
Format voor aanmelding DOM 2.0 

1. Algemene gegevens 

Dorp Hantum / Hantumeruitburen 

Organisatie Dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen 

Contactpersonen Marieke Hoekstra  (secretaris) 

2. Inhoud. Beschrijf in het kort jullie dorp en bijv. wat gaat goed en wat kan beter. 
Hantum is een levendig dorp met ca. 400 inwoners en met in de laatste tien jaar meer dan 12% 
groei qua inwoneraantal. Deze groei is mede te danken aan de komst van jonge mensen die in de 
loop van de jaren gezinnen hebben gesticht.  We hebben een druk verenigingsleven, er zijn op dit 
moment bijna 20 verenigingen op het gebied van sport, ontspanning, etc.  
Dorpsbelang Hantum en Hantumeruitburen  fungeert als één dorpsbelang voor beide dorpen. 
Samen met Hiaure en Hantumhuizen (welke beide een eigen dorpsbelang hebben) worden deze 
dorpen boven Dokkum ook wel de 4H-dorpen genoemd. Deze dorpen worden door basisschool De 
Fjouwerhoeke nog meer met elkaar verbonden.  
Hantum heeft een groot sociaal karakter. De ontmoetingsplekken waar we dit sociale leven in 
stand kunnen houden kunnen qua aantallen echter worden vergroot of zijn aan 
vernieuwing/verbetering toe. 
 

Bijdrage 
Mienskipssin 
 

De bestuursleden van het Dorpsbelang zijn erg divers, qua leeftijd, 
gezinssamenstelling én de contacten met mededorpsbewoners (op 
verschillende niveaus). Hierdoor zijn we goed op de hoogte van wat er in 
het dorp leeft en welke wensen of verbeterpunten de dorpsbewoners 
hebben. De ledenvergaderingen van ons dorpsbelang worden tevens goed 
bezocht. Op deze vergadering kunnen de wensen van de inwoners 
mondeling worden toegelicht en wordt de stand van zaken van vele 
projecten die in het dorp gaande zijn, weergegeven en besproken.   
In Hantum bestaan er diverse commissies, zoals de 4H media commissie, 
Hantum Fitaal en de Ald Skoalle. In elke commissie zitten verschillende 
bestuursleden die samen weer onze wensen en projecten kunnen 
vertegenwoordigen/uitvoeren.  Voor DOM 2.0 zal een nieuwe commissie 
in het leven worden geroepen.  Naar verwachting zullen de 
commissieleden bestaan uit een combinatie van het Dorpsbelang, Hantum 
Fitaal en een aantal dorpsbewoners. 
 
Ook komt de gemeenschapszin naar voren bij het goed ingevulde kader bij 
de vele verenigingen. Nieuwe dorpsbewoners worden gastvrij ontvangen  
en voelen zich sneller thuis. Om het dorp levendig te houden, stellen ze 
zich daardoor eerder beschikbaar voor één of andere functie.  
Tijdens het tweejaarlijkse dorpsfeest is de deelname aan de diverse 
spelletjes, optocht, enz.  zeer groot, zowel van de jongere als van de 
oudere dorpsbewoners. Door deze saamhorigheid zijn er zeer weinig  
problemen op het gebied van vernielingen en overlast. Een ieder houdt 
rekening met zijn medebewoners, ook omdat er een goed contact is. Men 
staat voor elkaar klaar bij algemene zaken, maar zeker ook in 
noodgevallen. 
 
Door de punten die wij hebben ingediend voor DOM 2.0 hopen wij bij te 
dragen aan de Mienskip door Hantum nog een aantrekkelijker dorp te 
maken. Door het dorpsplein wordt de kern van Hantum aangepakt en 
daarnaast is de belangrijkste functie de ontmoetingsplek voor kinderen, 
jongeren en ouderen. Dit zorgt voor een goed contact tussen 



de dorpsbewoners en men weet van elkaar wat er speelt in het dorp. Het 
voetpad zal zorgdragen voor een mooier aangezicht en daarnaast zal het 
Eetbaar Bos meer mensen trekken door verbetering van het voetpad. 
Omdat er steeds meer toeristen langskomen in Hantum, zullen de 
informatieborden Hantum nog aantrekkelijker maken. Ook voor de 
jongeren en 'niet Hantumers' zullen de informatiebordjes erg interessant 
zijn. 
 

Bijdrage aan 
samenwerking in de 
regio  
 

Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen heeft regelmatig contact met 
andere dorpsbelangen uit de regio, gemeente en provincie. Hierdoor 
delen we veel informatie en ervaringen of mogelijke oplossingen met 
elkaar.. Met de DOM willen we deze samenwerking verder uitbouwen en 
versterken. Wij zullen dan ook niet schromen om contact op te nemen en 
staan er zeker voor open om andere dorpsbelangen hulp te bieden of te 
adviseren als dat wenselijk is.  

Bijdrage aan de 
kwaliteit van fysieke 
leefomgeving 
 

Met de DOM willen we projecten oppakken die voor langere tijd zorgen 
voor verbetering op het gebied van wonen maar ook de leefbaarheid in 
het dorp.  De volgende plannen kunnen daar een concrete bijdrage 
aanleveren: 
1. Plein;                                                                                                                                                        
Het opknappen van de Spoeksteege en het realiseren van een dorpsplein: 
- Ontmoetingsplek voor jong en oud 
- Wandelpad beter toegankelijk maken en voorzien van verlichting 
2. Singel om Hantum;                                                                                                                                 
Het pad rondom het eetbare bos opknappen, zodat het bos beter 
toegankelijk wordt. Eventueel uitbreiden met een activiteitenroute voor 
jong en oud waardoor: 
- er meer inwoners het eetbare bos gaan bezoeken  
- het ‘Rondje dorp’ wordt gestimuleerd (beweging van de dorpsbewoners) 
3. Plaatsen van informatiebordjes bij oude panden en bijzondere plaatsen:                                                                                                                                        
- Historische informatie wordt hierdoor gedeeld 
- Interesse van de toeristen wordt gewekt 
 
Met DOM 2.0 willen we graag dorpsbewoners enthousiasmeren om zich 
als vrijwilliger aan te melden en actief in te zetten om de verschillende 
plannen te ontwikkelen en te realiseren. 

Bijdrage aan 
toekomst bestendige 
oplossingen en 
ontwikkelingen 
 

We willen projecten opzetten die voortkomen uit de wensen van de 
inwoners en willen daar dan ook daadwerkelijk invulling aan geven. Dit 
verhoogt de gemeenschapszin in het dorp. Wij hechten er veel waarde aan 
dat onze plannen worden gerealiseerd voor alle generaties, jong en oud.  

Haalbaarheid  
 

We hebben positieve ervaringen met haalbaarheid. Voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld het onlangs gerealiseerde eetbare bos en de plannen rondom 
het dorpshuis. Mochten wij geselecteerd worden dan hebben wij 
vertrouwen in de deskundigheid en kennis van onze toegewezen 
contactpersoon om een juiste begroting passend bij onze projecten te 
realiseren. Wij zijn van mening dat onze plannen realistisch en goed 
haalbaar zijn, binnen de financiële kaders. 

3. Concrete plannen. Indien jullie al concrete plannen hebben, die jullie op korte en/of middellange termijn willen 

uitvoeren, dan kun je die hieronder benoemen. 
 Het opknappen van de Spoeksteege en het realiseren van een dorpsplein                           

- Ontmoetingsplek creëren voor jong en oud 



- Wandelpad beter toegankelijk maken en voorzien van verlichting 
(verbetering voor bewoners maar ook voor toeristen) 

 Het pad rondom het eetbare bos opknappen zodat het bos beter 
toegankelijk wordt. Evt. uitbreiden met een activiteitenroute voor jong en 
oud. 
- Eerder (en gemakkelijker) bezoek aan het eetbare bos  
- Rondje dorp wordt gestimuleerd (promoten van beweging) 

 Bij menig oude panden en andere bijzondere plekken informatiebordjes 
plaatsen: 
- Historische informatie wordt bekend en gedeeld 
- Interesse wekken van de toeristen 

  

  

 


