
BEKNOPT JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING DORPSBELANG WIJCKEL  2018 

 

Dit verslag omvat een opsomming van 

activiteiten in 2018. Het bestuur bestond uit: Rob 

Post (vz), Jan Veeken (secr), Kees Zuurmond 

(pm), Hanneke Dinkla, Piet Pont en Jitske v Luit. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelang 

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, o.a.: 

- Notariële tips en juridische bloopers voor 

  verenigingen/ stichtingen” , Sneek, 8 febr                                                                                                                 

- Groenlunch over biodiversiteit met Raymond 

   Klaassen, Friese Milieufederatie, 19febr 

- Excursie met vrijwilligers Wikelerbos op 

   Martenastate Koarnjum, Fryske Gea, 26mrt 

 - Alcohol en minderjarigen, beleid en problemen 

   in DFM, 12apr 

- Omgevingsvisie Friesland: Omgevingslab 

  Steden en Dorpen, Drachten, 12 apr 

 -Bosk/Greide: plas-dras gebied de Waard en 

  zandwinning Mirnser Klif, Nijemirdum, 12 apr 

- Opening van 11-stedenfontein in Sloten, 19 mei 

- Hoe de sociale verbondenheid in DFM-dorpen 

  te vergroten, Sondel, 14 juni 

- Gemeenteraadscommissie Ruimte over inspraak 

  op Omgevingsvisie, 12 sept  

-Voorlichtingsavond Lelystad Airport, 

  Delfstrahuizen, 26sept 

- Omgevingslab Fryslan, de Friese aanpak bij 

  Omgevingsvisies, Drachten, 4okt 

-Vogelwacht Balk, 75jarig bestaan, 6okt 

- Presentatie projecten van buurtbewoners in  ge- 

  meente DFM en nieuwe aanpak, Joure, 20 nov 

 

Overige activiteiten en besluiten 

- Zorgen voor betere verlichting in centrum van 

  het dorp, met name in vroege donkere ochtenden  

- Het organiseren van de jaarlijkse leden- 

  vergadering op 23maart 2018. 

- Het ondersteunen van ontwikkelen van wandel- 

  routes in Balk en Wijckel door Groene Loper 

- Subsidie voor tegeltjesmuur van inwoners in het 

  dorpshuis, georganiseerd door Melodia tbv 

  goede doelen via een 24-uurs muziekmarathon.  

- Het planten van geboortebomen bij 6 gezinnen 

- Dodenherdenking met kranslegging op 4 mei  

- Indienen van een uitgebreide zienswijze op het  

 

ontwerp Omgevingsvisie De Fryske Marren. 

Dorpsbelang pleit voor meer prioriteit geven aan  

Natuur en Landschap met bevordering van klein-

schaligheid van het landschap. Oog hebben dat de 

landbouw richting kringlooplandbouw gaat, en 

dat de milieu-impact teruggedrongen dient te 

worden. En tav verkeersveiligheid: het meer 

voorrang geven aan fietsers bij kruisingen en het 

aanpakken van hinder in dorpskernen. Verder het 

weren van hoge windmolens op land en meren en 

voorrang aan zonenergie op daken ipv weilanden. 

- Het faciliteren van de 2-jaarlijkse quiz “Wie is 

  het Slimste dorp van Friesland”. In de voorronde 

  in Wijckel hebben 4 plaatselijke teams mee- 

  gedaan. Het winnende team heeft in Wijckel in 

  febr 2019 meegedaan aan de halve finale met de 

  dorpen Elahuizen, Folsgare, Gaast en Olde- 

  trijne. Elahuizen heeft gewonnen, Wijckel 3e . 

- Kerstverlichting op het centrale pleintje 

- Met Groene Loper en grondeigenaren het ver- 

  plaatsen van de wandelroute langs Slotermeer 

- Het leveren van maandelijks nieuws van Dorps- 

  belang, in zowel de Wikelflecht als website 

 

Dorpsfeest 

De feestcommissie bestaat uit het A-team en 

namens Dorpsbelang zit Hanneke Dinkla hierin. 

In 2018 is, in goede samenwerking met DTG, een 

klein (2-daags) feest georganiseerd met enkele 

kinderactiviteiten, muziek/discjockey en bar.  

 

Werkgroepen 

a. Griene Romte. Deze werkgroep kijkt naar de 

wijze waarop met de groene ruimte wordt 

omgegaan. Wat kan beter en neemt hierin  

initiatieven. Een groot succes in 2018 was de 

wandeling langs onbekende plekken w.b. natuur 

en landschap in het open gebied van Wijckel. 

b. A-team. Het Activiteiten-team organiseert 

activiteiten voor jong en oud. Naast verschillende 

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. In 

2018 heeft zij veel historische foto’s verzameld. 


