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Opkomen voor ons dorp 

In 2010 is de dorpsvisie voor de periode 2011 – 2021 opgesteld. De periode 2015 is het vijfde  jaar 

dat aan de uitvoering van de dorpsvisie wordt gewerkt. De dorpsvisie is opgebouwd is opgebouwd 

rond 7 thema’s. Per thema wordt aangegeven hoe het zit met de afhandeling van de korte termijn 

acties uit de visie en wat er is bijgedragen aan de lange termijn acties. 

1. Opvang van vluchtelingen 
In de raadsvergadering van 21 april is de gang van zaken rond het AZC in Witmarsum besproken. Nu 

het AZC op locatie kloostertuin niet door gaat is het de vraag wat er nu gaat gebeuren. De gemeente 

maakt nu eerst een masterplan voor opzetten van AZC’s in SWF. Daarin worden alle mogelijke 

locaties bekeken en afgewogen en wordt aangegeven hoe SWF aan de doelstelling voor het 

huisvesten van vluchtelingen in AZC’s kan voldoen. Het masterplan komt na de zomer beschikbaar. 

De dag na de informatiebijeenkomst van 16 februari is een vijftal bijeengekomen om te bespreken 

over hoe we om konden gaan met de situatie die ontstaan was. Het comité bestond uit Joost Rosier 

voor Dorpsbelang, Menno Heeringa voor de ondernemersvereniging, Roeland Waterlander, bezig 

met een handtekeningen actie, Klaas Smit als communicator en Yvonne Alen als vertegenwoordigster 

voor de buurt. Het comité heeft snel besloten dat eerst duidelijk moest worden wat het dorp vindt. 

Op de informatieavond was maar een heel beperkt aantal dorpelingen aan het woord geweest. 

Dorpsbelang heeft zich samen met het comité steeds onafhankelijk opgesteld en vanuit de mening 

van het dorp geopereerd. Het comité heeft een uiterst betrouwbare, door experts gescreende en 

door alle partijen als zeer professioneel omschreven enquête georganiseerd om de mening uit ons 

dorp op te halen. Toen de uitkomst van de enquête beschikbaar kwam en het duidelijk werd dat een 

groot deel van Witmarsum tegen de opvang van 200 vluchtelingen op de kloostertuin locatie is, heeft 

het comité die mening overgenomen. De latere wijziging van het kloostertuinplan, waarbij 120 

vluchtelingen in het klooster zelf en 80 in de tuin worden gehuisvest was geen aanleiding om die 

mening te veranderen. 

Uit de enquête blijkt ook dat 75% van de dorpsgenoten voor enige vorm van opvang is in ons dorp. 

DB heeft samen met het comité steeds aangegeven dat als Witmarsum de meest geschikte plek is in 

SWF en haar verantwoordelijk moet nemen in de opvang van 200 vluchtelingen in een AZC, dat de 

opvang alleen kan op buitenplaats ‘It Fliet’. ‘It Fliet’ vindt 50% van Witmarsum een geschikte locatie 

en de kloostertuin vindt 70% een ongeschikte locatie. Tijdens het hele proces is er geen opening 

geweest om locatie ‘It Fliet’ of andere gecombineerde opties verder te onderzoeken. 

Op 23 mei heeft het comité het proces geëvalueerd met burgemeester Apotheker en projectleider 

Abma. Belangrijkste uitkomst was dat als we eerder bij de plannen betrokken waren en alle 



mogelijke partijen meer hadden kunnen samenwerken, er misschien een beter plan had kunnen 

ontstaan, dat goed door de meeste Witmarsumers zou zijn ontvangen.  

Het is duidelijk dat er geen AZC komt in Witmarsum. Tijdens de evaluatie maakte de burgemeester 

duidelijk dat de hoogste prioriteit voor de komende tijd nu eerst komt te liggen bij het vinden van 

huisvesting voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 

Wat blijft is bij velen uit ons dorp en ook uit DB en comité een katterige, dubbel gevoel dat we nu 

niet bijdragen aan de opvang van vluchtelingen, mensen die in eigen land verschrikkelijke dingen 

hebben meegemaakt.  

2. Welzijn en Zorg 
(Middel)lange termijn acties Actiehouders Korte termijn acties 

Robuuste (duurzame) zorg en 
samenwerking (regiofunctie) 

DB & zorgaanbieders - Sociale kaart op website DB. 

Saamhorigheid in het dorp 
vergroten 

DB & WOK - Inzet voor één website in 
Witmarsum 
- Kluunfeest goes serious 
- Projectvoorstel Mienskip 3.0 
- Jaarkalender in principe op de 
Koepel site. 
-Vrijwilligerslijst 

Onderzoeken samenwerking 
verenigingen 

DB & verenigingen W2018 

Onderzoek naar concept 
"Buurtzorg" 

DB & zorgpartners & 
kerken & Graag dien. 

Eetgroep en repaircafe  

Urnenmuur DB & kerken & 
begrafenisondernemingen 

 

Appartementen (in boerderij) 
met ingekochte zorg op maat 

Appartementen (in 
boerderij) met ingekochte 
zorg op maat DB & 
ondernemer  

September in gemeentehuis voor 
ouderen met dementie. 
Aanleunwoningen in voorste deel 
gemeentehuis. 

  



3. Woonomgeving en wonen 
Korte termijn acties: 

Actiepunten Actiehouders Resultaat na 3 jaar  

Wandelroutes rondom 
dorp o.a. maken van 
wandel-, fiets- en 
ruiterroutes  

DB & OVW  - De gulden halsband is geupgrad. 
- Van dijk tot dijk project kijkt naar ontwikkeling 
driehoek Afsluitdijk, Makkum en Harlingen. 

Windmolenplannen 
provincie en rijk 

Provinciale 
State  

Molens komen langs de Afsluitdijk in het IJsselmeer en 
op de kop afsluitdijk. Het gaat dan in totaal om 316 
megawatt aan windenergie dat in het meer moet 
komen. Samen met het park op de kop van de 
afsluitdijk van 36MW en wat op het land aan 
bestaande molens in de rest van Friesland blijft staan 
wordt dan de doelstelling van 530MW gerealiseerd. 

Bestemming van het 
klooster 

 Bestemming is nu weer onzeker. 

Bestemming Koepelkerk PKN kerk en 
DB 

DB doet mee in de werkgroep die een andere 
bestemming onderzoekt. 

 

4. Verkeer en bereikbaarheid 
Korte termijn acties: 

Actiepunten Actiehouders Resultaat na 3 jaar  

Bos toegankelijker maken 
(bruggen en paden) 

DB & 
Natuurmonumenten 

Toegangsbrug brug naar het bos was erg glad 
zijn.  Brug is schoongemaakt en bewerkt om 
algen aangroei te voorkomen. De brug is nu 
bij nat weer goed begaanbaar. 

Verbeteren Molenweg: 
kademuur, wegdek, 
walbeschoeiing en steiger 

DB & gemeente & 
Wetterskip 

Kade staat toch wel erg scheef. Als de kade is 
afgekeurd het probleem wordt  in 2017 
opgelost 

Gevaarlijke verkeerssituaties 
oplossen: kruising 
Fabryksbrêge, kruising 
Kamperdyk-Van Aylvaweg-G. 
Japiksweg 

DB & gemeente Dit is een aantal keren besproken: kruising 
Kamperdyk etc. blijft zo.  
Gemeente heeft aangegeven dat de 
kruisingen niet aangepakt worden. 

Te hard rijden in 
Oosterstraat 

DB & gemeente &  
bewoners 

Is voor de tweede keer overleg geweest. 
Snelheid remmende maatregelen zijn lastig. 
Gemeente onderzoekt drempels zonder 
trilling overlast. 

Drempel Mauritsstraat  – 
Menno Simonsstraat  

DB & gemeente &  
bewoners 

Gemeente onderzoekt of er een andere 
snelheid remmende maatregel is die geen 
trillingen veroorzaakt 

Parkeerprobleem 
Mounewetter 

DB & gemeente &  
Mounewetter 

Gemeente bereid naar de mogelijkheden te 
kijken. 

Parkeerruimte Mounts DB & gemeente &  
bewoners 

Extra parkeerplaatsen gecreëerd bij ingang 
kleuters 

 

 



Bijdrage aan lange termijn acties: 

Actiepunten Bijdrage 

Parkeerprobleem Tjasker - Gevaarlijke situatie bij gelijk uit gaan van beide 
scholen bij dorp coördinator aangekaart. DB 
kaart bij scholen aan of ze mee willen doen met 
een VVN project. 

 

5. Werkgelegenheid, recreatie en toerisme 
Korte termijn acties: 

Actiepunten Actiehouders Resultaat na 3 jaar  

Behouden van toeristen 
(voor  
minimaal 1 dag) door o.a.:  
● Toegankelijk wandelpad  
maken van Griene Dyk en  
Halsban + promoten  
● Professionele beweg-
wijzering op weg en water  
● Professionele site 
Witmarsum  
● Benutten van molen,  
Koepelkerk, Menno Simons, 
Pim Mulier en G. Japicx  
● Arrangementen aanbieden  
met o.a. varen 

DB & gemeente & 
OVW & 
verenigingen 
(krachten bundelen 
en samenwerken) 

 Halsban wordt gepromoot. 

 Van dyk tot dyk project voor 
stimulering tourisme. 

 Site nog on hold. 

Bedrijventerrein vergroten, 
maar stel wel bouweisen & 
discussie starten over type 
en grootte bedrijven. 

DB & gemeente & 
OVW + werkgroep 

Blijkt in deze tijd minder relevant.  

 

-  

Bijdrage aan lange termijn acties: 

Actiepunten Bijdrage 

 -  

 

6. Voorzieningen, diensten en onderwijs 
 

Bijdrage aan lange termijn acties: 

Actiepunten Bijdrage 

Bibliotheek behouden (eventueel in school 
vestigen) 

- aanspreekpunt voor bibliotheek. Kinderboeken 
komen in de scholen. Is nu ook een boeken punt 
in Aylva State. 



 

7. Jeugd en ouderen 
Korte termijn acties: 

Actiepunten Actiehouders Resultaat na 3 jaar  

Behouden speeltuinen en 
realiseren nieuwe bij de Dôle 2 

DB & speeltuin-
commissie 

Speeltuin Dôle 2 onderzocht, past niet in 
plan. Open kavel geen optie. Wordt nu 
gekeken naar een locatie voor een scate 
baan. 

Overdekte ontmoetingsplaats 
voor ouderen 

DB & gemeente Nog geen actie op ondernomen. Blijft 
staan. 

1 X per maand activiteit voor 
jeugd die ook jeugd uit regio 
trekt. Culturele commissie 
oprichten voor activiteiten 

DB/WOK & horeca 
& werkgroep 

De Dream is opgegaan in W2018.  
 

 

8. Sport, ontspanning en vrijwilligers 
Korte termijn acties: 

Actiepunten Actiehouders Resultaat na 3 jaar  

Parkeerprobleem oplossen 
bij sportveld. 

DB & gemeente & 
verenigingen 

Dit loopt, o.a. via input van DB op Verkeers- 
en vervoerplan gemeente.  

Onderzoeken clusteren 
taken vrijwilligers 

DB & 
besturen/commissies 

Lopen nu geen concrete acties 

Cultuurcommissie oprichten 
voor activiteiten. 

DB & cultuurcom. en 
horeca 

W2018 rond Iconen 

Sportdorp Wytmarsum DB & gemeente Aantal activiteiten vasthouden en nieuwe 
acties in het kader van W2018. 

 

Bijdrage aan lange termijn acties: 

Actiepunten Bijdrage 

Kunstgras - Gerealiseerd 

 

  



Organiseren van Waardevolle evenementen 

Het Witmarsum Ontspannings Kommittee (WOK) en Yn it Ferliene vallen onder dorpsbelang en 

samen organiseerden we: 

• Dodenherdenking op 4 mei. 

• Koningsdag 

• 11 november 

• Sinterklaasfeest 

• Koepelverlichting 

Organiseren van feesten 

• Organiseren Kluunfeest. 

• We sparen voor een groot dorpsfeest 

Dorpsbelang ondersteunt vele initiatieven 

• Sportdorp Wytmarsum 

• WOK 

• Himmeldei 

• Oars as oars 

• Zwembad 

• Speeltuinen 

• Koepel 


