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Vanwege de vorige jaarvergadering in september 2021 is dit geen jaarverslag maar een 
halfjaarverslag.  

September 2021: En toen was er de drukbezochtste ALV ooit van Doarpsmienskip. Het heeft ons als 
bestuur heel wat uren voorbereiding gekost, maar het heeft geleid tot veel duidelijkheid naar het 
dorp toe over o.a. Plan Boppeslach en ook andere onderwerpen. Enkele weken na de ALV kon Plan 
Boppeslach toch weer de handdoek uit de ring halen en inmiddels is dit prachtige plan al in 
uitvoering. Maar er is meer gebeurd het afgelopen half jaar. Een samenvatting. 

Het afgelopen half jaar heeft helaas weer grotendeels in het teken gestaan van Corona. Het heeft 
het maatschappelijk leven en de leefbaarheid niet lam gelegd, maar veel activiteiten, acties en 
feestjes konden niet doorgaan. Gelukkig kwam de Deltavariant om het hoekje kijken en konden veel 
maatregelen vanaf februari 2022 weer worden opgeheven.  

Glasvezel 

Over Delta gesproken: in maart 2022 werden we als DMS door het bedrijf Delta Fiber Netwerk 
gevraagd of wij als dorp open stonden voor de aanleg van glasvezel. Wij hebben aangegeven open te 
staan voor het initiatief een we hebben meegedacht over de communicatie richting het dorp. Een 
ieder is de afgelopen maand ruim geïnformeerd over de mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel. 
Of het daadwerkelijk wordt aangelegd weten we eind april. Het is in ieder geval een mooie 
mogelijkheid om ook de stoepen in ons dorp opnieuw er in te leggen (….) 

Plan BoppeslachWij zijn ontzettend blij dat Plan Boppeslach een doorstart heeft gemaakt. Er is het 
afgelopen half jaar hard gewerkt door de werkgroep en vele andere vrijwilligers om subsidie binnen 
te halen. Dat heeft effect gehad, want er is al meer dan 3 ton subsidie binnen en er lopen nog 
aanvragen. De eerste aanleg is inmiddels begonnen. 

Pad bij het spoor 

Het is al langer een grote wens van diverse inwoners om het ‘ommetje’ langs de volkstuinen volledig 
bestraat te krijgen. Omdat de grond van ProRail is en niet van de gemeente was het lastig 
communiceren en bleek het ook ingewikkeld iemand te vinden die ons verder kan helpen. Met enig 
rondbellen hebben we inmiddels een contactpersoon van ProRail gevonden die welwillend lijkt om 
met ons tot een oplossing te komen. Momenteel worden de opties door ProRail verder intern 
afgestemd. 

Wonen 
Wonen en plannen om nieuwe woningen te bouwen in ons dorp blijven een belangrijk onderwerp. 
Als DMS hebben we de plannen die nu lopen in beeld en blijven we houden we de vorderingen en 
ontwikkelingen, ook vanuit de gemeente, in de gaten.  

Zo is het beleidskader ‘Wonen in de dorpen’ van de gemeente Leeuwarden (digitaal) gepresenteerd 
aan alle dorpen. Het bestuur en enkele inwoners zijn met de betrokken beleidsmedewerker over dit 
document in gesprek gegaan. Aan de hand daarvan hebben we een zienswijze ingediend met als 
belangrijkste aandachtspunt dat wij als dorp niet zelf een bouwproject willen en kunnen starten. Dat 
is de taak van de gemeente en niet van ons leken. Daarnaast willen wij niet dat de gemeente de 
huidige 27 beschikbare contingenten als een vast aantal ziet. De gemeente heeft inmiddels 



gereageerd op onze zienswijze. Het is nu aan de nieuwe gemeenteraad om dit beleidskader te 
beoordelen. Mogelijk hebben we nog wat lobbywerk te verrichten. 

Momenteel zijn er (nog steeds) plannen voor 12 woningen via het CPO en 9 woningen in het plan 
aan de Seerp van Galamawei (van Klaversma). Daarnaast zijn er nog 6 contingenten op het stukje 
land tegenover de Wjukken. Dit is in privébezit van Bjinse van der Zwaag. Het bestuur heeft de 
afgelopen tijd contact gezocht met Bjinse van der Zwaag over zijn plannen met deze contingenten. 
Hierover zal hij tijdens de ALV nadere toelichting geven. Andere plannen zijn er niet. De gemeente 
ziet het liefst inbreiding i.p.v. uitbreiding. Dat is procesmatig het makkelijkst en snelst te regelen, 
maar uitbreiding is niet onmogelijk. Wel moet het dorp dan zelf initiatief nemen. DorpsvisieAl sinds 
de vorige jaarveradering zijn we als bestuur aan het ‘stinnen’ op hoe we een nieuwe dorpsvisie 
willen aanvliegen. Onze overwegingen hebben ook in Mandeguod gestaan met de vraag hoe men 
hier over denkt. Daar zijn enkele reacties op gekomen en een paar inwoners hebben aangegeven wel 
te willen meedenken over de inhoud op bepaalde onderwerpen. 

Als bestuur hebben we er voor gekozen om de huidige visie te vernieuwen door in drie werkgroepen 
een aantal hoofdstukken van de dorpsvisie te herzien. Wat ons betreft hoeft niet alles ‘op de kop’ 
maar moeten we wel kritisch kijken wat nog actueel is en wat niet.Het gaat dan om de volgende drie 
werkgroepen: 

- Omjouwing (Landschap, groen, cultureel erfgoed, duurzaamheid en haven en water) 
- Wenjen en wurkjen (Middenstand en ondernemers, wonen, woonklimaat en verkeer) 
- Mienskip (sport, bewegen en dorpshuis en verenigingen, kerk, onderwijs en zorg en welzijn) 

De volgende stap is nu dat we de werkgroepen gevuld krijgen. Hierbij streven we naar een mix van 
mensen uit verschillende verenigingen (besturen) en andere betrokken inwoners.Het bestuur zal 
hiervoor actief  diverse inwoners benaderen. 

KanaänytenWe hebben afgelopen half jaar 2 Kanaänyten uitgereikt. De familie Nijholt heeft er een 
gekregen vanwege hun 50-jarig huwelijk. Ook Inne en Trui Schots hebben er, enige jaren te laat, ook 
een gekregen. Beide families vonden het een bijzondere verassing. 

OverlegAls DMS hebben we veel mailcontact en overleg gehad met diverse verenigingen, zoals 
Boppeslach, Mantgum Foar Inoar, sportverenigingen en inwoners met vragen. Ook hebben we 
overleg gehad met de webredactie die mantgum.com onderhoud. Zij hebben aangegeven eind van 
2022 te stoppen, dus er zijn nieuwe webmasters nodig. Ook hebben we het afgelopen half jaar af en 
toe vragen van politieke partijen gekregen om te weten wat er speelt in Mantgum. Straatverlichting 
Het project straatverlichting is nog steeds niet afgerond. Enkele palen moet nog steeds geverfd 
worden, maar ondanks dit is het resultaat erg mooi geworden. Het proces en de communicatie 
vanuit de gemeente vonden wij erg prettig. 

Dan enkele algemene zaken: 

- Er is elke maand weer een prachtige Mandeguod bij u in de bus gevallen. De laatste 2 
exemplaren met maar liefst 80 pagina’s. 

- De gemeente heeft in het najaar veel gedaan aan het verwijderen van onkruid op stoepen 
en watergoten. 

- Er is een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de ‘rondweg’ van de Hegedyk naar It Bosk. Het 
bruggetje naar het station is opnieuw bekleed met antislip. Nu de andere bruggen nog. 

- Het bestuur van DMS heeft overleg gehad met de Wjukken om te horen wat er speelt en 
waar we elkaar kunnen ondersteunen. 



- Er is een ronde door het dorp gedaan met wethouder Abel Reitsma. Hij is de opvolger van 
Friso Douwsma en dit overleg diende als kennismaking. 

Tot slot heeft Ewoud Westrik aangegeven dat hij na .. jaar stopt als bestuurslid van DMS. Hij heeft 
zijn functie met veel verantwoordelijkheid en precisie gedaan. Een stabiel persoon op wie wij als 
bestuur konden en kunnen bouwen en vertrouwen. Hij heeft veel uren tot laat achter zijn computer 
gezeten, wat niet altijd bevordelijk was naast het ook nog (alleen) thuiswerken. Ook in dit jaarverslag 
bedanken wij Ewoud voor zijn jarenlange inzet, tijd en vrijwilligerswerk voor het dorp.  

 

 

 

 


