BEKNOPT JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING DORPSBELANG WIJCKEL 2019

Dit verslag omvat een opsomming van de belangrijkste
activiteiten in 2019. Het bestuur bestond uit: Piet de
Jong (vz), Jan Veeken (secr), Kees Zuurmond (pm),
Hanneke Dinkla, Piet Pont en Jitske v Luit.
Vergaderingen
Het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelang heeft
maandelijks een bestuursvergadering belegd m.u.v. de
maanden juli en augustus (totaal 10x). De vergadering
wordt bij een bestuurslid thuis gehouden. Daarnaast is
een aantal externe bijeenkomsten bezocht, o.a.:
- Informatie-avond heropening AZC te Balk, 24 jan 2019
- Informatie-avond Laagvliegroutes uitbreiding vliegveld
Lelystad, Steenwijk, 4mrt
- Jaarvergadering Vogelwacht Balk met lezing over
weidevogels, 6mrt
- Petear provincie Friesland en Natuurorganisaties
over Natuur en zandwinning, Leeuwarden, 13 mrt
- Dodenherdenking 4mei, naast Burchtkerk Wijckel
- Informatieavond DFMopGlas over glasvezelaanleg in de gemeente DFM, Tjerkgaast 29 apr,
Oudemirdum 10 mei en Haskerhorne 14 mei
- Afscheid Trudy en Theo Kwakman als beheerders van
Dorpshuis Wijckel, incl. praatje, 18 mei
- Informatieavond KabelNoord over glasvezelaanleg in
buitengebied van de gemeente DFM, Oudemirdum 22
mei en Joure 23 mei
- Lezing Toekomst van Friese landbouw, dhr. T.
Vogelenzang, Wageningen Universiteit 3 juni
- Informatieavond en stand van zaken Glasvezel
DFMopGlas, Tjerkgaast 17 juni
- Viering 1e schop de grond in voor het glasvezelnetwerk in gemeente DFM, Terherne 18dec
Overige activiteiten en besluiten
- Voorlichting over het carbidschieten en gezamenlijk
vuurwerk op Oud en Nieuw bij het Dorpshuis
- Organisatie van de halve finale van de 2-jaarlijkse

quiz “Wie is het Slimste dorp van Friesland”. Met
de dorpen Elahuizen, Folksgare, Gaast en Oldetrijne.
Het team van Wijckel werd 3e.
- Het vernieuwen van de statuten ivm gemeentelijke
herindeling en te complexe besluitvorming in jaarvergadering 2019
- Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering op
29 maart 2019.
- Het planten van geboortebomen bij 8 gezinnen
- Dodenherdenking met kranslegging op 4 mei
- Organisatie van informatieavond over glasvezel voor
inwoners van Wijckel op 6 juni
- Indienen van een uitgebreide zienswijze, ook namens
DTG en Plaatselijke Belangen van Balk en HarichRuigahuizen, op tariefsverhogingen van sporthal Balk

tijdens het Petear, Joure 19 juni
- Overleg en kennismaking met nieuwe contactwethouder
Groeneveld (o.a. Ruimtelijk Beheer) over
mogelijkheden van beperkte woningbouw voor starters,
handhavingsmogelijkheden t.a.v. een drijvend huis in
het Wikeler Hop en verdwijnen van een kenmerkende
bomenrij bij het Slotermeer, verkeersveiligheid en
hinder, veiliger maken van fietsverkeer
- Inventarisatie van behoefte aan starterswoningen in
Wijckel (19 reacties)
- Brief aan gemeente om spoedig te overleggen over een
effectieve aanpak t.a.v. verkeersveiligheid en hinder
binnen de bebouwde kom, 28okt
- Brief aan gemeente betreffende overlast automatische
beregening, 19 nov 2019
- Subsidieverstrekking(1000 euro) aan Iepenloftspul 2020
- Brief aan gemeente betreffende kruising Lynbaen en
SanMar, 18dec
- Het leveren van maandelijks nieuws van Dorpsbelang,
in zowel de Wikelflecht als website
Dorpsfeest
Deze is georganiseerd door de feestcommissie met
daarin het A-team, namens Dorpsbelang zit Hanneke
Dinkla hierin. In 2019 is een groot (4-daags) feest
georganiseerd. Een hoogtepunt daarbij was een optocht
door het centrum van praalwagens, gemaakt door
verschillende buurtgemeenschappen. Verder o.a. een
quiz, spelmiddag, open podium, high tea, bingo, kinderactiviteiten, muziekband en bar.
Werkgroepen
a. Griene Romte. Deze werkgroep kijkt naar de wijze
waarop met de groene ruimte wordt omgegaan. Wat kan
beter en neemt hierin initiatieven. In samenwerking
met Histoarysk Wurkferbân Wikel is een avond
georganiseerd over “Tuin en park rondom verdwenen
staten en stinzen” en “400 jaar bewoners en historie van
Meerzicht Wikel”.
b. A-team. Het Activiteiten-team organiseert activiteiten
voor jong en oud. Verder ondersteunt het A-team de
dorpsfeestcommissie die het ene jaar een groot 4-daags
feest organiseert en het andere jaar een klein dorpsfeest.
c. Internet werkgroep. De internet werkgroep bevordert
de digitalisering in Wijckel en beheert de dorpswebsite.
d. Hystoarysk Wurkferbân heeft de taak op zich
genomen ons historisch erfgoed zo goed mogelijk te
bewaren en door te geven aan de inwoners. In 2019
heeft zij o.a. veel historische foto’s en films verzameld.

