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In de periode tussen de nieuwsbrief van maart 2019 en heden, is Dorpsbelang bezig geweest met het
inventariseren van de gegevens die nodig zijn om te komen tot een verder onderbouwd plan voor het
DoarpsSintrum.

Verkeersplan
Met het samengaan van de scholen wordt door de gemeente ook de infrastructuur (weg en
parkeermogelijkheid) aangepast. Omdat er naar aanleiding van het plan dat de gemeente hiervoor
ontwikkeld heeft grote zorgen zijn over de verkeersveiligheid, heeft Dorpsbelang een alternatief plan
uitgewerkt, op realiteitswaarde en middels een enquête bij de meest intensieve gebruikers op
draagvlak getoetst.
Op een paar na zijn alle uitgegeven enquêtes ingevuld retour gekomen. Ook zijn een aantal enquêtes
via de mail ingevuld. Hierbij kan gesteld worden dat het draagvlak voor het plan dat de gemeente
ontworpen heeft voor de inrichting van de Schoolstraat/Herenweg nihil is (minder dan 4% is voor het
plan van de gemeente).
Hier en daar hebben mensen nog de moeite genomen om waardevolle tips en opmerkingen bij te
voegen, welke Dorpsbelang waar mogelijk mee zal nemen.
Inmiddels heeft Dorpsbelang beide plannen laten doorrekenen, zodat ook de financiële consequenties
ervan inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
In de Op ‘e Hichte van april staat deze enquête afgedrukt. Naast voor omwonenden en intensieve
gebruikers van de Schoolstraat is het natuurlijk voor heel Donkerbroek een grote verandering die op
stapel staat. Op de kruising Herenweg - Schoolstraat hebben al meerdere keren ongevallen
plaatsgevonden. Het risico dat dit vaker gaat gebeuren wordt vergroot, met de verdere intensivering
van het verkeer op de kruising.
Wilt u uw mening geven en deelnemen aan de enquête? Kruis uw keuze dan voor 6 mei aan en lever
deze in in de bus bij de Coop, of mail uw keuze naar dorpsbelang@donkerbroek.nl.

Fine tunen tekeningen

In de verschillende overleggen die de afgelopen periode gevoerd zijn, zijn de wensen en eisen van de
gebruikers van de huidige faciliteiten uitgebreid in kaart gebracht. De besturen van Pro Rege,
Dorpshuis en SV Donkerbroek zijn dan ook nauw betrokken bij het ontstaan van de tekeningen en de
eerste (voorzichtige) schetsen van de mogelijke indeling van het gebouw, Dorpsbelang is hierbij slechts
faciliterend. Hierdoor is er rekening gehouden met alle verenigingen en andere gebruikers van de
diverse ruimten. Van de bingo, muziek- en zangverenigingen tot biljart, verenigingen, clubs, zorg en
kinderopvang, kerkelijke activiteiten, bloedprikken en vergaderingen; àlle activiteiten van jong tot oud
zijn ingepast in het nieuwe gebouw. Inhoudelijk worden de plannen uiteindelijk vormgegeven door de
diverse besturen en de huidige gebruikersplanningen; waarbij de financiële kaders en geldende normen
bepalend zijn. E.e.a. wordt dus nog nader uitgewerkt.
Ter onderbouwing zijn er diverse onderzoeken en referentieonderzoeken gedaan, waaronder een
onderzoek naar de (bouw)staat van de gymzaal en de te verwachten onderhoudskosten op korte en
middellange termijn.

Inloopavond

Op 6 mei zal er een inloopavond georganiseerd worden in Pro Rege, waar iedere inwoner van
Donkerbroek van harte welkom is om de plannen in te zien, mee te denken en op - en aanmerkingen
te geven.
Om wachttijden te voorkomen: 18.00-20.00u voor bewoners aan de noordkant van de Herenweg, van
20.00-22.00u voor bewoners aan de zuidkant van de Herenweg.
Hierna zal Dorpsbelang het plan verder klaarmaken om aan het college van B&W en de raadsfracties
aan te bieden. Wanneer definitief bekend is op welke datum dit behandeld zal worden, zult u een
uitnodiging van ons ontvangen, om als dorp het plan op ludieke wijze te presenteren en onder de
aandacht brengen bij de gemeente (waarbij Dorpsbelang uiteraard het voortouw zal nemen…)

Duurzaamheid

Het is de ambitie van Dorpsbelang om aan te haken bij de ambities van de gemeente Ooststellingwerf
en de Provinsje Fryslân wat betreft duurzaamheid. Uitgangspunt voor de materialen die gebruikt
worden bij de bouw, isolatiewaarden etc. moeten dan ook voldoen aan specifieke eisen. De ambities
die Dorpsbelang daarbij als uitgangspunt gaat gebruiken, mede om extra subsidieverstrekkers te
kunnen aanschrijven, zullen worden uitgewerkt in een GPR berekening.

Subsidies

Het grootste deel van de tot nu toe bekende partijen voor de subsidies is in kaart gebracht. Dit kan,
zeker mbt de duurzaamheidsuitgangspunten mooi oplopen. Dorpsbelang is daarnaast bezig met
subsidies voor het vergroten van de verkeersveiligheid en het verduurzamen van de
sportaccommodatie, een van de speerpunten van de Provinsje Fryslân en Sport Fryslân.
Zodat wanneer het plan officieel aan het college van B&W aangeboden wordt, naast zelfwerkzaamheid,
ook inzichtelijk is wie voor welk deel van de kosten gevraagd wordt te participeren.

