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Het jaar 2017 stond in het teken van verandering: een andere gemeente, nieuw beleid,
mogelijkheden voor het dorp. Doarpsmienskip Mantgum heeft gemerkt dat veranderingen soms voor
onrust zorgen. Logisch. Hetgeen dat al jaren gewoon en bekend is, verandert ineens. En als je daar
niet om hebt gevraagd en als het bekende volstaat, dan is het zien van kansen in veranderingen soms
best lastig. Helemaal wanneer de verandering zelf wel duidelijk is, maar het beleid en de aankleding
daarvan niet.
Doarpsmienskip Mantgum heeft afgelopen jaar dan ook actief bij verenigingen, gemeentes en andere
betrokken partijen geïnventariseerd wat verandering in positieve zin kan betekenen voor een dorp
en de inwoners. Daarnaast heeft Doarpsmienskip Mantgum in overleg met de leden een extra
ledenvergadering georganiseerd in het najaar van 2017. Tijdens de vergadering is het subsidiebeleid
van de gemeente Leeuwarden besproken en is door het bestuur een voorstel* gedaan voor het
verdelen van het dorpsbudget dat Mantgum vanaf 2019 ontvangt. De insteek is en blijft dat we
samen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van Mantgum.
Dit dynamische tijdperk staat bol van veranderingen. Sommige veranderingen zijn direct zichtbaar en
hebben een duidelijke verklaring, zoals de recent gerealiseerde parkeerplaatsen bij het station.
Andere veranderingen vinden soms plaats zonder dat we daar direct invloed op hebben, maar waar
we wel mee aan de slag kunnen. Aanpassingen zijn noodzakelijk om met de tijd mee te gaan.
Doarpsmienskip Mantgum merkt dat het dorp en andere verenigingen hiermee steeds meer bekend
zijn en actief op zoek gaan naar mogelijkheden mee te bewegen in de dynamiek van de samenleving.
De Werkgroep Historie Mantgum is hiervan een mooi voorbeeld. Zoals de meesten van jullie weten
wordt er sinds enkele jaren een dorpswandeling verzorgd door Werkgroep Historie Mantgum. Naast
ideeën om Mantgum meer aantrekkelijk te maken voor bezoekers van buitenaf, heeft de werkgroep
het idee QR-codes in Mantgum te plaatsen. Op deze manier kan met een smartphone gemakkelijk
informatie over het dorp Mantgum worden opgevraagd door bijvoorbeeld toeristen. De informatie
over wat Mantgum te bieden heeft wordt op deze manier via een extra kanaal beschikbaar gemaakt
én op een manier die erg past binnen het huidige digitale tijdperk.
Dat digitale tijdperk is overigens ook zoiets onvermijdelijks. Hoewel de vertrouwde papieren brief
voor sommigen onmisbaar is, heeft ook Doarpsmienskip Mantgum het initiatief genomen om iets
meer met zijn tijd mee te gaan. Vanaf dit jaar is aan leden de gelegenheid geboden de
correspondentie voortaan digitaal te ontvangen. Veel dorpsbewoners hebben hiervan gebruik
gemaakt. Dank daarvoor!
Naast het digitale tijdperk, is er ook een duurzame trend ontstaan. Duorsum Mantgum heeft op de
behoefte aan duurzaamheid ingespeeld. Momenteel heeft dat ertoe geleid dat in de nabije toekomst
inwoners van Mantgum e.o. deel kunnen nemen in een energiecoöperatie. Als alles volgens plan
loopt, wekt Mantgum voor het einde van dit jaar zelf energie op!
Bovenstaande initiatieven zetten Mantgum goed op de kaart, net als het project van De Man Dy’t
Hout Dûnsje Liet. Het is een groot succes geweest en heeft aangetoond dat Mantgum naast
duurzaam en dynamisch, ook een prachtig toneel is voor kunst, cultuur en samen zijn.

Nu Mantgum zich steeds steviger op die kaart presenteert, moeten we er samen ook voor zorgen dat
dit zo blijft. De overgang naar de gemeente Leeuwarden moet niet betekenen dat Mantgum één van
de zoveel dorpen wordt. Datzelfde geldt voor de andere omliggende dorpen. Daarom is
Doarpsmienskip Mantgum ook dit jaar weer actief betrokken geweest bij Nij Baarderadiel. Het
behoud van de dorpsscholen en het opstaan tegen het realiseren van een stroomweg zijn
veelbesproken onderwerpen geweest. Tot noch toe heeft deze samenwerking ervoor gezorgd dat
veranderingen relatief gunstig uitpakken voor de dorpen.
Door samen na te denken over veranderingen en de kansen en mogelijkheden te ontdekken, kan een
dorp zoveel moois bereiken. Mantgum ontwikkelt zich meer en wordt steeds dynamischer.
Doarpsmienskip Mantgum ziet binnen het nieuwe systeem veel mogelijkheden voor de dorpsvisie.
Initiatieven zijn welkom. Doet u mee? Dan zorgen we er samen voor dat Mantgum op de kaart blijft.
*Meer informatie over het voorstel dat is gedaan tijdens de extra algemene ledenvergadering is te lezen in de notulen van
deze vergadering. De notulen zijn te vinden op www.mantgum.com of op te vragen bij het bestuur.

