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Jaarverslag Dorpsbelang De Tike 2017-2018. 
 
Bestuur Dorpsbelang. 
 
Gedurende het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:   Erik Revenboer. 
Secretaris:   Gerda de Vries-Kievit. 
Penningmeester:  Bettie Elverdink. 
Algemeen lid:   Jeroen Rol. 
Algemeen lid:   Yka van der Veen. 
 
Vergaderingen en behandelde onderwerpen. 

Het bestuur vergadert circa 1 keer per zeven weken. 

Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van het dorpshuisbestuur 

en leden van de Historische Kring. 

Met het bestuur van het Dorpshuis is gesproken over de mogelijkheden om activiteiten die 

benoemd zijn in de jaarvergadering van 2017 in het dorpshuis te faciliteren. 

met het bestuur van de Historische Kring is gesproken over de jaaractiviteit van de 

Historische Kring. 

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

vergadering van het bestuur en de jaarvergadering. 

Onderhoud paden 

Het vrijwilligersteam heeft in seizoen 2017-2018 weer flink de schouders er onder gezet De 

paden lagen er goed onderhouden bij. De werkzaamheden werden uitgevoerd in een 

tweewekelijkse maaironde en er is een extra bosmaaierronde uitgevoerd. Daarnaast zijn er 

twee onderhoudsdagen geweest, te weten op 8 juli en 14 oktober. 

Tijdens de onderhoudsdagen zijn extra werkzaamheden verricht zoals bosmaaien van de 

kanten; trappetjes en overgangen goed vrij maken; snoeiwerkzaamheden rondom de paden 

en het Tyksterbos, Het dakje van het informatiehuisje is vernieuwd, er is een nieuw 

klapdeurtje geplaatst en diverse richtingaanwijzers zijn vervangen en toegevoegd. 

De grasmaaiers worden gestald bij Andries Bus en dat is zeer goed bevallen. Om de 

onderhoudskosten van de grasmaaiers zo laag mogelijk te houden is vanuit het 

vrijwilligersteam geadviseerd het onderhoud van de grasmaaiers niet per definitie te laten 

doen door een bedrijf. Met Meindert van der Zee is afgesproken dat de grasmaaiers aan het 

begin van het onderhoudsseizoen door hem worden nagekeken. 

Het onderhoudsseizoen is op 14 oktober afgesloten met een vrijwilligerscafé waar een aantal 

vrijwilligers een gezellige nazit heeft gehad. 

Nieuw speelhuis speeltuin 

In het voorjaar van 2017 kregen we van de gemeente bericht dat het speelhuisje met 

glijbaan, wat in de speeltuin stond, niet veilig meer was en vervangen moest worden. Het 

oude speelhuisje moest afgevoerd worden en de rioolbuis moest elders geplaatst worden. 

We hebben als Dorpsbelang de gemeente gevraagd om een soort gelijk huisje terug te 

plaatsen, wat vrij snel werd gerealiseerd, zodat de kinderen er in de (na)zomer nog van 

hebben kunnen genieten. Met het nieuwe speelhuis hebben de kinderen de komende jaren 
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weer volop vertier. Wijkbeheer is verzocht om extra te maaien langs de paden in de speeltuin 

vanwege de brandnetels. 

Woningbouw. 
Aan de Master de Jongwei is inmiddels begonnen met het realiseren van woningen.  

Het DB heeft, om alsnog de gemeente te bewegen tot het realiseren van sociale 

woningbouw in de huursector, een motie van Houtigehage mede ondertekend om dit 

onderwerp op de tafel van het college van Burgemeester en Wethouders te krijgen.  

Gesprek met interim burgemeester Van Mourik 

Op donderdag 9 november jongstleden waren wij als dorpsbelang De Tike uitgenodigd voor 

een kennismaking met de nieuwe (tijdelijke) burgemeester Tom van Mourik. Van Mourik 

wilde graag kennismaken met de verschillende dorpsbelangen in de gemeente en daarom 

zaten wij deze bewuste donderdag ’s avonds  om 19.30 uur in Op’e Jister in Nijega, samen 

met een clustering van Dorpsbelang Oudega, Nijega en Opeinde. Ieder dorp kreeg ongeveer 

20 tot 30 minuten de tijd om iets te vertellen over de lopende projecten en projecten die 

gespeeld hebben. Vanuit De Tike hebben we een presentatie gegeven over alle activiteiten 

die in ons dorp plaatsvinden. Aan de orde is tevens geweest de Centrale As en de betekenis 

voor De Tike. Maar ook de woningbouw en dan met name het gebrek aan sociale 

huurwoningen is nogmaals ingebracht. 

Na de presentatieronde van de 4 dorpen was de heer van Mourik aan het woord. Hij schetste 
zijn bestuurlijke ervaring en functies. Na zijn aftreden is hij per 15 juli 2017, na het vertrek 
van Tjeerd van Bekkum, benoemd tot waarnemend burgemeester van Smallingerland. 
De avond werd na afloop in informele sfeer afgesloten met een drankje.  

De voorzitter werd medio 2017 uitgenodigd om samen met andere 
inwoners/ondernemers/bestuurders e.d.in debat te gaan over hoe de relatie tussen het 
gemeentebestuur en de inwoners verbeterd kan worden. Hieraan voorafgaand zijn met alle 
deelnemers individuele interviews gehouden. Uitwerking vindt op dit moment plaats. 

Vogelkijkhut De Leijen. 

 

In december 2016 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. Inmiddels is door de gemeente 

Smallingerland het totale buurtbudget van 2017dat kan worden verworven toegekend. Dit 

bedrag is gereserveerd en getracht wordt na de zomervakantie 2018 een aanvang te kunnen 

maken met de bouw. 

Himmeldei. 

 

In 2017 heeft het Dorpsbelang wederom een Himmeldei georganiseerd. Met 

vereende krachten hebben kinderen en een aantal volwassenen 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.  
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Centrale AS.  

IN 2017 werd de fietstunnel officieel in gebruik 

genomen. De naam, De Wiksel,  werd onthuld door 

de voorzitter van het Dorpsbelang. De bedenkers 

van de naam zijn door de DB’s van zowel Nijega 

als De Tike op gepaste wijze bedankt. Gelijktijdig 

werd het gedicht dat is gemaakt door Sigrid Swart? 

onthuld en dit heeft een permanente plaats 

gekregen bij de ingang van de westelijk zijde. 

Om autosluipverkeer te weren vanuit de dorpen is 

een mechanische paal aangebracht.  

De tunnel is opgenomen in het strooiprogramma.  

Helaas hebben onverlaten al heel snel graffity 

aangebracht dat op verzoek van het DB zoveel als 

mogelijk is verwijderd.  

Positief is zeer zeker dat besloten is de 

wegbewijzering op de NR 31 en de Centrale 

AS permanent aan te brengen. 

Er is nog een probleem met water dat in de tunnel lekt. 

Hierover vindt nog overleg plaats met de betrokken 

partijen. 

Aan de westzijde zijn op verzoek van het DB bermplaatjes aangebracht en is een extra 

wateropvang gerealiseerd.  

 

De slechte staat van onderhoud van de bermen aan de Heereweg, de Susterwei en de 

Master Iniawei zijn terugkerende onderwerpen met het Centrale As bureau en de gemeente. 

 

AED 

De Tike beschikt over een groot aantal gediplomeerde AED-ers. Deze 

krijgen elk jaar de herhalingscursus aangeboden via het DB en enkelen 

via de werkgever.  

Er is 1 keer een inzet geweest in 2017. Deze inzet is geëvalueerd met de 

AED-ers.  

Gebleken is dat het huisnummer moeilijk te vinden was.  

Met de gemeente is overeengekomen dat er vanuit het buurtbudget dit 

jaar reflecterende huisnummers geplaatst kunnen worden. De voorwaarden worden later 

bekend gemaakt. 
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Glasvezel 

 

 Beter internet op het Friese platteland 

Als er niet gauw, beter én sneller 

internet komt, loopt een groot deel van 

Friesland leeg. 

Dat zijn koppen die we lezen in de media. 

Als dorpsbelang staat dit onderwerp 

doorlopend op onze agenda. En daarom 

ook één van de punten voor in het jaarverslag.  

Provincie Fryslân heeft de opdracht om in 2020, 90% van de 20.600 “witte” adressen in 

Friesland te voorzien van glasvezel. Witte adressen zijn aansluitingen met uitermate slecht 

internet.  

Er zijn in Smallingerland 900 van deze “witte” adressen. Of je ook op een wit adres 

woont, kun je eenvoudig met je huisnummer en postcode, checken op 

www.Friesland.opGlas.nl.  

Er zijn in De Tike 25! witte adressen in De Tike, aan de Polderdyk, Susterwei, Harmsreed, 

Master Iniawei, de Wierren en de Durk Ljibbeswei. 

Om als Dorpsbelang inzicht hebben in de behoefte van sneller en beter internet, gaan we 

jullie vragen om aan te geven of je dit ook belangrijk vindt. Kijk en lees meer hierover op 

www.dfmopglas.nl, schrijf je in op de nieuwsbrief en/of meld je aan op 

www.Friesland.opGlas.nl.  

Het gaat namelijk wél over onze toekomst, dat van onze kinderen, de jeugd én de toekomst 

van ons dorp! Graag horen we jullie ideeën hierover. 

www.Friesland.opGlas.nl; www.dfmopglas.nl 

 

Nieuwe website. 

Het Dorpsbelang heeft een nieuwe website laten maken. 

http://www.de-tike.frl 
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