
BEKNOPT JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING DORPSBELANG WIJCKEL  2021 

 
Dit verslag omvat een opsomming van de belangrijkste 

activiteiten in 2021. Het bestuur bestond uit: Piet de 

Jong (vz), Jan Veeken (secr), Rutger Bloemendaal (pm), 

Kees Zuurmond (t/m 19/4), Douwe Deinum (vanaf 19/4) 

en Jitske v Luit. 

 

Vergaderingen 

De corona crises heeft ook in 2021 vele activiteiten 

stilgelegd. Het bestuur van de vereniging voor 

Dorpsbelang heeft daarom minder fysiek vergaderd dan 

de bedoeling was (6x ) en 4x digitaal. Ook moest 

vanwege de Corona maatregelen de geplande 

jaarvergadering in maart afgelast worden. Gelukkig kon 

deze reeds uitgestelde jaarvergadering van 2019 en 

2020 wel op 1okt  2021 doorgaan.  

Daarnaast moesten de Wikeler feesten worden afgelast 

en werd het Iepenloftspul verplaatst naar juni 2022. Wel 

zijn er enkele externe bijeenkomsten bezocht, o.a.: 

- Participatiemiddag in Sondel (11 juni). Hoe kunnen 

bewoners van DFM beter participeren en hoe kunnen 

ambtenaren beter luisteren (Wikselwurk) 

- Digitaal overleg, samen met 2 andere gemeentes, met 

gedeputeerde Hoogland over de bestrijdingsmiddelen 

problematiek 

 

Overige activiteiten en besluiten 

- Het planten van geboortebomen voor 9 kinderen 

- Dodenherdenking met kranslegging op 4 mei, zonder 

publiek 

- Overleg met gemeente over de verkeersproblematiek en 

fysieke maatregelen daarvoor 

- In samenwerking met de gemeente het herinrichten van 

het pleintje. Hiervoor uitgebreide aanvragen ingediend 

bij 3 verschillende fondsen: tijdelijk provinciaal Corona 

leefbaarheids fonds, intergemeentelijk Iepen Mienskips 

fûns  en het gemeentelijke Kernenbudget: totaal 7185 E 

- Overleg met omwonenden over herinrichting pleintje, 

aanpassing van het plan met parkeervakken op pleintje 

- Vervanging van de AED dorpshuis 

- Aanvragen van prullenbakken voor hondepoep 

- Overleg met ons Activiteiten (A) team over geplande 

activiteiten en/of mogelijke fusie met de feestcie   

- Regelmatig overleg met onze werkgroep Griene Romte 

over schade aan het wandelpad buitengebied Wijckel\ 

- Bewoners op de hoogte stellen van het woonplan op het 

terrein van Roffel Groencentrum, overleg met Gies 

Folmer, de adviseur van Roffel 

- Leveren van kritiek op het draagvlakonderzoek AZC: 

bewoners van Wijckel niet bevraagd 

- Financiële bijdrage voor verbouwing biljartruimte 

dorpshuis (1000 euro) 

- Overleg met gemeente over informeren van Dorps-

belang bij verkoop van strookjes land in Wijckel 

- 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 zeer actieve werkgroep kijkt 

naar de wijze waarop met de groene ruimte wordt 

omgegaan. Wat kan beter en neemt hierin  initiatieven. 

In maart nummer van Wikelflecht stond een uitgebreid 

overzicht van hun activiteiten. Plannen voor 2022 zijn 

het organiseren van een kuiertocht en een excursie 

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 en 2021 geen doorgang vinden. 

Wel is doorgegaan een druk bezochte burendag op 

zaterdag 25 september (we mochten eindelijk weer bij 

elkaar komen, wel met QR code) met buitenspelletjes 

voor de verschillende buurten met snackfaciliteiten. 

Voor kinderen is er nog een Halloween optocht geweest, 

de playbackshow en pubquiz moesten afgelast worden 

c. Internet werkgroep. De internet werkgroep bevordert 

de digitalisering in Wijckel en beheert de dorpswebsite. 

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van nieuwsin of 

over Wijckel via Twitter en Facebook Op de website 

zijn in 1,5 jaar (mrt 2019-sept 2020) 80 publicaties 

geweest, met gemiddeld 20-30 unieke bezoeken per 

dag. Per maand 1000 bezoeken met gemiddeld 5 

pagina’s per keer. De meest bezochte pagina’s waren: 

Nieuws Dorpsbelang, Glasvezel, Corona, St Odulphus 

wandelpad. 

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 jaar-

vergadering 2020 van Dorpsbelang te vertonen. Door 

Corona is dit vervallen, maar kon het wel vertoond 

worden op de jaarvergadering van 1okt 2021. 

 

Vooruitblik 2022 

De volgende activiteiten willen we in 2021 gaan 

uitvoeren en zijn al in gang gezet: 

- Overleg met campingeigenaar, Fryske Gea, 

IJsbaanvereniging en DTG over afsluiting van 

de weg in het bos 

- Uitvoering van de herinrichting van het dorps-

pleintje, gemeente moet nog akkoord gaan met 

parkeervakken 

- I.s.m. Griene Romte, Plaatselijk Belang Balk en 

Harich/Ruigahuizen het beheer en onderhoud 

van de wandelpaden rondom de dorpen met de 

daar geplaatste kunst, organiseren 

- Jaarvergadering 2021 houden 


