BEKNOPT JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING DORPSBELANG WIJCKEL 2020

Dit verslag omvat een opsomming van de belangrijkste
activiteiten in 2020. Het bestuur bestond uit: Piet de
Jong (vz), Jan Veeken (secr), Kees Zuurmond (pm tot
14/9), Rutger Bloemendaal (pm vanaf 14/9), Hanneke
Dinkla, en Jitske v Luit.
Vergaderingen
De corona crises heeft in 2020 vele activiteiten
stilgelegd. Het bestuur van de vereniging voor
Dorpsbelang heeft daarom minder vergaderd dan de
bedoeling was (8x ipv 10x) en verschillende waren
digitaal. Ook moest vanwege de lockdown de geplande
jaarvergadering op 27 maart afgelast worden. Ook een
nieuwe geplande datum van 2 oktober moest afgelast
worden.
Daarnaast moest o.a. het klein Wikeler feest worden
afgelast. Wel zijn er enkele externe bijeenkomsten
bezocht, o.a.:
- Avond (11 juni) over de overlast van
bestrijdingsmiddelen in de buurtschap Lynbaen,
georganiseerd door omwonenden. Aanwezigheid van
bollenboeren, agrarische jongeren, pers, politieke
partijen, wethouder. In de Wikelflecht is hierover een
uitgebreid verslag verschenen. Met de boeren is een
begin gemaakt om omwonenden te informeren
wanneer er gespoten wordt en bereidheid bij een boer
om een randstrook te beplanten met mais om de drift
te beperken. Met de gedeputeerde Hoogland is er een
gesprek geweest in hoeverre de provincie een rol kan
spelen bij terugdringing van de overlast.
- Inloopavond in Sondel m.b.t. voortgang
glasvezelaanleg
Overige activiteiten en besluiten
- Overleg met gemeente over starterswoningen, 16januari
- Rol van projectontwikkelaar Toeck besproken bij
realiseren van starterswoningen,
- Overleg met Plaatselijk belang Balk op 12 febr over de
plannen mbt Treemter, sporthal, woningbouw en
ondersteuning gezamenlijke acties
- Het planten van geboortebomen voor 9 kinderen
- Dodenherdenking met kranslegging op 4 mei, zonder
publiek
- Overleg met Plaatselijk Belang Sloten over aanschaf
duo fiets: Sloten heeft geen belangstelling
- Beperkte subsidieveerlening aan een zwaluwtil, later is
dit vervallen vanwege een andere locatie in Balk
- Overleg met gemeente over de overlast van (zwaar)
verkeer in de dorpskern
- Ondersteuning van theatergroep Tryater bij de culturele
wandeling door Wijckel.
- Discussie over een pontje over de Wikeler Opfeart om

het wandelpad langs het Slotermeer te verlengen naar
Sloten. Vanuit SBB en Wetterskip zijn er bezwaren
vanwege de ingrepen die nodig zijn in het dijkje, de rust
in het broedvogelgebied en de reeën die er gehuisvest
zijn.
- Het leveren van maandelijks nieuws van Dorpsbelang,
voor zowel de Wikelflecht als de website wikel.nl
Werkgroepen
De hieronder beschreven werkgroepen zijn door de
Corona maatregelen nauwelijks bij elkaar geweest en
hebben ook nauwelijks activiteiten ontplooid.
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 Activiteiten-team organiseert activiteiten
voor jong en oud. Verder ondersteunt het A-team de
dorpsfeestcommissie die het ene jaar een groot 4-daags
feest organiseert en het andere jaar een klein dorpsfeest.
Beide konden in 2020 geen doorgang vinden.
c. Internet werkgroep. De internet werkgroep bevordert
de digitalisering in Wijckel en beheert de dorpswebsite.
d. Hystoarysk Wurkferbân heeft de taak op zich
genomen ons historisch erfgoed zo goed mogelijk te
bewaren en door te geven aan de inwoners. In 2019
heeft zij o.a. veel historische foto’s en films verzameld.
De bedoeling was om een historische film op de
jaarvergadering 2020 van Dorpsbelang te vertonen.
Door Corona is deze vergadering vervallen. Hopelijk
kan het wel in 2021.
Vooruitblik 2021

De volgende activiteiten willen we in 2021 gaan
uitvoeren en zijn al in gang gezet:
- Verkeersmaatregelen in de dorpskern. Gemeente
heeft haar medewerking toegezegd
- Herinrichting van het dorpspleintje, gemeente is
akkoord
- I.s.m. Griene Romte en Plaatselijk Belang Balk
het beheer van de wandelpaden en geplaatste
kunst rondom de dorpen
- Jaarvergadering 2019 en 2020 houden

