Hat Dantumadiel syn langste tiid
Mei-inoar mear mânsk
hân?
Rondom in de provincie wordt gesproken over het fuseren van gemeenten. Fusie moet de
bestuurskracht en leefbaarheid op het Friese platteland verbeteren.

In opdracht van de Provincie is er een studie gedaan naar de mogelijkheden van
samenwerkingsverbanden en fusies van gemeenten in onze regio. De Commisie van Wijzen, die de
studie voor de Provincie heeft uitgevoerd, komt voor het Noord Oosten met het advies: een fusie van
Dantumadiel met de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland.
Dantumadiel werkt al intensief samen met Dongeradeel. Het is niet denkbeeldig dat dit in een fusie
uitmond.
De verenigingen van dorpsbelangen in Dantumadiel vinden dat de stem van de inwoners ook gehoord
moet worden. Het gaat bij fusie immers om meer dan het samenvoegen van diensten, ambtenaren en
gemeentebesturen.

Bestjoer: Dantumadiel mei Dongeradiel!

Dantumadiel werkt al jaren intensief samen met Dongeradeel. De komende tijd neemt de gemeenteraad een principebesluit voor fusie of samenwerking. Maar dit kan met
meer gemeenten dan met Dongeradeel alleen. Natuurlijk heeft
Dokkum een regiofunctie, maar daarom hoeft Dokkum nog
niet de hoofdplaats van ‘de nieuwe gemeente’ te worden.

Boarger: Wâlden mei
Klaai?
Dantumadiel maakt samen met o.a. Tytsjerksteradiel,
Kollumerland en Achtkarspelen onderdeel uit van de
Fryske Wâlden. Een streek die van nature een eenheid
vormt; met een eigen landschap, een eigen economische ontwikkeling, een eigen mentaliteit en
identiteit.
Een fusie met Dongeradeel zou een samenvoeging
van gemeenschappen met uiteenlopende karakters
betekenen: “de Wâlden” met “de Klaai”. Tot nu toe is dat aspect
onderbelicht gebleven.

By de buorlju sjen
Dantumadiel grenst voor het het grootste deel aan Tytsjerksteradiel, Kollumerland en Achtkarspelen.
Buurgemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn in gesprek over intensieve samenwerking.
Kollumerland en Achtkarspelen werken al jaren op diverse gebieden samen. Met Ferwerderadiel is
geen intensieve samenwerking.
Huidige samenwerkingsverbanden en fusieplannen in Noordoost Friesland komen weinig overeen met
de adviezen van de Commissie van Wijzen.

Nije kaart op tafel
Het politieke spel is nog niet gespeeld. Het is nu zaak om als inwoners een kaart op tafel te leggen.
Letterlijk en figuurlijk. U kunt nu serieus meedenken over de toekomst van onze gemeente.
Is fusie de oplossing? Of kunnen de nadelen van een kleine gemeente ook weggenomen worden door
samen te werken met buurgemeenten? En met welke gemeente(n) moet dan worden gefuseerd of de
samenwerking worden gezocht?

Jo stim telt!

Per dorp peilen we de mening en wens van de inwoners. Uw mening telt! De resultaten worden aangeboden aan het gemeentebestuur van Dantumadiel.

Tige tank foar jo meiwurking

De gezamenlijke dorpsbelangen verenigingen van Dantumadiel.

Vragenlijst
Bantwoord de onderstaande vragen, knip het formulier bij de stippellijn af
en lever de volledig ingevulde vragenlijst vóór 1 oktober in.
De ingevulde vragenlijsten worden per dorp ingezameld.
Vereniging van Dorpsbelang:
Inzamelpunt(en) vragenlijst:

1.a Als de Gemeente Dantumadiel samen gaat (werken) met één of meerdere buurgemeenten,
denkt u dan dat dit tot voordeel is voor u als inwoner van Dantumadiel?
O ja
O nee
O geen mening
1.b Als de Gemeente Dantumadiel voor samenwerking of fusie moet kiezen, waar gaat dan uw
voorkeur naar uit?
O samenwerking
O fusie
O geen mening
2.a Als de Gemeente Dantumadiel gaat samenwerken of fuseren met één of meerdere buurgemeenten, welke zou(den) dat dan volgens u moeten zijn?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
O Achtkarspelen
O Dongeradeel
O Ferwerderadiel
O Kollumerland
O Tytsjerksteradiel
2.b Ruimte voor toelichting op uw antwoord van 2.a:

3. Met welke buurgemeente heeft u persoonlijk de sterkste binding?
(Één antwoord aankruisen)
O Achtkarspelen
O Dongeradeel
O Ferwerderadiel
O Kollumerland
O Tytsjerksteradiel
O geen binding met buurgemeente
4. Wat is uw postcode?
(Deze is nodig om de resultaten per woonplaats weer te kunnen geven)
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