
 

Waarom ben jij nog geen lid van het dorpsbelang??? 

- Vind jij het belangrijk dat er een organisatie opkomt voor de belangen van Marrum-Westernijkerk? 

- Dat goede initiatieven in het dorp een bijdrage uit de leefbaarheidspot kunnen ontvangen? 

- Dat we met elkaar de krimp tegengaan? 

 

Wordt dan nu lid van doarpsbelang Marrum-

Westernijtsjerk!! 

 

Samen staan we sterk! 

Het inschrijf- en machtigingsformulier kunt u inleveren bij De Nije Tille of mailen naar 

doarpsbelangmarrum@gmail.com. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar; hiervan is, net als bij 

Marheim, € 2,50 per jaar bestemd voor de leefbaarheidspot. 

  



Waarom zou ik lid moeten worden van dorpsbelang? 

 Door lid te worden steun je actief jouw dorp. We willen een zo groot mogelijke achterban, 

zodat we de belangen van Marrum-Westernijtsjerk zo goed mogelijk kunnen 

vertegenwoordigen. 

 Leefbaarheid, saamhorigheid, het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor jong en 

oud. Wie wil dat nou niet? 

 Marrum –Westernijtsjerk ligt in een krimpgebied. De politiek trekt zich terug. Met elkaar 

moeten we de krimp tegengaan en de voorzieningen in het dorp op peil houden. 

Wat heeft dorpsbelang de afgelopen jaren voor het dorp betekend?  
 
Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk stimuleert de aanpak van gezamenlijke projecten. Te 
denken valt aan de realisatie van het kunstwerk dobbepaarden, het monument voor de 
oorlogsslachtoffers, de jaarlijkse dodenherdenking, doarpsomtinkers en de realisatie van 
Marrumonline. Daarnaast onderhouden we als belangenvereniging de contacten met de 
gemeente, woningstichting en andere organisaties om de belangen van ons dorp zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen. 
 
Loopt u ergens tegenaan? 
Ontstaan er gevaarlijke situaties in het dorp? Heeft u ergens problemen mee en voelt u u 
niet gehoord? Benader een bestuurslid van het dorpsbelang. Mogelijk kunnen wij ervoor 
zorgen dat uw probleem wordt opgelost. 
 
Ben jij enthousiast geworden van bovenstaande? Of heb je een ontzettend goed idee? 
Vind je het belangrijk om de leefbaarheid in Marrum op peil te houden? Wil je graag hier 
jouw steentje aan bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar jouw! Benader eens vrijblijvend een 
van de bestuursleden naar de mogelijkheden. 
 

Wil je meer weten? Kijk dan op marrumonline.nl >Verenigingen> Doarpsbelang Marrum-

Westernijtsjerk. Daar vind je ook het inschrijfformulier. 

 


