab voor Omgevingsvisie Friesland, 

Drachten 9okt 

- totstandkoming Omgevingsvisie DFM,19/30okt 

- overleg contactwethouder en dorpen-coördinator 

op 1 nov  

- inloopbijeenkomst Balk Vooruit over 

centrumplannen, 29nov 

-gemeenteraadsvergadering 29nov 

-jaarvergadering schaatsclub Wikel, 1dec 

 

Overige activiteiten en besluiten 

-kennismaken met de nieuwe huisartsen op 7mrt  

-het organiseren van de jaarlijkse leden-

vergadering op 17 maart 2017. 

- het opstarten van een WhatsApp groep in 

Wijckel, incl. voorlichting over inbraakpreventie  

- het plaatsen van een bankje op Jachtlustweg 

- het maken van een welkomstbrief voor nieuwe 

bewoners, incl. het geven van een bloemetje 

- pasgeborenen te verwelkomen met een hempje 

(daarop embleem Wikel) en een geboorteboom 

(sponsoring Henk Deinum) 

- het bijwonen van meningsavonden 

georganiseerd door DFM mbt bezuinigingen op  

 

buitensportvoorzieningen 

- ism Harich ingesproken bij commissie Ruimte  

en Samenleving DFM om de politiek duidelijk te  

maken dat Wikel en Harich fel tegen de 

voorgestelde bezuinigingen zijn 

- in dorpskranten en website duidelijk maken van 

het standpunt van de korfbalverenigingen en 

Dorpsbelangen van zowel Wikel als Harich 

inzake de bezuinigingen op buitensport-

activiteiten in DFM 

- inschrijven van DB Dorpsbelang bij KvK 

- dodenherdenking kranslegging, door Rob en Jan 

bezocht op 4 mei  

- wijkschouw met wijkbeheerder DFM, 24mei 

- overleg met gemeente over verkoop pad langs 

school en dit toegankelijk te houden voor allen 

-aankaarten bij DFM van 1. onveilige situatie bij 

bushalte in centrum door gebrekkige verlichting 

en 2. te hard rijden in zowel bebouwde als 

onbebouwde kom/handhaving snelheden auto’s 

-subsidieverstrekking aan nieuwe wandelroute 

door Wikel aan werkgroep Groene Loper 

- het ondersteunen van oudejaars vuurwerkfeest 

voor dorpshuis Irene 

- het leveren van maandelijks nieuws van 

Dorpsbelang, in zowel de Wikelflecht als website 

 

Dorpsfeest 

De feestcommissie bestaat uit het A-team en 

namens Dorpsbelang zit Hanneke Dinkla hierin. 

In 2017 is er een groot (4-daags) feest 

georganiseerd. Een hoogtepunt daarbij was een 

optocht van praalwagens, gemaakt door 

verschillende buurtgemeenschappen. 

 

Werkgroepen 

a. Griene Romte. Deze werkgroep kijkt naar de 

wijze waarop met de groene ruimte wordt 

omgegaan. Wat kan beter en neemt hierin  

initiatieven 

b. A-team. Het A-team organiseert activiteiten 

voor jong en oud. Naast vele andere activiteiten is 

het A-team in zijn geheel onderdeel van de 

dorpsfeestcommissie. 

c. Internet werkgroep. De internet werkgroep 

bevordert de digitalisering in Wijckel en beheert 

de dorpswebsite. 

d. Histoarysk Wurkferban heeft de taak op zich 

genomen ons historisch erfgoed zo goed mogelijk 

te bewaren en door te geven aan de inwoners  


