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Waar in het jaar 2017 naar de verandering is toegewerkt, was de verandering per 1 januari 2018 dan
echt daar. Een nieuwe gemeente met nieuwe regels, nieuwe tarieven en een dorpsbudget. Dat is
even wennen, ook voor het Doarpsmienskip.
Waar Mantgum voorheen één van de grootste dorpen van de gemeente was, werd Mantgum in 2018
ineens een stuk kleiner. Op de kaart dan. Als je het aantal inwoners telt, dan is Mantgum ten
opzichte van de grote stad relatief klein. Toch is Mantgum een goed voorbeeld van een dorp dat,
ondanks het geringe formaat, groots kan organiseren.
Te beginnen met het houtfestival en de uitverkochte voorstellingen van De Man Dy’t Hout Dûnsje
Liet. Een geslaagd spektakel dat Mantgum op de kaart heeft gezet. Datzelfde geldt voor de alsmaar
groeiende deelname aan het evenement Rûnom Mantgum, dat mensen samenbrengt en op een
sportieve manier de deelnemers en toeschouwers een leuke dag bezorgt.
Toch weten de inwoners van Mantgum ook wanneer het noodzakelijk is iets op te pakken of te
organiseren. Jaren lang is Mantgum het middelpunt van de gemeente geweest tijdens de herdenking
op 4 mei. Nu de gemeentelijke herdenking niet meer in Mantgum zou plaatsvinden, moest daarvoor
een andere oplossing worden gevonden. Mantgum kan dat en ziet het belang ervan in. Dat maakte
dat enkele dorpsbewoners in zeer korte tijd alsnog een waardige herdenking hebben verzorgd, welke
door een groot aantal dorpsbewoners en mensen uit aangrenzende dorpen is bijgewoond.
Wanneer iets bij Mantgum hoort, dan wil men dat graag in ere houden. Soms is dat lastig en moet in
overleg worden gezocht naar een oplossing. Eén van de kenmerken van Mantgum is natuurlijk de
trein. Het zal een groot deel van de inwoners niet ontschoten zijn dat per 2020 een wijziging in de
dienstregeling zal plaatsvinden. Alles moet sneller, de afstanden en tijden korter. Datzelfde geldt
voor de treinverbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Vooralsnog zal de trein vanaf 2020 tijdens de
spits vier maal per uur het station van Mantgum passeren, maar slechts twee treinen zullen het
station daadwerkelijk aandoen. Is dat nadelig? Niet per se. Doarpsmienskip Mantgum heeft duidelijk
gemaakt dat Mantgum en de omliggende dorpen dankbaar gebruik maken van de trein. Indien
Mantgum een dienstregeling moet inleveren, dan is het gewenst dat de aansluiting naar andere
trajecten uitstekend is. Daarnaast ziet Doarpsmienskip Mantgum in dat wanneer je ruimte biedt voor
de wensen van de ander, je daar zelf ook iets voor kunt terugvragen.
In goed overleg is vaak veel mogelijk, maar daarvoor heb je wel twee bereidwillige partijen nodig.
Soms is het dan ook noodzakelijk op een andere manier de aandacht te trekken. Zoals eerder bericht
in Mandeguod is de omgeving van Mantgum één van minst vervuilde plekken in Nederland. Iets om
trots op te zijn. Er was één grote ‘maar’ in dit verhaal, namelijk de lichtvervuiling van het station.
Onder het mom van ‘wie niet horen wil, moet maar voelen’ is door een aantal betrokkenen de
verlichting op het station deels uitgezet. Het resultaat hiervan is dat bij ProRail een energiezuinig
lampje ging branden en het station Mantgum inmiddels is voorzien van ledverlichting. Sterker nog.
Ook andere stations in Nederland worden voorzien van dezelfde verlichting. Waar een klein dorp
groot in kan zijn.
Het komt erop neer dat wanneer je iets wilt, je actie moet ondernemen. Dat kan door te overleggen,
maar ook door iets te organiseren. Dat geldt ook voor de Dorpsvisie. Verscheidene dorpsbewoners
zijn tot actie overgegaan en aan de tenuitvoerlegging van onder andere de onderwerpen Wonen en

Duurzaamheid wordt hard gewerkt. De werkgroep Wonen onderzoekt welke behoefte er is en hoe
tegemoet gekomen kan worden. Voor het uitvoeren van de visie over duurzaamheid is dit jaar de
Kooperaasje Duorsum Mantgum opgericht. Deze kooperaasje heeft zich ingezet voor het realiseren
van een zonnedak waaraan Mantgumers kunnen deelnemen. Daarnaast is in het kader van Zorg &
Welzijn een mooi initiatief opgestart met de naam Mantgum Foar Inoar. Een beetje meer
saamhorigheid. Het terugbrengen van de mienskip. Niet door op elkaars lip te zitten, maar door wat
meer de aandacht voor elkaar te hebben. We moeten het samen doen.
Dat gezegd te hebben, is Doarpsmienskip Mantgum ook dit jaar weer actief geweest binnen Nij
Baarderadiel. Ondanks het feit dat Mantgum goed voor zichzelf kan zorgen, sta je met elkaar toch
sterker. Zeker als het om zaken gaat die voor een dorp heel belangrijk zijn, maar waarvan men in stad
het belang soms niet goed kent. Te denken valt aan het behouden van de scholen, de regelgeving
rondom evenementen, maar ook aan de inzameling van het oud papier. Binnen Nij Baarderadiel
zetten de dorpen zich gezamenlijk in voor het behoud van de voor ons belangrijke elementen. Toch
wilden de dorpen zich ook graag op een andere manier aan de gemeente presenteren, en wel door
het aanbieden van een (vilt)kunstwerk waaraan ook de kleinste handjes van ons dorp hebben
bijgedragen.
Zo blijkt dat iedereen kan bijdragen. De gemeente keert jaarlijks een budget uit aan het dorp dat
bedoeld is voor de leefbaarheid van Mantgum. Het is iets nieuws en we moeten gezamenlijk
uitvogelen hoe we daar het beste mee omgaan. Laat vooral voorop staan dat het budget altijd ten
goede van het dorp komt, op welke wijze dan ook. En laat het een kans zijn om gezamenlijk het dorp
nog mooier te maken. Allinnich giest flugger, mar tegearre komst fierder.

