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Inleiding 
 

‘Bouw mee aan de toekomst van Ee.’ Met dat credo zijn de inwoners van Ee vorig jaar opgeroepen om 

mee te denken over de toekomst van ons unieke terpdorp. De eerste opbrengst van deze oproep was 

maar liefst 347 ingevulde enquêtes. Daarna heeft er nog een zeer geslaagde discussieavond 

plaatsgevonden met ondernemers, en vertegenwoordigers van verenigingen en de basisschool. Middels 

dit boekwerkje presenteren wij jullie graag het resultaat van jullie gezamenlijke inbreng: ‘Dorpsvisie Ee 

2018 - 2030’.  

 

Geen toekomst zonder je verleden te kennen 

Voordat we onze blik richten op de toekomst kijken we graag nog even kort terug naar het recente 

verleden. Want een dorpsvisie is niet nieuw voor ons dorp. Reeds in 2002 werd er een structuurvisie 

opgesteld waarin een toekomstbeeld werd geschetst richting 2015. Dit met de tijdloze doelstelling van Ee 

als een leefbaar en levendig dorp. Het is mooi om te zien waar de toenmalige dorpsvisie toe heeft geleid! 

Nieuwbouw aan De Koarte Bún, uitbreiding van het bedrijventerrein, opknappen van het Flaaksmuseum 

en extra geld voor onderhoud binnen het beschermde dorpsgezicht: het is slechts een greep van de zaken 

welke in de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd.   

 

Nieuwe werkelijkheid leidt tot nieuwe plannen 

Ondertussen zijn we echter achterhaald door de realiteit. De bibliobus, een pinautomaat en de 

supermarkt. In de toenmalige dorpsvisie werden deze voorzieningen als onmisbaar betiteld. In de huidige 

actualiteit is er echter het besef dat dergelijke voorzieningen geen zekerheden zijn in een dorp van onze 

omvang. Met het aflopen van de vorige dorpsvisie en de nieuwe werkelijkheid waarin we leven is het hoog 

tijd voor een hernieuwde blik op de toekomst.  

 

Tel daarbij op de steeds meer terugtrekkende overheid en het initiatief dat wordt neergelegd bij de 

individuele dorpen. Door pro-actief op te komen voor de belangen voor ons dorp houden wij zelf de regie 

in handen. Met de voorliggende dorpsvisie zullen wij inzetten op die zaken die door bewoners, 

verenigingen, ondernemers en de school gezamenlijk zijn uitgedragen. Nieuwe wensen, maar verpakt in 

hetzelfde jasje: ‘een leefbaar en levendig Ee’. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DOM & dorpsbelang Ee 
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Fact sheet Ee: hoe zag ons dorp eruit in 2018? 
 

   
             Aantal inwoners: 844 (442 mannen & 402 vrouwen) 

 

  Leerlingenaantal basisschool: circa 100 

 

Huisvesting: 82% van de woningen is een koopwoning. Slechts 5% van de woningen is 

gebouwd na 2000.  

 

Voorzieningen: basisschool, huisarts (2x p/wk), openbaar vervoer (bus), dorpshuis,   

tankstation, eetcafé/snackbar & sportvelden.                      

           

 

 

Bevolkingspiramide Ee (2017) 
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Invulling Dorpsvisie 
 

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dit gaat ook op voor de route om tot een breed gedragen 

dorpsvisie te komen. Zo zou er in eerste instantie een informatieavond voor de inwoners worden 

georganiseerd om tot input voor de visie te komen. Een dergelijke insteek heeft echter als nadeel dat 

slechts een beperkt aantal inwoners zijn zegje zal doen. Om op een laagdrempelige manier veel mensen 

de kans te geven om zijn/haar mening te uiten is uiteindelijk gekozen voor een enquête. Een dergelijk 

proces kost meer tijd, maar brengt met zich mee dat een groter deel van de inwoners zich zal uitspreken 

over het heden en toekomst van ons dorp. Met een respons van 347 kan gesteld worden dat deze 

dorpsvisie is gebaseerd op de input van een meer dan representatief aantal inwoners.   

 

Daarbij mag niet voorbij worden gegaan aan het feit dat niet alleen de inwoners een rol spelen in de 

toekomst van het dorp. Ondernemers, verenigingen en de school hebben een groot aandeel in de staat 

van het dorp, onder andere op het terrein van leefbaarheid. Voor deze groep is eind januari 2018 een 

separate discussieavond georganiseerd onder leiding van Jan Rodenhuis van Partoer. De opbrengst van 

deze avond tezamen met de resultaten van de enquête vormen de ingrediënten voor deze dorpsvisie. 

Met deze invulling is voldaan aan het uitgangspunt dat de dorpsvisie breed wordt gedragen en daarmee 

een herkenbare stip aan de horizon vormt voor de jaren welke voor ons liggen.   

 

 
 

Verderop in deze dorpsvisie laten we per thema de belangrijkste uitkomsten zien. Hieronder alvast een 

voorproefje van een aantal opvallende uitkomsten uit de enquête: 

 

 Ruim 88% waardeert eigen buurt goed tot zeer goed 
 87% vindt aandacht voor duurzaamheid belangrijk tot zeer belangrijk 
 Top 5 voorzieningen: 1. Huisarts, 2. Busverbinding, 3. Dorpshuis & Verenigingen,  

4. Basisschool, 5. Speeltuin 
 Basisschool wordt het vaakst als onmisbare voorziening betiteld 
 76% van de ouderen (60+) geeft aan zo lang mogelijk in Ee te willen blijven wonen 
 Ruim 50 ouderen zeggen behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek & woongroep 
 Bedrijvigheid wordt zeer belangrijk geacht voor de levendigheid van het dorp 
 Ruim 100 mensen hebben ideeën om Ee nog aantrekkelijker te maken voor toeristen 
 Ruim 92% waardeert het wonen in Ee met minimaal het cijfer 7 
 Zwakke punten: gebrek aan voorzieningen 
 Sterke punten: rust & ruimte, basisschool, vriendelijk & sociaal  
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Thema 1 – Wonen / Verkeer & veiligheid 
 
Uitkomsten enquête 

Uit de enquête blijkt dat de meeste inwoners van Ee tevreden zijn over hun woon-en leefomgeving. Het 

eigen woningbezit bedraagt 91,5%, 8,5 % huurt een woning. Er is weinig leegstand en woningen die te 

koop worden aangeboden wisselen nu redelijk snel van eigenaar. Hoe de jongeren in leeftijdsgroep tussen 

16 en 24 jaar kijken naar wonen en leven in Ee is niet duidelijk. Van deze groep heeft maar een klein 

percentage (2,9%) de enquête ingevuld. Voor hen is natuurlijk nog veel onzeker. De toekomst hangt af 

van waar opleidingen gevolgd en banen gevonden worden. Ook niet onbelangrijk is of partners in Ee en 

omgeving willen komen wonen.  Van belang is te weten wat kan maken dat ze in Ee blijven wonen of er 

weer naar terugkomen. Middengroepen, hiervan zijn sommigen op zoek naar een grotere of juist kleinere 

woning. Anderen zoeken een woning met meer comfort of een woning op een plek waar ook zorg voor 

handen is. Ouderen, 53 personen(41,41%) hebben aangegeven  behoefte te hebben aan een woongroep 

voor ouderen. Een zelfde aantal zou een ontmoetingsplaats willen waar men samen kan eten , sporten  

en/of kan deelnemen aan activiteiten. 

 

De auto en fiets worden massaal genoemd als meest gebruikte vervoersmiddel, waarna op gepaste 

afstand het openbaar vervoer volgt. Ruim 80% van de respondenten geeft aan nooit gebruik te maken 

van het openbaar vervoer. Van de respondenten geeft echter 65% aan het openbaar vervoer als ‘goed’ te 

waarderen. Bij de waardering van de verkeersveiligheid geeft maar liefst 60% de kwalificatie matig of 

slecht. De meest genoemde knelpunten 

zijn de snelheid en onveilige kruispunten. 

Met de nieuwe weg door het dorp is er 

een stap gezet, maar de geconstateerde 

knelpunten/problemen doen zich op 

meerdere plekken voor. Bij de losse 

opmerkingen zijn veel zaken vermeld over 

verkeersveiligheid, waarmee het een 

belangrijk aandachtspunt blijft. Op de 

vraag of er plekken zijn waar men zich wel 

eens onveilig voelt antwoord ruim 95% 

ontkennend.    

 
 
Speerpunten richting 2030 

Het verdient aanbeveling om de woonwensen van jongeren en ouderen nader te onderzoeken. 

Bijvoorbeeld in samenwerking met de woningcorporatie Thùs Wonen. Mogelijk kan het Bolwerk 

ondersteunen bij b.v. het interviewen van deze doelgroepen.  

 

Het temperen van de verkeerssnelheid op verschillende plekken (doorgaande weg & uitvalswegen) is een 

belangrijk aandachtspunt alsmede veilige fiets- en wandelpaden en parkeergelegenheid bij de 

basisschool.  

 

 

 

                                           

Jelka en Jasmijn, de twee buurmeisjes uit Ee, openden de nieuwe weg in 
april 2018. 
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Thema 2 – Duurzaamheid 1 
 
 
Uitkomsten enquête 

Van de respondenten vindt 63% het belangrijk dat er vanuit het dorp aandacht is voor duurzaamheid, 24% 
vindt dit zelfs heel belangrijk. De helft van de respondenten vindt dat er volop werk van moet worden 
gemaakt om Ee op termijn energie-neutraal te laten zijn. 35% van de respondenten geeft aan geen mening 
te hebben betreffende deze vraag. Meer dan 60% is niet bekend met de ECODon2 in ons dorp.  
 
 
Speerpunten richting 2030 
 

 Zelfvoorzienend zijn t.a.v. de energievoorziening  in ons dorp; 
 toename in het delen van spullen (elektrische auto’s?);  

 grote dorpsgroentetuin voor zelfvoorziening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Zie ook de bijlage op pagina 15 
2 Energie Coöperatie Dongeradeel 
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Thema 3 - Voorzieningen 
 
Uitkomsten enquête 

De apotheekhoudende huisarts staat met stip boven aan. Hoewel de hoofdvestiging van de huisarts nu in 

Anjum is kunnen de inwoners van Ee twee keer per week in het dorp terecht bij het spreekuur van de 

huisarts en het afhalen van medicatie etc. 
 

Op de tweede plaats de busverbinding tussen Dokkum en Kollum/Buitenpost, vooral gebruikt door de 

schoolgaande jeugd. Uit de enquête blijkt overigens dat 81% nooit met de bus gaat. 
 

Op drie het Dorpshuis, het verenigingsleven en de kerkgemeenschap. 
 

De basisschool op vier, met rond de 100 leerlingen neemt ze een belangrijke plaats in het dorp. 

Niet weg te denken uit het dorp is de bedrijvigheid die de ondernemers en hun bedrijven met zich 

meebrengen. De ondernemers hebben aangegeven te willen samenwerken. 
 

Speerpunten richting 2030 

De grote uitdaging is om Ee ook in de toekomst leefbaar en levendig te houden. Het lijkt dat we moeten 

inzetten op een grotere samenwerking tussen de partijen in het dorp.  Waarbij we ons vooral richten op 

die onderwerpen / zaken die een goede kans van slagen hebben. 
 

 Behoud basisschool; 
 behoud vervoersregeling; 
 behoud dorpshuis & verenigingsleven. 
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Aanvullende input – Basisschool 
 
In tegenstelling tot het veel dorpen in de regio kampt de basisschool in Ee nog niet met de effecten van 
krimp. Sterker nog, in het schooljaar 2017-2018 werd alweer de 100ste leerling verwelkomd op CBS de 
Gearing. Met ook nog een behoorlijk aantal kinderen op de peuterspeelzaal lijkt er de komende jaren nog 
sprake van een substantieel leerlingenaantal. De dorpsvisie kijkt echter over deze periode heen en 
probeert daarbij een beeld te vormen van een basisschool anno 2030. Er is daarom aanvullend op de 
enquête ook aandacht aan de school besteed in de al eerder benoemde informatie avond.  
 

Uitkomsten enquête 

Het zal niemand verbazen dat de basisschool genoemd wordt in de top 5 van belangrijkste voorzieningen 
in het dorp. Daarbij wordt de basisschool het vaakst genoemd als meest onmisbare voorziening. Ook bij 
de vraag naar de sterke punten van Ee duikt de basisschool regelmatig als antwoord op. De aanwezigheid 
van een levensvatbare basisschool bindt jonge gezinnen aan het dorp en zorgt daarmee voor een 
diversiteit aan leeftijdsgroepen in het dorp.  

 
Uitkomsten informatieavond 
Middels Onno Bouma (directeur) is de school vertegenwoordigd op de informatieavond. Er wordt bij de 
school stilgestaan door benoeming van een drietal positieve punten en een drietal aandachtspunten. 
Onderstaand de resultaten: 
 

Positieve punten 1. Leerlingenaantal (stijgende lijn & stabiliteit) 
   2. Centrale locatie ten opzichte van dorp 
   3. Positieve sfeer  
Aandachtspunten 1. Ouder wordend schoolgebouw (45 jaar oud) 
   2. Mogelijke impact krimp op de langere termijn 
   3. Parkeergelegenheid & verkeersveiligheid 
 

Een op termijn kleiner wordende school en een accommodatie waar de jaren gaan tellen zijn factoren 
waar je op kunt voorsorteren. Is een dorpsschool de toekomst of opereren scholen steeds meer vanuit 
een regio-functie? Onno Bouma geeft aan dat er vanuit Arlanta3 momenteel nog geen directe noodzaak 
is om te kijken naar herhuisvesting of oriëntatie op een regiofunctie, maar het is van belang om verbinding 
te houden met ontwikkelingen in het dorp wanneer zaken concreter worden richting de toekomst. 
Toekomstige herhuisvesting van de school kan een kans/ontwikkeling zijn waar andere geledingen uit het 
dorp op aan kunnen haken.  
 
Speerpunten richting 2030 

 Verbinding/afstemming tussen dorpsbelang & school aangaande toekomstige ontwikkelingen;   
 nader onderzoeken of toekomstige herhuisvesting kan worden gecombineerd met andere  
 ontwikkelingen binnen het dorp (centralisatie van gebouwen/activiteiten?);  
 jonge gezinnen blijvend aan het dorp binden in verband met leefbaarheid (aanwezigheid school). 

  

                                                      
3 ARLANTA is een stichting die bestaat uit een veelkleurig palet van vijftien christelijke basisscholen en één school 
voor christelijk speciaal basisonderwijs 
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Aanvullende input – Verenigingen 4 
 
 

Ee kent nog altijd een rijk verenigingsleven. De grote diversiteit aan verenigingen en georganiseerde 
activiteiten heeft een positieve impact op de leefbaarheid van het dorp. Door het grote belang hiervan 
binnen een relatief kleine dorpsgemeenschap zijn de verenigingen uitgenodigd op de informatie avond, 
welke aanvullend op de enquête is georganiseerd.  
 

Uitkomsten enquête 

In de vraag aangaande het belang van de diverse voorzieningen worden de verenigingen maar liefst 310 
maal vermeld. Slechts in 0,62% van die gevallen worden verenigingen betiteld als een ‘onbelangrijke’ 
voorziening. 3,11% heeft geen mening over verenigingen en maar liefst ruim 96% betiteld verenigingen 
als belangrijk of zelfs onmisbaar.  
 

 
 
Uitkomsten informatie avond 
Een deel van de verenigingen is aanwezig geweest op de informatie avond. Ook hier wordt in eerste 
instantie een inventarisatie gemaakt van positieve punten & aandachtspunten. Onderstaand de 
resultaten: 
 

Positieve punten 1. Groot aantal vrijwilligers 
   2. Betrokken gemeenschap  
   3. Veelheid en diversiteit aan verenigingen 
 
Aandachtspunten 1. Verouderde accommodaties op versnipperde locaties  
   2. Beperkt aantal vrijwilligers voor bestuursfuncties 
   3. Aanwas van nieuwe leden 
 

De sleutelvraag is hoe het rijke verenigingsleven behouden kan worden voor de toekomst. Het bundelen 
van krachten en het meer doen in gezamenlijkheid lijkt een oplossingsrichting die recht doet aan de 
aandachtspunten. Zo kan gezamenlijk gebruik van accommodaties leiden tot een beter financieel 
evenwicht. Door meer zaken overkoepelend te regelen kan wellicht een oplossing worden gevonden voor 
het gebrek aan vrijwilligers op bestuursfuncties. Gezien het feit dat slechts een deel van de verenigingen 
was vertegenwoordigd op de informatie avond verdient het aanbeveling om input op te halen bij een 
groter deel van de in Ee aanwezige verenigingen.  
 

Speerpunten richting 2030 
 

 Nadere inventarisatie binnen het totale verenigingsleven; 
 nader onderzoeken of toekomstige herhuisvesting kan worden gecombineerd met andere  

ontwikkelingen binnen het dorp (centralisatie van gebouwen/activiteiten?);  
 kijken of verenigingen gebundeld kunnen worden onder aansturing van een overkoepelend 

omni-bestuur. 

                                                      
4 Zie ook bijlage pagina 16 
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Thema 4 - Bedrijvigheid 
 
Uitkomsten enquête 

Maar liefst 96% van de respondenten ziet de aanwezigheid van bedrijven als toegevoegde waarde van het 

dorp. Ruim 90% is van mening dat bedrijven ruimte moeten krijgen om uit te breiden als ze daardoor voor 

het dorp behouden kunnen blijven. 95% vindt bedrijven belangrijk of heel belangrijk voor de leefbaarheid 

in het dorp.  

 

Speerpunten richting 2030 

 Hoe houden we Ee interessant voor ondernemers en ZZP’ers? 
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Aanvullende input – Ondernemers 
 
Een kan worden betiteld als een ondernemend dorp. Bedrijven van diverse omvang zijn vertegenwoordigd 
in ons dorp.  
 
Uitkomsten informatieavond 
Een deel van de ondernemers is aanwezig geweest op de informatieavond. Ook hier wordt in eerste 
instantie een inventarisatie gemaakt van positieve punten & aandachtspunten. Onderstaand de 
resultaten: 
 
Positieve punten 1. Realisatie van industrieterrein 
   2. Positieve houding vanuit de gemeenschap  
   3. Goede bereikbaarheid 
 
Aandachtspunten 1. Beter organiseren vanuit gezamenlijkheid 
   2. Verpaupering oude bedrijfsgebouwen 
   3. Aanhoudende aandacht voor bereikbaarheid/onderhoud buitengebied 
 
De aanwezige ondernemers hebben een aantal concrete doelstellingen geformuleerd met het oog op de 
korte en lange termijn. Het acteren vanuit gezamenlijkheid en verbinding houden met andere 
ontwikkelingen in het dorp moet ervoor zorgen dat het ondernemersklimaat in stand blijft voor de lange 
termijn. 
 
Speerpunten richting 2030 

 Ondernemers zijn goed georganiseerd vanuit een ondernemersvereniging;  
 nader onderzoeken of toekomstige herhuisvesting kan worden gecombineerd met andere 
 ontwikkelingen binnen het dorp (centralisatie van gebouwen/activiteiten?);  
 mogelijkheden bekijken voor een bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP’ers; 
 bedrijven zijn zelfvoorzienend qua energie; 
 ruimte bieden aan een zorgondernemer die woonruimte/zorg voor ouderen kan realiseren. 
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Thema 5 –Recreatie & toerisme 
 
 

Uitkomsten enquête 

Op de vraag of Ee aantrekkelijk is voor toeristen gaven 224 personen (77,22%) aan dat dit zo is, 22,78% 

denkt er anders over en vindt van niet. Het is mooi dat op de vraag of suggesties zijn voor verbetering 

maar liefst 305 ideeën waren. Het meest genoemd is kleinschalige horeca in de vorm van b.v. een 

theetuin, terras aan het Dokkumer Grootdiep. 
 

Speerpunten richting 2030 

Als het gaat om meer recreatie voor de inwoners van Ee e.o. dan zouden meer rondwandelingen in de 

omgeving fijn zijn. Bijvoorbeeld een –wandel of fietspad van Tibma naar het Dokkumer Grootdiep en van 

de Humaldawei naar de Sùder Ie. Evenals een uitbreiding van de waterrecreatie met b.v. een jachthaven 

en een trailerhelling, een vissteiger en mogelijkheden om te kanoën. De Opvaart verbinden met de Sùder 

Ie. Wie weet kan er in het kader van de ontwikkeling van de Sùder Ie door Ee mee gelift worden op de 

plannen die het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme en niet te vergeten: de 

positionering en ontwikkeling van Ee als ‘Flaaksdorp’. 
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Speerpunten richting 2030 
 

 

De enquête en de informatie avond hebben vanuit een breed draagvlak geleid tot een aantal concrete 

handvatten waarmee het dorp verder kan. Het is mooi om te constateren dat mensen veelal veel 

waardering hebben voor het dorp en hun eigen buurt. Het is echter onvoldoende om achterover te 

leunen. De hoge waardering kan alleen worden behouden als we ons als dorp sterk blijven maken voor 

die zaken die bijdragen aan de leefbaarheid en een prettige leefomgeving: instandhouding van de 

topvoorzieningen, het stimuleren van bedrijvigheid, een rijk verenigingsleven en een dorp waarin ouderen 

zo lang als mogelijk kunnen blijven wonen. Ook het behoud van veelgenoemde sterke punten & 

bijzonderheden (rust & ruimte, vriendelijk & sociaal en het beschermde dorpsgezicht) verdienen het om 

een belangrijk ankerpunt te zijn naar de toekomst. Als deze doelen gepaard kunnen gaan met inzet voor 

duurzaamheid ligt er een hoopvolle toekomstvisie klaar voor ons unieke terpdorp.  Onze aanbeveling zou 

zijn om de komende jaren vanuit dorpsbelang de focus te hebben op de volgende onderwerpen: 
 

EEN AANTAL VOORBEELDEN: 
 

 Onderzoeken of vanuit de gezamenlijkheid (bijv. school/verenigingen/bedrijven/wonen in een 

gezamenlijke accommodatie) instandhouding van het huidige voorzieningenniveau haalbaar is. 
 

 Een werkgroep opzetten die invulling geeft aan de brede ambities op het gebied van duurzaamheid 
 

 Een directe lijn onderhouden met de school/Arlanta om op tijd mee te kunnen liften op ontwikkelingen  
 

 Inzetten op een zo lang mogelijk verblijf van ouderen in ons dorp 
 

 Vechten voor de (kern)zaken die ons dorp uniek maken: rust & ruimte, vriendelijk & sociaal en het 

unieke beschermde dorpsgezicht 

 

 De positionering en ontwikkeling van Ee als ‘Flaaksdorp’ 
 

 Meeliften op de ontwikkelingen rondom de Sùder Ie en het beleidsplan Recreatie en Toerisme in 

Noordoost Fryslân 
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Bijlage - Duurzaamheid 
 

Inleiding 

De groei van de wereldbevolking zorgt voor een toenemende vraag naar energie en grondstoffen. 

In de huidige economie gaat veel opgewekte energie verloren en worden veel producten aan het einde 

van hun levensduur weggegooid en wordt veel talent en energie van mensen niet goed benut. Zonde! Zo 

raken onze hulpbronnen op en mensen kunnen niet optimaal meedoen in de maatschappij. Een circulaire 

economie draait om het efficiënt en effectief gebruiken van grondstoffen en het optimaal laten meedoen 

van mensen. Dit betekent onder meer het verminderen en uiteindelijk zelfs wegnemen van afvalstromen, 

doordat de materialen waar een product van is gemaakt opnieuw ingezet worden. Niet langer VER-

bruiken, maar alleen GE-bruiken. Ook betekent het mensen laten doen waar ze goed in zijn en dat 

waarderen. 

 

Welvaart in de toekomst 

Duurzaamheid zorgt voor minder verspilling en maakt ons minder afhankelijk. Op dorpsniveau worden er 

met name in Friesland steeds vaker activiteiten ontwikkeld op dit gebied, onder het motto: “Als je goed 

bent voor je omgeving, is je omgeving goed voor jou” 

Belangrijk omdat om klaar te zijn voor de toekomst is het beter om zuinig om te springen met de aarde 

en haar natuurlijke hulpbronnen. De welvaart heeft ons veel gebracht maar er zal een omslag plaats 

moeten vinden van meer naar beter zodat ook volgende generaties in welvaart kunnen leven.  

 

Visie op duurzaamheid  

Onderzoeken welke energiebesparingen er mogelijk - Onderzoeken van mogelijkheden om het dorps 

onafhankelijk te maken van de reguliere energievoorziening - De mogelijkheden voor de collectieve 

benutting van zonne-energie zijn ruimer geworden. Onderzoeken wat dit kan opleveren voor huishoudens 

in dorp Ee. Als voorbeeld: een ligboxstal voorzien van collectoren door en voor huishoudens uit Ee. 

 

Energiebesparing  

Een minstens zo belangrijk punt als het gaat om duurzame energie is energiebesparing. Wat je bespaart 

hoef je immers niet op te wekken. Voorlichting over en stimuleren van energiebesparing is daarom ook 

een speerpunt binnen het energiebeleid. 

Elektrisch rijden is beter voor het milieu dan rijden op benzine of diesel. Met de groei van het aantal 

elektrische auto’s is het van belang ook te zorgen voor voldoende laadpunten. 

- Creëren  van  duurzaam  (sociaal/economisch)  perspectief  in  de  regio - Door, voor en  met  de  lokale  

gemeenschap - Coöperatief - Dienstbaar - Transparant - Winst  behouden  voor  de  gemeenschap - Voor  

iedereen - Wij doche ut self! 

In een circulaire economie worden grondstoffen slechts één keer onttrokken aan de omgeving, om 

vervolgens steeds opnieuw gebruikt te worden. Afval bestaat niet in de circulaire economie. 

In een circulaire economie gebruik je nooit teveel water, komt al je stroom en energie uit hernieuwbare 

bronnen en wordt elke gram afval gebruikt als nieuwe grondstof. 

Onze huidige economie verbruikt grote hoeveelheden grondstoffen die na toepassing regelmatig 

onderdeel zijn van een circulair proces, maar die vaak ook na toepassing weer worden weggegooid. Dit 

(circulaire) proces moet verbeteren, want grondstoffen raken op en producten verliezen hun waarde. 

Daarom werken we toe naar een circulaire economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van afvalstoffen, 

herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen centraal. De waarde van de grondstof en/of 

het product wordt maximaal benut. Tegelijkertijd reduceren we afval tot een minimum en voorkomen 

schadelijke emissies naar bodem, water en lucht. 
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Bijlage – Verenigingen 

 
Inleiding 

Er is momenteel  grote diversiteit aan verenigingen in Ee op sportief, cultureel en ondernemend gebied. 

Omdat het dorp mede  een verbinding vormt met omliggende dorpen als Engwierum, Oostrum en 

Jouswier en de buurtschappen Tibma en Dokkumer Nieuwe Zijlen  hebben clubs en verenigingen een 

functie voor het hele gebied. Het dorp Ee wordt als een dorp in de omgeving gezien met het accent op 

sport. En dat willen we graag zo houden. 

 

Vrijwilligers 

Het is dus in Ee een levendige bedoening met een behoorlijk aantal verenigingen met daaraan gekoppeld 

veel vrijwilligers. 

Wat de verenigingen in het dorp zelf betreft is er naast de Vereniging voor Dorpsbelangen (± 310 leden)       

sprake van een  16 tal verenigingen op divers gebied. Het aantal buurtverenigingen bedraagt momenteel  

16.Voor de toekomst van de verenigingen  is het belangrijkste uitgangspunt het volgende: 

Het verenigingsleven in een  dorpsgemeenschap als Ee e.o. kan niet zonder vrijwilligers. 

Dit lijkt een constatering die misschien een open deur lijkt, maar zeker van belang is en waar altijd 

aandacht voor nodig is en blijft. 

 

Visie op de verenigingen 

De inwoners van het dorp Ee zijn unaniem van mening dat de huidige verenigingen een zeer belangrijke 

schakel zijn en moeten blijven met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp. 

Als onderdeel hiervan zullen zij zich samen inzetten om het huidige aantal verenigingen op een kwalitatief 

verantwoord niveau te houden en indien noodzakelijk en mogelijk als vrijwilliger doelmatig zijn of haar 

bijdrage te leveren. 

Versnippering van het verenigingsleven moet worden voorkomen. Dat betekent dat er nadrukkelijk 

verbinding gezocht moet blijven worden. Korte lijnen en een goede communicatie intern en extern zijn 

hierbij een voorwaarde. 

 

Hierbij onderkennen wij de volgende uitgangspunten: 

 

1. Gepaste zelfredzaamheid 

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van de huidige verenigingen. Indien 

noodzakelijk zullen verenigingen hiervoor middelen beschikbaar stellen om dit te realiseren. 

2. Integrale aanpak 

Het behouden van de huidige verenigingen staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van de totale 
dorpsvisie. 
3. Wederzijdse informatieplicht 

De inwoners worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en hebben een 

medewerkingsplicht die niet vrijblijvend is. De verenigingen spelen hier echter ook een belangrijke rol. 

Ook zij hebben actieve niet vrijblijvende rol richting de inwoners. Zo is voor iedereen duidelijk wat de  

verplichtingen zijn en wat van elkaar kan worden verwacht. 
 

Gericht op hetgeen we met elkaar betogen 

Het is van belang om te weten wat we met elkaar willen bereiken. Wat moet het effect zijn? 

In het geval van het behouden van het huidige aantal verenigingen wordt ingezet op actieve voorlichting 

en andere maatregelen, waaronder een onderzoek naar de mogelijkheden om onbelaste vergoedingen te 

verstrekken aan vrijwilligers.  


