
Inleiding

In 2010 startte de gemeente Dongeradeel met de discussie 
over de krimpende bevolking en hoe hier mee om te gaan. 
Aan de hand van deze discussie is met dorpsbelangen en 
maatschappelijke organisaties een eerste verkenning gedaan. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het beleidsprogramma leefbaar-
heid en wonen en een voortgangsrapportage.

Een groot deel van de voorstellen uit het beleidsprogramma 
wordt op dit moment uitgevoerd of is al gerealiseerd. In sep-
tember vergadert de raad over de voortgangsrapportage. In 
deze voortgangsrapportage wordt onder andere stilgestaan bij 
de thema’s:
•	 voorzieningen,
•	 wonen	en
•	 werken.

In deze nieuwsbrief willen we u in het kort informeren over 
deze onderwerpen. Wilt u meer weten over één of meerdere 
onderwerpen dan kunt u de voortgangsrapportage Leefbaar-
heid en Wonen raadplegen op www.dongeradeel.nl. Alle 
dorpsbelangen en wijkraden ontvangen een exemplaar.  

Voorzieningen
De afgelopen tijd is er op het gebied van voorzieningen veel 
onderzocht en geïnventariseerd. De uitkomsten van deze 
onderzoeken en inventarisaties zullen de komende tijd leiden 
tot concrete plannen en projecten. 

Regionale afstemming van voorzieningen
Binnen Netwerk Noordoost wordt een voorzieningen-sprei-
dingsplan opgesteld gericht op de regionale afstemming van 
de verschillende voorzieningen in Noordoost Fryslân. Hierbij 
gaat	het	om	voorzieningen	zoals	een	zwembad,	sporthal	en	
bibliotheek.

Capaciteitsonderzoek sportvelden
Er is een capaciteitsonderzoek met een inventarisatie gedaan 
met betrekking tot de sportvelden. Het gaat hier om de  
zogenoemde ‘trapveldjes’ en kaatsvelden. Uit de resultaten 
bleek dat er duidelijk sprake is van overcapaciteit. Dit zal op 
korte	 termijn	 niet	 leiden	 tot	 samenvoegen	 of	 afstoten,	maar	
op termijn is dit niet uitgesloten. Een voorstel over mogelijke 
capaciteitsbesparingen,	bijvoorbeeld	door	gezamenlijk	gebruik	
en/of investeringen in kunstgras is gereed en wordt binnenkort 
in het college gebracht. Na de zomer wil de gemeente hier met 
verenigingen over in gesprek. 

Onderwijs
De gemeente heeft een document opgesteld om te komen tot 
een integraal huisvestingsplan. Na overleg met de schoolbe-
sturen wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Na vaststelling hiervan stellen de gemeente en schoolbesturen 
gezamenlijk een visie op voor de toekomst van het onderwijs. 
Dat	 zal	 leiden	 tot	 het	 definitieve	 huisvestingsplan.	 Inwoners	
en ouders worden bij het proces betrokken. Zaken die aan de 
orde	moeten	komen,	zijn:	
•	 de	samenwerking	tussen	scholen,	
•	 het	vormen	van	brede	scholen,	
•	 het	eventueel	vormen	van	clusters	van	scholen	die	moge-

lijk	op	termijn	samen	zullen	gaan,	zowel	in	Dokkum,	als	in	
het buitengebied en

•	 de	kwaliteit	van	het	onderwijs.

Dorpshuizen
Op dit moment zijn de door de initiatiefgroepen in Hantum en 
Anjum naar voren gebrachte plannen actueel. In Anjum ligt 
een ambitieus plan om het kerkelijke gebouw De Dobbe te 
herstructureren tot een multifunctionele accommodatie (MFA). 
Hierbij gaat het niet alleen om het versterken van de dorps-
huisfunctie. Een belangrijk onderdeel van het plan is om de 
aangrenzende leegstaande supermarkt een nieuwe functie te 
geven. Daar komt een gezondheidscentrum in dat onderdak 
biedt	aan	de	huisarts,	een	fysiotherapeut,	een	medisch	pedi-
cure en mogelijk ander diensten. 
In	Hantum	wil	men	in	een	MFA	onder	andere	een	jeugdhonk,	
een	 grote	 zaal	 voor	 toneel,	 een	 café	 en	 een	 vergaderzaal	
opnemen. De raad heeft in de vergadering van juni aange-
geven de plannen in Anjum en Hantum door te willen laten 
gaan. In Holwerd is de bouw van een MFA in gang gezet.
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Ouderenzorg
Het project Zorg en Welzijn werkt aan verschillende plannen 
die ertoe moeten leiden dat ouderen langer in hun eigen won-
ing kunnen blijven wonen. Er is hiervoor een subsidie aan-
gevraagd	bij	de	provincie.	Deze	subsidie	is	deels	toegekend,	
waardoor het project niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd. 
De verschillende partijen gaan nu verder met nog te ontwikke-
len deelprojecten. Hierbij valt te denken aan het bundelen van 
diensten,	of	mogelijkheden	om	welzijnsdiensten	bij	de	mensen	
(veelal ouderen) thuis te brengen via beeldtelefoon of digitaal. 

Speelruimten
De takendiscussie heeft geleid tot een bezuinigingsopdracht 
van 50% op het huidige budget voor speelruimten. Naar aan-
leiding	van	deze	bezuinigingsopdracht,	worden	de	beleidska-
ders aangepast en uitgewerkt in een nota van uitgangspunten. 
Hier wordt eind 2012 een begin mee gemaakt. 

Werken
Mede tegen de achtergrond van de relatief hoge werkloosheid 
is het creëren van voldoende arbeidsplaatsen de grote uitdaging 
voor de komende jaren. Het gaat hierbij onder andere om het 
vasthouden van jongeren en de vergroting van de arbeidspar-
ticipatie. 

In samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Neder-
land,	de	Provincies	Fryslân	en	Groningen	en	de	gemeente	De	
Marne is een project opgezet dat inzicht moet bieden in de 
potentiële kansen van vestiging van zogenaamde Cottage In-
dustries in het landelijk gebied. Deze Cottage Industries ken-
merken	 zich	 door	 hun	 kleinschaligheid	 qua	 personeel,	 hun	
onafhankelijkheid van lokale/regionale afzetmarkten en hun 
relatieve krimpresistentie. 

Er is onderzocht wat de marktpotentie van dit type bedrijven 
voor	Noordoost	Fryslân	is	(als	vestigingsgebied),	welke	belem-
meringen er nu voor vestiging liggen en hoe we die kunnen 
wegnemen.	Uit	dit	onderzoek	blijkt	onder	andere	dat	het	woon-,	
werkgebied	potentie	heeft	voor	de	creatieve	sector.	Gemeente	
de Marne en gemeente Dongeradeel gaan nu in gesprek met 
de	Kamer	van	Koophandel,	provincie	Fryslân	en	de	provincie	
Groningen	om	de	vervolgacties	te	bespreken.	

Wonen
Gezien	de	ontwikkelingen	op	de	woningmarkt	is	het	belangrijk	
voortdurend de vinger aan de pols te houden. Het is duidelijk 
dat de gemeente onder de gegeven omstandigheden een terug-
houdend beleid voert. Voor wat betreft de sociale voorraad is 
een woonakkoord in de maak dat elk jaar tegen het licht zal 
worden gehouden. Voor wat betreft de particuliere nieuwbouw 
zal de behoefte in voorkomende gevallen aangetoond moeten 
worden. 

Flexibiliteit is meer dan ooit nodig. Met het oog daarop is het 
nodig scherp te letten op marktontwikkelingen. Door woning-
behoefte en marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten 
houden	 en	 flexibel	 in	 te	 spelen	 op	 veranderingen,	moet	 het	
mogelijk zijn vraag en aanbod met elkaar in overeenstem-
ming te houden en die kwaliteit te bieden die in deze tijd wordt 
gevraagd. 

Op het gebied van wonen zijn diverse projecten in voorberei-
ding. 

Duurzame woningen
De provincie Fryslân heeft via het project ‘De Helpende Hân’ 
€	10.000,-	subsidie	beschikbaar	gesteld	voor	het	opzetten	van	
lokale samenwerkingsverbanden van bedrijven. Om dit te 
realiseren,	hebben	de	gemeenten	Dantumadiel	en	Dongeradeel	
het	initiatief	genomen	tot	de	oprichting	van	‘Goed	Bezig’.	Deze	
samenwerking van bedrijven richt zich op het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen. 
Begin dit jaar zijn hierover informatiebijeenkomsten gehouden 
door	 het	 consortium	 ‘Goed	 Bezig’.	 In	 het	 najaar	 van	 2012	
worden er opnieuw informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
Voor meer informatie kijk op: www.samengoedbezig.nl

Er is een subsidieregeling opgesteld voor een tegemoetko-
ming in de kosten voor een energieadvies voor de particuliere 
woning	(maatwerkadvies).	Particuliere	huizenbezitters	
kunnen,	als	ze	via	een	gecertificeerd	EPA-adviseur	een	maat-
werkadvies	laten	opstellen,	€	100,-	terugkrijgen	van	de		
gemeente. 

Zorgwoningen
Op	dit	moment	wordt	in	opdracht	van	de	stuurgroep	“Wonen,	
zorg en welzijn” gewerkt aan een visie en spreidingsplan voor 
de realisatie van verzorgd wonen in onze gemeente. Er is veel 
vraag naar dergelijke zorgwoningen. Het gaat om zelfstandige 
woningen die meer geschikt zijn voor senioren en andere hulp-
behoevenden dan gebruikelijke woningen. Zo’n zorgwoning is  
een woning waarbij het mogelijk is om via een nabij gelegen 
zorgsteunpunt zoals een verzorgingshuis of een dienstencen-
trum verpleging of verzorging te ontvangen. Niet alleen de 
mogelijkheid om te voorzien in de zorgbehoefte speelt een rol 
bij	de	locatiekeuzes,	maar	ook	het	welzijn	van	de	ouderen.	In	
Dokkum	zijn	met	name	de	Houtkolk,	de	Altenastreek,	de	Hoe-
demakerspolder en de gemeentewerf geschikte locaties voor 
dit type woningen. Ook in de dorpen zullen de mogelijkheden 
voor zorgwoningen bekeken worden. 

Landelijk experiment verpauperde panden
Vier Friese woningcorporaties en Doarpswurk zijn in 2007 ge-
start met Het Experiment Aanpak Rotte Kiezen. Na drie jaar 
van	intensief	werken	aan	het	vergroten	van	kennis,	bewustzijn	
en	verantwoordelijkheidsgevoel	ten	aanzien	van	verpaupering,	
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is het nu tijd voor concrete actie. Inmiddels is het project tot 
rijksexperiment op gebied van de bevolkingskrimp benoemd. 
Het uiteindelijke doel van dit project is het vergroten van de 
leefbaarheid op het Friese platteland door het aanpakken van 
bestaande verpaupering en het voorkomen van verpaupering 
in de toekomst. Hierbij richten we ons op particuliere panden. 
Vooruitlopend op de uitvoering van dit experiment is de wel-
standsnota aangepast met een excessenregeling waardoor 
het mogelijk is om handhavend op te treden tegen verpauperde 
panden.

De gemeente en Doarpswurk hebben daarnaast een intentie-
verklaring ondertekend om drie panden in Holwerd nog dit jaar 
aan te pakken. Daarbij is gebruik gemaakt van een provinciale 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)-subsidie.

Landelijk experiment duurzame beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel 
Het experiment duurzame beschermde dorpsgezichten heeft 
als doelstelling aantrekkelijke duurzame woonmilieus in en 
rond de vier beschermde dorpsgezichten te behouden en te 
versterken. In eerste instantie wordt met dit project gestart in 
de	dorpen	Holwerd,	Ee,	Metslawier	en	Paesens/Moddergat.	

Vragen die in dit project aan de orde komen zijn onder andere: 
•	 kunnen	er	woningen	worden	samengevoegd	of	gesloopt?	
•	 waar	 kan	 ruimte	 worden	 gemaakt	 voor	 parkeergelegen-

heid?	
•	 liggen	 er	mogelijkheden	 tot	 het	 collectief	 aanpakken	 van	

een straat door bijvoorbeeld alle hekjes in de tuin te schil-
deren?

De	 cultuurhistorische	 verkenning	 (CV),	 bouwhistorische	 ver-
kenning (BV) en de dorpsverkenning (DV) zijn afgerond. 
Misschien heeft u in de krant het één en ander gelezen over de 
bouwhistorische	verkenning	door	diverse	bouwhistorici.	Goed	
om te lezen dat een aantal inwoners hier aan mee heeft willen 
werken en zelfs het huis heeft opengesteld om ook van binnen 
de bouwhistorische verkenning uit te kunnen voeren. Ook de 
dorpsverkenningen hebben met veel succes plaatsgevonden.

De	CV,	BV	en	de	DV	worden	samengevoegd	en	leiden	tot	een	
ontwikkelingsperspectief per dorp. Vanuit hier werken we ver-
der aan het oprichten van een dorpsontwikkelingsmaatschappij 
per dorp. In het najaar van 2012 zullen deze van start gaan. 

Regionale ontwikkelingen
Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen 
met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage 
leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor 
Noordoost	 Fryslân.	 In	 2030	 is	 het	 goed	 wonen	 in	 de	 regio,	
zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk 
Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten 
Dongeradeel,	Dantumadiel,	Kollumerland	c.a.,	Achtkarspelen,	
Tytsjerksteradiel,	Ferwerderadiel	en	de	provincie	Fryslân.	Het	
Landelijk experiment beschermde dorpsgezichten is één van 
de projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost.

Contactgegevens
Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de 
projectleiders leefbaarheid en wonen Sytske Raap via telefoon-
nummer:	(0519)	298761,	of	e-mail:	s.raap@dongeradeel.nl	of	
Evert	Dijkstra	 via	 tel.	 (0519)	 298	 744,	 of	 e-mail:	 e.dijkstra@
dongeradeel.nl. Sicco Boorsma is coördinerend wethouder 
voor het programma leefbaarheid en wonen


