BELEIDSPLAN
"Vereniging voor Dorps- en Streekbelang It Heidenskip" te It Heidenskip.
Deze vereniging is opgericht op 9 april 1946 en heeft ten doel de algemene belangen van de
inwoners van het dorp It Heidenskip en de directe omgeving te behartigen.
De vereniging probeert dit doel te bereiken door het beleggen van vergaderingen, circa 8-10 keer per
jaar door het bestuur en 1 keer per jaar wordt er een vergadering voor alle inwoners gehouden.
Tevens voert de vereniging overleg met de gemeentelijke en voor zover nodig ook met provinciale
overheden aangaande zaken die voor It Heidenskip van algemeen belang zijn.
De vereniging Doarps- en Streekbelang It Heidenskip ondersteunt ook verenigingen en andere
organisaties die zich sterk maken voor de woonomgeving, zoals middenstand, onderwijs, sport en
cultuur.
Tevens houdt de vereniging toezicht op de Beheerscommissie, die als doel heeft het Dorpshuis "It
Swaeigat" te exploiteren en in stand te houden.
Een aantal doelen die tot nu toe gerealiseerd zijn:
- Alle adressen in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) van It Heidenskip zijn een paar jaar
terug voorzien reflecterende nummerpaaltjes. Dit om de bereikbaarheid te verbeteren.
- In samenwerking met de Beheerscommissie is er voor gezorgd dat het fierljepterrein is opgeknapt,
een evenementen terrein is aangelegd en een speeltoestel is geplaatst. Ook is er een openbare
toiletvoorziening gekomen.
- Er zijn op verschillende plaatsen in het dorp en ook daar buiten zijn informatiepanelen geplaatst om
de toeristen, die hier in grote getale komen, te informeren over de omgeving.
- Samen met de Natuurvereninging "Fûgelûntwyk" is er gewerkt aan de oprichting van een groot
natuurgebied, genaamd "De Wolvetinte".
Op dit moment wordt de agenda bepaald door de volgende onderwerpen:
- We maken ons sterk voor een fietspad langs de Heidenskipsterdyk. Deze weg is een weg met veel
groot landbouwverkeer en vrachtverkeer. Tevens maken veel fietsers gebruik van de weg. Veel
inwoners en toeristen, maar sinds het sluiten van de basisschool in het dorp, maken ook veel jonge
kinderen gebruik van de weg. In combinatie met grote machines en vrachtwagen combinaties levert
dit gevaarlijke situaties op. We zijn in overleg met gemeente en provincie over de aanleg van een
fietspad.
- Op de weg langs het spoor nabij Workum lopen veel voetgangers. Vooral in de donkere
winterperiode levert dit 's avonds gevaarlijke situaties op, mede door de gebrekkige verlichting. Wij
pleiten, samen met plaatselijk belang Workum voor een voetpad langs deze weg. Dit zal de veiligheid
voor de weggebruikers enorm vergroten.
- We zetten ons reeds enkele jaren in voor een snelle internet verbinding voor alle buitengebiedadressen in It Heidenskip. Deze krijgen op dit moment internet via de telefoonlijn. Dat is een zeer

trage en en onbetrouwbare verbinding. Samen met o.a. Dorpsbelang Nijhuzum (onze "buren") en
gemeente Sûdwest Fryslân proberen wij zo spoedig mogelijk glasvezel-internet te krijgen. Ook hierin
hebben wij regelmatig contact met de Provincie.
- In samenwerking met de politie is er een buurt-whats-app groep opgericht. Bij het opmerken van
verdachte situaties kunnen dorpsbewoners elkaar hiervan op de hoogte stellen.
KVK nr.: 01084698
Financiën:
De vereniging wordt onderhouden door de leden in dit geval de dorpsbewoners. De leden betalen
een jaarlijkse contributie. Elk jaar wordt er een financieel verslag opgemaakt, deze wordt toegelicht
op de jaarvergadering en is vervolgens na te lezen op de internetsite van het dorp, www.itheidenskip.nl

