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Jaarverslag Dorpsbelang De Tike 2016 – 2017. 
 

Bestuur Dorpsbelang. 
 
Gedurende het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:   Erik Revenboer 
Secretaris:   Gerda de Vries-Kievit 
Penningmeester:  Bettie Elverdink 
Algemeen lid:   Baukje Zijlstra 
Algemeen lid:   Tjipke Wiersma 
Algemeen lid:   Jeroen Rol. 

 

Vergaderingen en behandelde onderwerpen. 
Het bestuur vergadert circa 1 keer per zeven weken. 

De jaarvergadering werd gehouden op 23 maart 2016. Hier werd afscheid genomen van Tjipke 

Wiersma en werd Jeroen Rol in het bestuur verkozen. 

Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van het dorpshuisbestuur en leden 

van de Historische Kring. 

Regiomanager Erik Kort van de gemeente Smallingerland schuift regelmatig aan bij de vergadering 

van het bestuur. 

Het bestuur heeft een uitnodiging gehad van de burgemeester en de wethouder die een werkbezoek 

hebben aangekondigd. Dit werkbezoek is door het bestuur zelf ingevuld en met genodigden uit het 

dorp is een wandeling gemaakt met de burgemeester en de wethouder waarbij tal van onderwerpen 

met hen zijn besproken zoals de leefbaarheid van het dorp woningbouw en het oever- en kade 

project, maar ook het voortbestaan van de school. 

Centrale As.  

 

In 2016 is het bestuur, net als in de voorgaande jaren, verder gegaan in overleg met 

vertegenwoordigers van het projectbureau van de Centrale As. Zoals reeds eerder gemeld is de ooit 

aangekondigde fietsbrug vervallen en is inmiddels een tunnel gerealiseerd. Deze tunnel was een 

reeds lang gekoesterde wens en voldoet aan de eerder geformuleerde wensen. 

Gedurende de vorstperiode is gebleken dat er niet aan gladheidsbestrijding kon worden gedaan door 

de grote blokken die aan weerszijden waren geplaatst. Deze zijn daar tijdelijk aangebracht om 

gemotoriseerd sluipverkeer zoals 45 km auto’s te weren. 

De gemeente heeft toegezegd dat de tunnel in het strooiprogramma wordt opgenomen en de Master 

Iniawei, gezien de extra fietsbewegingen van en naar de tunnel, zal ook worden gestrooid. 

Op dit moment wordt nog onderzocht hoe deze vorm van sluipverkeer kan worden tegengehouden. 

Het bestuur is uitgenodigd voor de officiële opening van de Centrale As en hieraan hebben ook 

leerlingen van de Gielguorde deelgenomen die zich luidkeels hebben laten gelden. 

Het Dorpsbelang heeft divers klachten gekregen over de bereikbaarheid van De Tike. Op geen enkel 
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ANWB bord is vermeld hoe men De Tike kan bereiken. 

Ook zijn niet alle “Tom Toms” ge-updatet. 

Het Dorpsbelang heeft inmiddels via de provincie de toezegging gekregen dat er (tijdelijke) duidingen 

komen op de N31. 

Vogelkijkhut en oever-en kade project De Leijen. 

 

Na de zomervakantie 2016 heeft het Wetterskip drastische veranderingen aangebracht langs het 

fietspad richting Opeinde. Om te voorkomen dat het waterpeil, dat gestaag stijgt, zorgt voor 

overstromingen, is de dijk langs de Leijen inmiddels opgehoogd. Dit betekende een forse kaalslag 

waarbij onder andere de karakteristieke knotwilgen het veld hebben moeten ruimen. Voor een aantal 

bomen is een herplantingsschema gemaakt en hier wordt op dit moment aan gewerkt.  

Met Staatsbosbeheer is gekeken naar de algehele staat van de vogelkijk hut en het pad daarnaartoe.  

Het pad naar de vogelkijkhut is inmiddels opgehoogd. In december is de vogelkijkhut afgebroken. 

Reden hiervoor was de zeer slechte staat waarin de vogelkijkhut verkeerde. Eerder was op verzoek 

van het bestuur de vogelkijkhut als gesloten in verband met de gevaar zetting. 

Met de gemeente, Staatsbosbeheer en het bestuur worden mogelijkheden onderzocht om een nieuwe 

vogelkijkhut zo spoedig mogelijk weer geplaatst te krijgen 

Himmeldei 
 

In 2016 heeft het Dorpsbelang voor het eerst een Himmeldei georganiseerd. Om 

16.00 uur hadden ongeveer 20 kinderen en een aantal volwassen zich bij het 

dorpshuis verzameld om met helpende handjes, vuilniszakken en skelters op pad te 

gaan. Na ongeveer 1,5 uur was iedereen terug bij het dorpshuis en zaten de grote 

containers van de gemeente behoorlijk vol met afval. Wat de kinderen het meest 

bijzonder vonden, was een gestolen brievenbus die in de sloot bij het haventje werd 

gevonden. De geslaagde middag werd afgesloten in het dorpshuis door gezellig met 

elkaar patat te eten.  

 

Onderhoud paden.                                         
De lente dient zich bijna aan en dat betekent een nieuw seizoen voor alle vrijwilligers van de 
onderhoudsploeg van de Historische paden.  De werkzaamheden t.b.v. de Historische paden hebben 
in de winter niet geheel stilgelegen. Er moesten een paar contracten met landeigenaren geëvalueerd 
en verlengd worden; er zijn twee nieuwe vrijwilligers bij de groep gekomen, te weten Riemer Kooistra 
en Andries Bus; de grasmaaiers zijn in reparatie/onderhoud gegaan. En inmiddels ligt het nieuwe 
onderhoudsschema al klaar om gecommuniceerd te worden met alle vrijwilligers. 

In April gaan we starten met een tweewekelijkse maaironde. Net als voorgaande jaar worden er twee 
onderhoudsdagen gepland om extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vorig jaar is er tijdens de 
onderhoudsdagen een hoop werk verzet. Naast de gewone maaironde zijn er bruggetjes hersteld; 
nieuwe bankjes geplaatst, nieuw deurtje geplaatst; is een deel van het Leijenssiggepaed vlakker 
gemaakt; is er op een paar plaatsten drainage aangelegd; Tieksterbos gesnoeid en onderhouden; met 
bosmaaiers zijn alle plekken waar de grasmaaiers niet kunnen komen, goed onderhouden.  
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Er zal via het buurtbudget nog een verzoek worden gedaan een bijdrage te geven voor de 
noodzakelijke vervanging en verbetering van de bewegwijzering voor de paden.  

In overleg met landeigenaar Henk Kooistra is er besloten om de wandelroute over zijn erf, het 
Skeanpaed, iets te vergemakkelijken door de route vanaf de Leijensreed in een rechte lijn door te 
laten lopen. Hiervoor zullen we op één van de onderdhoudsdagen op deze wandelroute een extra 
trapje gaan aanbrengen en zal de bewegwijzering daarop worden aangepast. 

De afgelopen jaren konden we onze grasmaaiers altijd stallen bij de Swalkerstee. Het materiaal wordt 
nu opgeslagen bij Andries Bus. Dat maakt het logistiek voor de vrijwilligers een stuk makkelijker omdat 
deze locatie vlakbij het Leijensiggepaed ligt. 

Woningbouw. 
Het college van B&W heeft medio 2016een voorstel ontvangen het bestemmingsplan te wijzigen en 
de bouw van 7 woningen toe te staan. Het college zal dit plan van een positief advies voorzien en in 
het dorpshuis is medio dit jaar een inloopbijeenkomst gehouden om de plannen toe te lichten. 
Tegen dit plan is door een aantal belanghebbenden bezwaar ingediend. 
De initiatiefnemer, vertegenwoordigers van de gemeente en het Dorpsbelang hebben, op basis van 
het plan waartegen bezwaar is ingediend, onderzocht of er wellicht in het voorliggen plan zodanige 
wijzigingen aangebracht kunnen worden, waardoor het plan opnieuw ingediend kan worden. 
Dit heeft opgeleverd dat de gemeente de initiatiefnemer een aantal voorstellen heeft gedaan om zijn 
plan aan te passen. 
Dit ingediende plan heeft niet geleid tot het intrekken van de bezwaren. De bezwaarmakers hebben 
hun bezwaar toegelicht in het Ronde Tafelgesprek. Dit gesprek is met name bedoeld om de 
gemeenteraadsleden de mogelijkheid te geven aanvullende informatie in te winnen. Inmiddels heeft 
de gemeenteraad in februari 2017 ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor het 
perceel grond aan de Master de Jongwei. 
 

Buurtbudget. 
Met het buurtbudget 2016 is een bijdrage gevraagd en toegekend voor de aanschaf van vlaggen met 
daarop het dorpswapen. De vlaggen zijn inmiddels aangeschaft en zullen op daarvoor geschikte 
momenten worden gehesen. 
 

AED.  
(Automatische Externe Defibrillator) 

 
Sinds 7 jaar hangt in de Tike een AED. 
De jaarlijkse scholing heeft een aantal nieuwe bedienaars opgeleverd.  
Op elk woonadres binnen De Tike is inmiddels een nieuwe sticker bezorgd waar de namen van de 
AED bedienaars op zijn vermeld. 
Afgelopen jaar heeft het Dorpsbelang 200,00 euro van Jan Andries Kooistra ontvangen. Jan Andries 
werkt bij de Rabobank en mocht namens de Rabobank een gift van 200,00 euro doen welke besteed 
moet worden aan een algemeen belang. Een AED dient een algemeen belang.  
Het dorpsbelang zal het bedrag van 200,00 besteden aan de AED. Het onderhoud en de jaarlijkse 
opleiding van de 20 AED-ers in ons dorp kosten veel geld. 
 
Het bestuur van het Dorpshuis zamelt in het kader van duurzaamheid diverse goederen in en de 
opbrengst hiervan wordt jaarlijks aan het Dorpsbelang gedoneerd ten behoeve van de AED. 


