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Mantgum is sinds vorig jaar onderdeel van de gemeente Leeuwarden en leert leven met nieuwe
regels, nieuwe tarieven en een jaarlijks te verdelen dorpsbudget. Mantgum is ook – en misschien
juist wel meer - in de nieuwe situatie een goed voorbeeld van een dorp dat, als Mienskip leuke en
nuttige dingen kan organiseren.
Zo zijn er jaarlijks terugkerende culturele en sportieve gebeurtenissen; een paar daarvan noemen we
hieronder:
* Tusken Tsjerke en Kroech, een wandeltocht door Mantgum langs verschillende routes met
ondermeer toneel, muziek, verhalen, dans en nog veel meer. Leeuwarden was één jaar culturele
hoofdstad; Mantgum cultureel hoofddorp?!
* De herdenking op 4 en 5 mei waarbij ook de jeugd goed betrokken wordt.
* Het jaarlijks goed bezochte evenement Rûnom Mantgum; een (groot) rondje lopen om Mantgum
heen en een leuke, sportieve dag voor deelnemers en toeschouwers.
* De Massale Mantgumer Garagesale; een drukbezochte dag waarbij inwoners vanuit hun garage
oude spullen te koop aanbieden - uit Amerika overgewaaid net als Black Friday maar een stuk
gezelliger en duurzamer!
* De jaarlijkse kaatspartijen van Kaatsvereniging Jacob Klaver
* De Mantgumer Merke; het dorpsfeest met elk jaar een ander thema; dit jaar was dat
‘Jeugdhelden.’
Vermeldenswaardig was verder onder meer:
-De nieuwe burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, heeft ons dorp bezocht tijdens de open
monumentendag op 14 september, hij heeft de dag geopend in de Wjukken en even door het dorp
gelopen.
Daarnaast heeft hij meer officieel met Mantgum kennisgemaakt in oktober tijdens een
kennismakingsronde door Nij Baarderadiel waarbij hij dus ook ons dorp bezocht en is hij bijgepraat
over tal van zaken waar de Mantumers belang aan hechten en druk mee zijn.
- De herontdekking van actieborden (inmiddels ondergebracht bij het modelspoormuseum in Sneek)
uit 1971 toen Mantgumers protesteerden tegen het opheffen van Mantgum als
opstapplaats/treinstation. In dit verband is het nog afwachten hoe de wijziging in de dienstregeling

van 2020 zal uitpakken. Tussen Leeuwarden en Sneek zal de trein vanaf 2020 tijdens de spits vier
maal per uur het station van Mantgum passeren, maar slechts twee treinen zullen op het station de
deuren opendoen.
- In 2019 vierde ons dorpshuis, De Wjukken, het 20 jarig jubileum, hiervoor is tijdens een mooi
feestweekend in oktober ruim aandacht voor geweest.
- De uitreiking van Kanäanyten aan 4 gouden echtparen in de Wjukken.
- Het aanleggen van drie snelheidsremmers/ verkeersveiligheidsmaatregelen bij de kruispunten van
de Master Jansenstrjitte – Seerp van Galemawei; de Master Jansenstrjitte – Om ‘e Terp –
Swannedrift en bij Om ‘e Terp – De Dobbe.
Mantgum heeft uiteraard ook oog voor duurzaamheid , zo is in 2018 de Kooperaasje Duorsum
Mantgum opgericht. Deze kooperaasje heeft zich ingezet voor het realiseren van een zonnedak via
deelname aan een zogenaamde postcoderoos waaraan Mantgumers kunnen deelnemen. Dat dit
initiatief aanslaat blijkt uit een al tweemaal, 2018 en 2019 volgetekende postcoderoos. Het eerste
project is al aktief en de 2e zou eind 2019 gestart kunnen worden.
Nog meer duorsumens: De duurzame ontmoetingsplek bij het treinstation, het zitmeubel ‘Folly for
Diversity’ Station Mantgum is het eerste station in Nederland dat vergroen & verbloemt wordt. Net
als met de dimverlichting is Mantgum een duurzaam startpunt!
En dan ‘De Mienskip’ op zijn best: Mantgum Foar Inoar. Een initiatief voor meer saamhorigheid,
aandacht voor elkaar en samen uitvoeren, zo is er een structuur opgezet van een coördinatiegroep
en diverse ‘antennes’/ mensen die naar elkaar omkijken en zaken kunnen melden. Ook is er
inmiddels een drukbezocht Eetcafé gehouden, waarbij gezamenlijk eten wordt bereid en opgegeten,
opgezet voor alleengaande dorpsgenoten, maar iedereen wil hier wel aan deelnemen, wordt
ongetwijfeld vervolgd. Een Repaircafé volgt nog binnenkort, een ruilboekenkast en een digitaal
prikbord zijn al gerealiseerd.
De gemeente Leeuwarden keert jaarlijks een budget uit aan het dorp dat bedoeld is voor de
leefbaarheid van Mantgum. De eerste verdeling van het toegekende geld heeft in gezamenlijk begin
dit jaar plaatsgevonden tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het belangrijkste uitgangspunt
daarbij is dat de besteding van het budget altijd ten goede van het dorp komt, op welke wijze dan
ook.
Nog een onderwerp wat met de gemeente te maken heeft is het wonen in Mantgum en dan met
name de mogelijkheid tot het bouwen van nieuwe woningen. Omdat de gemeente heeft aangegeven
voorlopig geen initiatief te nemen op het gebied van woninguitbreiding in Mantgum is er een
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ‘CPO Mantgum 2.’ een initiatief waarbij toekomstige
particuliere bewoners samenwerken aan het realiseren van een nieuwe wijk of buurt. Dit initiatief is
dit jaar met nieuw enthousiasme opgepakt en de projectontwikkeling zit in de beginfase waarbij de
haalbaarheid wordt onderzocht. Wel hebben zich al diverse belangstellenden gemeld uit Mantgum
en omliggende dorpen. In de Mandeguod is via de nieuwsbrief de voortgang te volgen.

