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Terugkoppeling Dorpenronde Driezum - Wâlterswâld 
Datum: 15 april 2019 

 

Algemeen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Glasvezel is voor school en kleine bedrijven 
belangrijk.  Wordt het glasvezel netwerk 
uitgebreid binnen de gemeente?  
 

In Dantumadiel wordt een glasvezelnetwerk 
aangelegd door KabelNoord in samenwerking met de 
gemeente. Informatie kunt u vinden op 
https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/dantumadiel 
Volgens de planning van KabelNoard wordt het 
glasvezelnetwerk 2019/2020 over Dantumadiel 
‘uitgerold’. 
 

Parkeeroverlast op zondag Tsjerkeloane. Melding wordt door Handhaving opgepakt. 
Daarnaast wordt het advies gegeven  dat diegene die 
overlast ervaren contact opnemen met de kerk om te 
kijken of er gezamenlijk naar een oplossing gezocht 
kan worden.  
 

 

Wegen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Veel inwoners hebben bezwaar tegen de 
spitsafsluiting van de Miedloane.  
 

De bezwaarperiode is afgelopen, en dat het 
college een heroverweging maakt n.a.v. 
bezwaren.  
 

Drempels Sânhorst:  Is het mogelijk om het 
vrachtverkeer daar te verbieden? 
 

Vrachtverkeer op de ene plek verbieden heeft 
tot gevolg dat het ergens anders weer drukker 
wordt met vrachtverkeer. De drempels zijn van 
tijdelijke aard. Zodra de werkzaamheden aan de 
Broekloane zijn afgerond worden ze opgeruimd.  
 

Kunnen wegafsluitingen ook in de gemeentelijke 
rubriek in de krant gepubliceerd worden?  
 

Goed voorstel. Met de beleidsafdeling maken we 
afspraken over hoe we omgaan met 
communicatie bij wegwerkzaamheden.  
 

Kan er een verkeersspiegel worden geplaatst bij 
de T-splitsing Wâlterswâld -noord? 
 

De wethouder geeft aan dat de gemeente 
terughoudend is met het plaatsen van spiegels, 
maar dat deze kruising wel aandacht verdient. 

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/dantumadiel
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De wethouder neemt het mee in het 
verkeersoverleg met het dorpsbelang van 
Wâlterswâld.  
 

De lampen in de tunnel Koailoane werken niet.  
 

De onderdoorgang Koailoane is eigendom van de 
provincie. Dit jaar worden afspraken vastgelegd 
over beheer en onderhoud. Melding over de 
verlichting is inmiddels doorgegeven aan de 
provincie.  
 

Meer bekendheid voor de Opstapper en andere 
vervoersvoorzieningen. 
 

Openbaar vervoer is een provinciale taak. 
Echter, omdat goede vervoersvoorzieningen 
belangrijk zijn voor leefbaarheid in dorpen, ligt 
op het gebied van communicatie ook een taak 
bij de gemeente. We bekijken hoe we dit het 
beste kunnen uitvoeren.  
 

Borden op Centrale As: WW-noord en WW-zuid 
apart vermelden`. 
 

De gemeente zal de mogelijkheden bekijken. 

Graag een eenduidig snelheidregime op de 
Trekwei. Momenteel is het deels 60 km/u en 
deels 80 km/u. 

 

De Trekwei is een provinciale weg. Wethouder 
Wielstra neemt het verzoek mee in het 
verkeersoverleg met de provincie. 
 

    

Wonen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Begeleid wonen in Driezum-Wâlterswâld 
ontbreekt. Er is behoefte aan woningen met 
voorzieningen beneden en levensloopbestendige 
woningen. 

We willen inzetten op levensloopbestendige 
woningen zodra daarvoor de middelen vrij 
komen.  
In een klein dorp is het lastig om een 24 uurs 
zorgvoorziening te ontwikkelen. Als dit 
ontwikkeld wordt zal er tenminste een 
appartementencomplex met 15 personen die 24 
uurszorg nodig hebben, aanwezig moeten zijn in 
een dorp. Dit is voor een kleine kern meestal 
niet haalbaar. In het geval van een kleine kern 
zou er meer in de vrijwilligerssfeer of mantelzorg 
naar oplossingen gezocht moeten worden. De 
gemeente zou in het geval van mantelzorg wel 
ondersteuning kunnen bieden.  
 

Bejaardenwoningen worden vaak aan jongeren 
toegewezen. De huurwoningen zijn ook 
gedateerd, mensen op leeftijd willen er niet 
wonen. 
 

Vanuit Thús Wonen is aangegeven dat het 
vrijkomen van senioren woningen voor 55+ 
driemaal gepubliceerd wordt. Pas nadat er alle 
drie keer geen reactie of belangstelling voor 
wordt getoond, kunnen de woningen aan 
jongeren toegewezen worden.  
Daarnaast geeft Thús Wonen aan dat ze bezig 
zijn met het vervangen van een aantal woningen 
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en dat ze andere woningen graag willen 
verbouwen tot een label B-huis.  
 

Waar kunnen in Driezum nog woningen 
gebouwd worden? 

De DOM houd een enquête in het dorp. Zodra 
mensen zich melden kan de wethouder hiermee 
verder richting de provincie. De provincie  
bepaalt waar er gebouwd mag worden. De 
gemeente kan bij animo voor nieuwbouw 
aandacht vragen bij de provincie.  
 

 

Onderwijs 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Hoe staat het met plannen voor een nieuwe 
school? 
 

Voor het ontwikkelen van een plan voor een 
nieuwe school is een Dorps Ontwikkelings 
Maatschappij (DOM) opgericht. De DOM 
stimuleert en ondersteunt ideeën voor 
verbetering van de woon- en leefomgeving.  
De DOM  kan diverse projecten in gang zetten. 
De wethouder geeft aan dat het belangrijk is dat 
de locatie van de school goed wordt onderzocht 
en dat er meerdere functies worden 
meegenomen.  
 

 


