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Terugkoppeling Dorpenronde Damwâld 
Datum: 11 maart 2019 

Wegen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Is het mogelijk dat er een aansluiting tussen de 
Kooilaan en de Koarndyk komt om op die manier 
het landbouwverkeer uit het dorp te halen? 
Momenteel is het erg gevaarlijk voor 
bijvoorbeeld fietsers op de Achterweg, Voorweg 
en de Doniaweg.  
 

Er wordt een goede oplossing gezocht voor het 
landbouwverkeer. Alle ideeën die we daarover 
krijgen zijn welkom.  
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om 
nieuwe mogelijkheden voor het fietsverkeer te 
creëren.  
 

Er zijn veel vragen over de reconstructie van de 
Haadwei . De meeste hebben betrekking op de 
snelheid  en de handhaving daarvan. Ook 
worden er  opmerkingen gemaakt over de 
verkeersveiligheid en de oversteekmogelijk-
heden voor fietsers en voetgangers. 
 

De wethouder onderkent de zorgen over de 
Haadwei. Er volgt op korte termijn een evaluatie 
over de reconstructie van de Haadwei, hierin 
worden de genoemde opmerkingen en ideeën 
meegenomen.  
 
 

Strooibeleid fietspad Haadwei. Het ene fietspad 
wel en het andere niet. 

Het strooibeleid zal worden herzien. 
 
 

Verkeersplan nieuwe campus: Hoe komt dit eruit 
te zien? De wens wordt geuit om het fietspad en 
park erbij te betrekken. Ook leven er ideeën 
over een theetuin en hertenkamp , dat 
eventueel via Talant beheerd zou kunnen 
worden. 
 

Dijkstra Draaisma is geïnformeerd over deze 
ideeën en is de aangewezen partij om mee in 
contact te treden als het gaat over de ‘harde’ 
omgeving .   
Over de algemene ontwikkelingen vindt 
regelmatig een terugkoppeling plaats. Ook 
dorpsbelang wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van de Campus en de 
verkeersituatie. 
 

    

Klachten KCC 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Meldingen worden niet altijd goed opgepakt. Klachten kunnen worden doorgegeven als 
melding op de site van de gemeente. Bellen of 
het gebruik van Whatsapp is ook mogelijk.  
Als meldingen niet goed worden opgepakt kunt 
u contact opnemen met de dorpencoördinator.  
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Sport 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Er moet asbest verwijderd worden van het 
gebouw Broekster Boys, accommodatie 
broeksterboys/de Wâlden. Er is een verkennend 
onderzoek betreffende voetbal in Damwâld. 
Nieuwe mogelijkheden qua sport worden 
onderzocht. Verbouwing Chr. MAVO De Saad.   
 
 

Er worden hier verschillende punten onder de 
aandacht gebracht. Het is van belang dat 
sportverenigingen een goede samenwerking  
ontwikkelen . Onder meer opdat voorzieningen 
efficiënt gebruikt kunnen worden. Ook de zorg 
over teruglopende aantal vrijwilligers en leden is 
iets om met elkaar te delen en op te lossen. 

 
 

 

Samenwerking met Noardeast-Fryslân 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Hoeveel kost de samenwerking met Noardeast-
Fryslan?  
Mensen zijn bang dat Dantumadiel niet 
zelfstandig kan blijven en dat hierdoor de 
werkgelegenheid in de dorpen van Dantumadiel 
achteruit zal gaan.  
 

We zitten op dit moment nog in een beginfase 
van de samenwerking met Noardeast-Fryslân.  
Het college is er voor de inwoners van 
Dantumadiel. De belangen van de inwoners van 
Dantumadiel zullen dan ook altijd voorop staan. 
 

 


