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Terugkoppeling Dorpenronde Broeksterwâld – De Falom 
 

Algemeen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Kan de subsidie voor de ouderensoos 
/ouderengym verhoogd worden?  Ze hebben 
hogere huurkosten dan andere vergelijkbare 
groepen in Dantumadiel. In een aantal andere 
gemeenten worden er hogere subsidies 
verstrekt. 
 

Er zal – mede tegen de achtergrond van de 
harmonisatie van beleid – nog een keer gekeken 
worden naar de subsidieverlening aan 
ouderensozen. 
 
 

Er wordt gevraagd of het DOM-project niet 
alleen een papieren project wordt, maar ook 
daadwerkelijk een uitvoeringsagenda zal krijgen. 
 

Dit is wel de intentie van gemeente en provincie. 
Er is 25.000 euro beschikbaar waarmee de DOM 
aan de slag kan. 
 

Op oudejaarsdag was er een gaskanon dichtbij 
het dorpshuis De Pipegael in Broeksterwâld.  
Is het mogelijk om op dit soort avonden voor 
wat meer toezicht te zorgen? 
 

De  burgemeester is op oudejaarsdag in 
Broeksterwâld geweest en ook in de andere 
dorpen. We hebben carbidschieters 
aangesproken. Binnenkort evalueren we met het 
veiligheidsteam Oud- en Nieuw. Dit punt wordt 
meegenomen worden in deze evaluatie. 
 

Zorgen over de drugsproblematiek in het dorp. 
Wat doet de gemeente hieraan? 

De gemeente heeft een jeugdwerker die zich 
hiermee bezighoudt. En ook als college geven we 
o.a. voorlichting op scholen.  
Ouders zijn natuurlijk de eerste verantwoor-
delijke voor hun kinderen. Heeft u daarbij hulp 
nodig? Schroom niet en neem contact op met de 
veiligheidsadviseur, jeugdwerker van de 
gemeente of de politie. Voorkomen is beter dan 
genezen. 
 

 

Wegen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Vanuit De Falom zijn er zorgen over de 
verkeersveiligheid van de traverse (KIK) door het 
dorp. 
 

Er is een evaluatie geweest. Daarin is afgespro-
ken dat er een proef komt met nieuwe 
verkeersremmende maatregelingen. De effecten 
daarvan worden met de werkgroep besproken.  
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Vanuit Broeksterwâld zijn er zorgen over de 
verkeersveiligheid van de Kavelwei in het dorp. 
Ook is het lastig om vrachtwagens te parkeren.  
 

Dorpsbelang neemt dit mee in het DOM-project, 
dat in samenwerking met de gemeente en 
provincie wordt uitgevoerd. De 
Dorpsontwikkelingsmaatschappij of DOM 
stimuleert en ondersteunt ideeën voor 
verbetering van de woon- en leefomgeving. 
 

Tussen de Kavelwei en Haaijehoeke rijden veel 
auto’s te snel. De structuur van de weg past niet 
bij het verkeer. Dit is veroorzaakt door de komst 
van de Centrale As. 
 

Dorpsbelang Broeksterwâld is bezig met het 
maken van een plan. Als het voorstel klaar is, 
gaat het naar de gemeente. Die gaat kijken of er 
geld beschikbaar gemaakt kan worden. Het kan 
een onderdeel worden van de DOM. 
 

Bij Rinewâl tussen Westereen/ Falom is een 
fietspad, maar er komen veel auto’s langs, over 
de fietsbrug. Zij mogen hier helemaal niet 
komen. 
Er fietsen ook veel scholieren.  In het weiland 
liggen veel blikjes en ander zwerfafval. Kan er 
ook een blikvanger worden geplaatst? Of 
kunnen vrijwilligers/sociale voorziening het 
pad/omgeving misschien onderhouden? 
 

Met een blikvanger los je het probleem 
waarschijnlijk niet op. Het gedrag is moeilijk te 
sturen. We gaan kijken of een blikvanger 
geplaatst kan worden en vragen onze zappers 
om deze route mee te nemen. Een paaltje biedt 
vaak een oplossing. We gaan het intern 
bespreken en komen met een reactie.  
 

Handhaving Achterwei  De Falom: Er rijden vaak 
auto’s op fietspad. Kan hier een paal geplaatst 
worden? 
 

Een paaltje biedt vaak een oplossing. We gaan 
het intern bespreken en komen met een reactie.  
 

 

Wonen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Er wordt gesproken over de beschikbaarheid van 
bouwgrond en de mogelijkheden rondom 
beeldkwaliteit en programma / doelgroepen.  
 

De gemeente  is  hier momenteel in 
Broeksterwâld mee bezig. 
 

Inwoners willen graag hulp bij het realiseren van 
hun droomhuis. Ze lopen vast in de wereld van 
vergunningaanvraag, welstand, bouwplannen 
e.d. Is het mogelijk om een laagdrempelig 
spreekuur of bouwcafé te realiseren? 
Ook zou men graag meer ruimte willen zien voor 
individuele bouwwensen en een verruiming van 
de bouwmogelijkheden op de eigen kavel. 
 

We gaan bekijken of we dit kunnen realiseren in 
combinatie met het duurzaamheidsloket. 
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Sport 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Het dak van de schaatsbaankantine bevat asbest 
en moet de komende jaren gesaneerd worden. 
Is hiervoor ook hulp van de gemeente 
beschikbaar?  
Mogelijk zijn er meer kantines, clubgebouwen en 
dergelijke waar dit speelt. De kosten van de 
sanering zijn vaak te hoog voor de verenigingen. 
Daarnaast liggen er soms ingewikkelde 
eigendomssituaties rondom dit soort faciliteiten. 
 

Als er plannen zijn kan de ijsbaanclub een 
aanvraag voor bijdrage doen uit het fonds ‘It is 
oan Jo’.  
Vanwege de moeilijke financiële situatie van de 
gemeente  worden er 2019 in de meeste 
regelingen tijdelijk geen subsidies meer 
verstrekt. 
 

 

Groen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Graag meer extensieve landbouw en 
biodiversiteit in de gemeente. Vroeger was er 
altijd een waterpoel, goed voor de vogels en er 
kon in de winter op geschaatst worden. 
 

Er wordt nieuw beleid ontwikkeld op het gebied 
van biodiversiteit.  We kijken of we dit mee 
kunnen nemen. 
 

 


