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VOORWOORD

In augustus 2010 besloot het bestuur van dorpsbelang Witmarsum de ideeën voor het dorp voor
de komende 10 jaar op papier te zetten. De gemeentelijke fusie was aanstaande en daarmee
was er ook een externe aanleiding voor het schrijven van een dorpsvisie. De nieuwe gemeente
Súdwest Fryslân stelt dorpen en wijken centraal
in zijn beleid, maar het initiatief voor verbeteringen ligt wel bij de dorpen zelf. Als aanspreekpunt ziet de gemeente de dorpsbelangen en
wijkraden. Voor de start van de visie hebben we
ondersteuning van Doarpswurk gevraagd. Het
eerste advies was het instellen van een werkgroep, die het maken van een dorpsvisie als
project op zich neemt. We hebben drie dorpsgenoten bereid gevonden in de werkgroep zitting te nemen: Klaas van der Vlugt (voorzitter),
Anja Feenstra en Jacqueline Vissers. Vanuit het bestuur van dorpsbelang zaten Jeroen Menage en
Klaas Smit in de werkgroep. We bedanken hen
voor hun inzet, de korte periode waarin ze de
visie hebben opgesteld en het geleverde product.
Een dorpsvisie is pas waardevol als deze voortkomt uit wensen van mensen in het dorp en als
deze gedragen wordt door de inwoners van het

dorp. Zoals duidelijk moge zijn, is het niet mogelijk met iedereen uit het dorp te spreken. Uit de
mogelijke manieren voor het opstellen van een
visie, kozen we voor keukentafelgesprekken. We
hebben in totaal vijf keukentafelgesprekken gevoerd in De Gekroonde Roskam met telkens zo'n
tien dorpsgenoten: een mix van jong, oud, import, autochtoon en ondernemer. Ook de spreiding over het hele dorp en het buitengebied telde
mee bij het kiezen van gesprekspartners. In al die
vijf gesprekken kwamen steeds dezelfde thema’s
aan de orde, zodat we aan het eind vijf meningen over elk thema hadden. We bedanken de
deelnemers heel hartelijk voor hun inbreng en
voor hun tijd. Zonder hen was er geen visie tot
stand gekomen. En uiteraard bedanken we onze
gastheer voor zijn gastvrijheid.
Dorpsgenoten die we niet hadden uitgenodigd,
hebben we de gelegenheid geboden op een
extra te organiseren keukentafelgesprek hun inbreng te leveren. Niemand heeft gebruikgemaakt
van deze optie. In onze ogen is de dorpsvisie
daarmee genoeg gelegitimeerd en vertegenwoordigt zij de ideeën van alle inwoners.
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INLEIDING

Dorpsbelang Witmarsum wilde een duidelijker
beeld krijgen van wat dorpsgenoten met het dorp
willen. In de afgelopen 10 tot 15 jaar is er veel
veranderd en het lijkt er nu een beetje op dat het
dorp wel af is: een vaarroute met bruggen op de
goede hoogte, een goed winkelbestand met een
nieuwe supermarkt, nieuwe ondernemers en bedrijfsuitbreidingen, de nieuwe wijk Dôle 2 aan de
zuidkant van het dorp, het recreatiepark met villa's
is in aanbouw met een golfbaan en we hebben
een gemoderniseerd verzorgingshuis. Toch
mogen we niet stilzitten. Over 10 jaar ziet de wereld er anders uit en daaraan willen we een belangrijke bijdrage leveren.
De gemeente Wûnseradiel is per 1 januari 2011
opgegaan in Súdwest Fryslân, een fusie van 5
zelfstandige gemeenten in zuidwest Friesland.
Eén van de gevolgen voor Witmarsum is dat het
bestuur letterlijk verder weg is komen te zitten.
Konden we tot nu toe gemakkelijk naar het gemeentehuis lopen en direct met de burgermeester
overleggen, vanaf nu is dat contact formeler en
niet meer om de hoek. De fusiegemeente heeft tevens uitgesproken dat dorpsbelangen een belang-
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rijk aanspreekpunt zijn en dat dorpen zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van initiatieven
voor verbeteringen.
Al met al aanleiding genoeg voor het op papier
zetten van de dorpswensen, inclusief een actieprogramma om die wensen in de praktijk te kunnen brengen.
De visie bestrijkt een periode van 10 jaar, maar
zal in die tijd niet statisch zijn. Wanneer nodig,
dan passen we zaken aan, het is een levend document. Ook zal de visie niet altijd panklare oplossingen bevatten, maar meer een beschrijving
geven van hoe we willen dat het dorp er over 10
jaar voor staat. En natuurlijk spreken we meerdere
partijen aan om in actie te komen: allereerst zijn
we dat zelf, het bestuur van dorpsbelang, maar
ook verenigingen, de gemeente, de gemeenteraad en in het algemeen de ondernemerszin van
alle dorpsgenoten. Iedereen kan bijdragen aan
verbeteringen in Witmarsum.
Leeswijzer
De visie begint met een samenvatting onder de
naam Focus de komende 10 jaar. Daarna be-

spreken we 7 thema's en per thema zeggen we
wat we willen behouden en vervolgens wat er
beter moet.
De thema's zijn:
1. Welzijn en zorg
2. Woonomgeving en wonen
3. Verkeer en bereikbaarheid
4. Werkgelegenheid, recreatie en toerisme
5. Voorzieningen, diensten en onderwijs
6. Jeugd en ouderen
7. Sport, ontspanning en vrijwilligers
Per thema geven we aan welke punten we concreet
willen aan pakken, wie actiehouders zijn en op
welk moment de actie afgerond zou moeten zijn:
• * (sterretje):
binnen twee jaar moet dit punt klaar zijn
• MLT (middenlange termijn):
tussen 2 en 5 jaar afgehandeld
• LT (lange termijn):
tussen 5 en 10 jaar klaar

Aan het eind van deze visie is een aantal grotere
actiepunten beschreven. Dit zijn wensen waarbij
verschillende punten nauw samenhangen die dan
ook in samenhang aangepakt moeten worden.
Dit vraagt een uitgebreidere voorbereiding om te
bepalen wat er precies moet gebeuren. Bij deze
voorbereiding worden betrokken partijen gevraagd mee te doen.
Per jaar maakt het bestuur van dorpsbelang Witmarsum een jaarplan waarin staat welke punten
en welke grotere actiepunten we willen realiseren.
Tijdens de jaarvergadering maken we het plan
bekend voor het jaar dat komt en leggen we verantwoording af over het voorbije jaar.
We wensen u veel leesplezier en hopelijk is de
visie een inspiratie voor iedereen om in actie te
komen.
Bestuur van Dorpsbelang Witmarsum
April 2011
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FOCUS DE KOMENDE 10 JAAR

Witmarsum is ook in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân één van de grootste kernen met de
daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden. Als
één van de grootste kernen is Witmarsum een belangrijk dorp in de regio, een dorp dat voor die
regio meer betekenis kan hebben dan nu. Witmarsum is een agrarisch plattelandsdorp en dat
karakter willen we behouden, maar we willen dat
meer combineren met mogelijkheden die er liggen op toeristisch vlak. Het gaat dan om een
goede balans tussen agrarische natuur en toeristische voorzieningen.
Regiofunctie
De meeste dorpsgenoten zijn tevreden met wat we
hebben en willen graag houden wat er nu is. Om
dat voor elkaar te krijgen, wil Witmarsum een regiofunctie op zich te nemen voor de kleinere dorpen om ons heen. Als er krimp is en als iedereen
toch een leefbare woonomgeving wil, dan zullen
we moeten samenwerken en gezamenlijk voorzieningen in stand moeten houden. De regio strekt
zich in onze ogen uit tot Makkum, Bolsward, Kimswerd en de Afsluitdijk. De regiofunctie kunnen we
vervullen op de volgende gebieden:
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•
•
•
•

winkelaanbod
bedrijvigheid
zorg en welzijn
sport

De voordelen zijn dat het winkelaanbod in stand
kan worden gehouden, doordat er voldoende
klanten komen. De bedrijvigheid, anders dan de
middenstand, mag groter worden bij De Potstal,
maar niet in de vorm van lintbebouwing. Hiermee
creëren we werkgelegenheid in de buurt. De
grootte van bedrijven willen we binnen de perken
houden; de eerste Friese Ikea vinden we een te
groot bedrijf voor Witmarsum.
De regiofunctie voor zorg bestaat uit het huidige
verzorgingshuis Aylvastate, maar kan ook vorm
krijgen door kleinschalig wonen voor ouderen.
Denk daarbij aan appartementen, omgebouwde
boerderijen met meerdere zelfstandige wooneenheden, of een hofje in het centrum van het dorp.
Deze woonvormen hebben tot doel dat de ouderen geen omkijken meer hebben naar een eigen
tuin, terwijl ze toch in het ‘groen’ kunnen blijven
wonen. De regiofunctie voor zorg en welzijn be-
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FOCUS DE KOMENDE 10 JAAR

tekent ook dat er een brede zorgvoorziening in
het dorp aanwezig is: huisartsenpraktijk, fysiotherapie, tandarts, etc. Zo lang mogelijk zelfstandig
blijven is de huidige wens en is ook in onze ogen
van groot belang. Gezamenlijk kleinschalige zorg
inkopen en in het dorp van een brede zorgpraktijk
gebruik kunnen maken, ondersteunt daarbij.

sporthal delen met sportverenigingen uit de regio.
Dit is efficiënt en ondersteunt verenigingen in kleinere dorpen in het behouden van hun eigen verenigingen, maar lost deels ook het (verwachte)
probleem van vrijwilligers vinden op. De poule
van mensen die zich vrijwillig wil inzetten, wordt
groter wanneer we de regio bedienen.

Witmarsum is nu al het dorp met vele sportvoorzieningen en een prachtig sportpark MFC It Fliet
voor voetbal en kaatsen. Wij willen van het MFC
It Fliet een echt veelzijdig sportcentrum maken,
voor zowel buiten- als binnensporten. Het is dan
nodig er een nieuwe sporthal bij te plaatsen.
Daarmee stelt Witmarsum alle inwoners in staat
het hele jaar door sporten te kunnen beoefenen.
De huidige gymzaal is ouderwets en achterhaald
en daarmee niet meer geschikt om die doelstelling te verwezenlijken.

Recreatie en toerisme
Een belangrijke werkgelegenheidspijler voor Witmarsum kan gaan bestaan uit recreatie en toerisme. Nu al hebben we een prachtig openlucht
zwembad, een camping, een 9 holes golfbaan
en een villapark met vakantiehuizen in aanbouw.
Witmarsum beschikt over een rijke geschiedenis
met aansprekende figuren zoals Menno Simons,
Gysbert Japicx en Pim Mulier. Hiervan kunnen we
veel beter gebruikmaken bij het trekken van toeristen naar ons dorp. De Elfstedenroute door het
dorp en de prachtige fiets- en wandelgelegenheden promoten we nog veel te weinig. Wij staan
voor de taak om toeristen arrangementen aan te
bieden waarmee ze zich meerdere dagen in en
om Witmarsum kunnen vermaken. Witmarsum
moet zich profileren als start- en stopplaats voor

Vele dorpen hebben eigen sportverenigingen,
maar het behouden van eigen sportvelden of
sporthallen zal de komende 10 jaar lastiger worden bij krimp. Witmarsum wil in dat geval het gebruik van accommodaties, velden en de nieuwe
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toeristen die van rust, ruimte, varen, fietsen, wandelen, zwemmen, golfen, kamperen, recreëren
en paardrijden houden. Ook online kunnen we
ons meer als eenheid presenteren met een goede
Witmarsum website waaruit de aantrekkingskracht van het dorp duidelijk blijkt.
Daarvoor is het wel nodig dat het dorp een levendiger uitstraling krijgt. Dat kan onder meer
door het maken van een haven, een eet- en drinkgelegenheid met terras ook voor overdag.
Onderwijs en kinderopvang
Witmarsum beschikt over 2 basisscholen, over
een peuterspeelzaal en over buitenschoolse opvang. Deze voorzieningen zijn verspreid over het
hele dorp. De voorkeur gaat uit naar centrale huisvesting van deze voorzieningen. Een geschikte locatie kan het nieuwe gedeelte van het
gemeentehuis zijn, mocht dat in de komende periode vrijkomen.
Het oude gebouw van het gemeentehuis willen
we graag behouden. Ideeën voor de invulling
daarvan zijn er genoeg, waaronder een hotel of
appartementen.

Uitstraling van het dorp
We zijn bezorgd over de dorpskern van Witmarsum. We willen de authentieke uitstraling behouden. Daarvoor is het nodig dat er een goed plan
komt voor het terrein Hogenhuis/Haitsma, voor
het stuk tussen de Arumerweg-Molenweg-Verlengd
Oostend en voor de Arumerweg zelf. Over het
algemeen mag er meer groen in het dorp komen
(met name de Arumerweg), is de bestrating op
een aantal plaatsen niet mooi en heeft het dorp
van buiten geen uitnodigende uitstraling.
Een aantal oude panden in het dorp heeft nu
geen bestemming en dreigt daardoor te vervallen. Denk daarbij aan het klooster naast de katholieke kerk. De verwachting is daarnaast dat
binnen 10 jaar het gemeentehuis een andere bestemming zal moeten krijgen, omdat alle ambtenaren waarschijnlijk centraal gehuisvest gaan
worden buiten Witmarsum.
Wanneer het onderwijs en de opvang van kinderen mogelijk gecentreerd zouden worden in het
nieuwe pand van nu nog het gemeentehuis, dan
komen er drie plekken vrij in Witmarsum. Hier
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zouden bijvoorbeeld appartementen kunnen
komen, woningen voor starters of een ruimte voor
culturele activiteiten.
Saamhorigheid
Er is niet echt het gevoel dat Witmarsum één geheel is. Op zich niet erg, maar Witmarsumers
houden er wel van om eens in de zoveel tijd gezamenlijk iets te doen. Vaak verwijzen dorpsgenoten nog naar het feest van 50 jaar dorpsbelang
in 2009.
Zoiets zou vaker mogen, ook al is er elk jaar feest
op Koninginnedag en organiseren de ondernemers de jaarlijkse Kerstinstuif.
Ook de kerkgemeenschappen en de vele verenigingen in Witmarsum dragen bij aan het gevoel
van saamhorigheid met de activiteiten die zij organiseren. Iedereen wil vrij zijn, maar toch een
gevoel van saamhorigheid hebben.
Algemeen wordt gezegd dat er voor ouderen voldoende activiteiten zijn. De jeugd zou graag zien
dat er wat meer gebeurt in het dorp. Eens per
maand een leuke avond met live muziek heeft in
hun ogen kans van slagen. De uitstraling moet
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‘werelds’ zijn en niet kneuterig, zodat ook jeugd
uit de rest van Súdwest Fryslân op de avond afkomt. Het gaat dan om de leeftijdsgroep 13-18
jaar. Voor basisschoolkinderen zou een paar keer
per jaar een disco mogen worden georganiseerd. Aan een nieuwe soos, zoals De Doofpot,
lijkt de huidige jeugd geen behoefte te hebben.
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ACTIEPUNTEN PER THEMA
Hierna geven we per thema concreet aan waarover we tevreden zijn in Witmarsum en wat we graag
willen behouden, maar zeggen we meteen welke zaken volgens ons en dorpsgenoten kunnen verbeteren.
Zo mogelijk staat erbij wie actie kan ondernemen en op welke termijn.
Aan het eind staan de grotere actiepunten die in samenhang moeten worden opgepakt.
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1. Welzijn en zorg

Tevreden: Op het gebied van welzijn en zorg
zijn de meeste inwoners van Witmarsum tevreden
over de aanwezigheid van: huisartsenpraktijk,
praktijk voor fysiotherapie, vele sportverenigingen, Graach dien, verzorgingshuis Aylvastate,
thuiszorg, ouderen adviseuse, Zonnebloem en ouderen organisaties.
Wensen: Willen we een regiofunctie vervullen,
mede om de bestaande voorzieningen te behouden, dan moet er een bredere zorgvoorziening
komen met bijvoorbeeld een tandarts en een betere bereikbaarheid van de eerstelijns zorg in het
weekend. De voorzieningen voor ouderen op het
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terrein van welzijn zijn er wel, maar ze zijn nog
te onbekend. Het grootste gemis bestaat uit woningen voor ouderen die tussen een eigen huis
met tuin enerzijds, en aanleunwoningen en het
verzorgingshuis Aylvastate anderzijds inzitten. We
willen graag appartementen, bijvoorbeeld door
een bestaande boerderij om te bouwen of door
het oude klooster daarvoor geschikt te maken.
Een eis is dat ouderenwoningen nabij voorzieningen in het dorp komen. De mogelijkheid om dan
als groep ouderen kleinschalige zorg in te kopen,
zodat je door vaste mensen wordt geholpen,
dient zich dan aan.

Actiepunten

Actiehouders

WMO-loket: doel en bereikbaarheid vergroten
Dokterswacht buiten kantooruren verbeteren
Wijkagent meer zichtbaar/bereikbaar en corrigerend optredend
Graach dien & ouderenadviseuse bekender maken/promoten
Robuuste (duurzame) zorg, samenwerking (regiofunctie)
Saamhorigheid in het dorp vergroten
Onderzoeken samenwerking verenigingen
Onderzoek naar concept "Buurtzorg"
Urnenmuur
Appartementen (in boerderij) met ingekochte zorg op maat

DB & gemeente
*
DB & artsenpraktijk
*
DB & gemeente + politie
*
DB & gemeente & Graach dien
*
DB & zorgaanbieders
DB & WOK
DB & verenigingen
DB & thuiszorg
DB & kerken & begrafenisondernemingen
DB & ondernemer

Prioriteit

Termijn

MLT
MLT
MLT
MLT
MLT
LT
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2. Woonomgeving en wonen

Tevreden: Speciale aandacht verdient het karakter van het dorp dat we willen behouden.
Witmarsum is goed bereikbaar en we zijn blij
met het Flietsterbosk, dat dan wel toegankelijk
moet blijven voor dorpsgenoten en toeristen. De
milieustraat in Bolsward is prima en ook dichtbij
genoeg.
Wensen: Het aangezicht van het dorp (van verschillende kanten) mag mooier, mag groener.
Velen zijn niet te spreken over met name het aan-
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zien van de Arumerweg: lelijke bestrating en
weinig groen. De kern van het dorp bij de kerk,
bij het terrein Hogenhuis/Haitsma en tussen de
Molenweg-Verlengd Oostend en de Arumerweg,
heeft de komende tien jaar aandacht nodig.
Ideeën voor deze plekken zijn er genoeg, zoals
betaalbare woningen in de stijl van het dorp
neerzetten en het terrein van Hogenhuis/Haitsma toeristisch uitbuiten. De dorpskern heeft
nu nog te weinig winkels. Ook daar is verbetering mogelijk.

Actiepunten

Actiehouders

Wandelroutes rondom dorp
Meer groen in en om het dorp (groenplan maken)
Betaalbare woningen voor jeugd en starters
Meer kleinschalige winkelvoorzieningen in kern
Dorpskern verfraaien: inbreiding, woningen in en
rond de dorpskern, bestrating, stoepen, groenplan, parkeren

DB & OVW
DB & gemeente
DB & gemeente & woningcorporatie
DB & OVW
DB & gemeente

Prioriteit

Termijn

*
MLT
MLT
MLT
LT
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3. Verkeer en bereikbaarheid

Tevreden: Witmarsum ligt aan de A7 en is
daarmee goed bereikbaar. Ook het openbaar
vervoer is prima, al moeten we de aansluitingen
op bussen naar verdere bestemmingen goed in
de gaten houden nu verschillende maatschappijen deze lijnen in beheer hebben. De rondweg,
G. Japiksweg, is een goede verbinding met noordelijker gelegen dorpen; de dorpskern blijft
zwaar verkeer bespaard en dat is prima.
Wensen: Ondanks de goede bereikbaarheid is
nog niet alles op orde. Witmarsum heeft twee gevaarlijke kruisingen: bij de Fabryksbrêge en bij
de Kamperweg/Van Aylvaweg/G. Japiksweg.
Deze situaties moeten overzichtelijker worden. In

het dorp zijn meerdere parkeerproblemen: bij de
huisartsenpraktijk, het zwembad en de school,
maar ook bij het sportcomplex. Veiligheid is een
punt, met name voor fietsers buiten het dorp: een
fietspad langs de Easthimmerwei richting Bolsward ontbreekt. Ook het fietsen naar Pingjum zou
over een fietspad moeten. De Molenweg is hoognodig aan groot onderhoud toe. Het stuk in de
dorpskern moet een nieuwe kademuur hebben en
een nieuw wegdek. Het deel vanaf het Merkelân
naar het bos heeft een te sterk afkalvende oever
en aan het eind is het bij de steiger naast de camping echt onveilig. En de toegang tot het bos is
moeilijker geworden door de steile opgang van
de bruggen en de slecht onderhouden paden.

Actiepunten

Actiehouders

Bos toegankelijker maken (bruggen en paden)
Verbeteren Molenweg: kademuur, wegdek,
walbeschoeiing en steiger
Gevaarlijke verkeerssituaties oplossen:
kruising Fabrieksbrege, kruising
Kamperdyk-Van Aylvaweg-G. Japiksweg
Parkeerprobleem Tjasker (dokter + zwembad + school)
Fietspad Easthimmerwei en naar Pingjum

DB & Natuurmonumenten

*

DB & gemeente & Wetterskip
DB & gemeente

*
*

DB & gemeente
DB & gemeente

Prioriteit

Termijn

MLT
MLT

MLT
LT

(Als er bij prioriteit én termijn iets is ingevuld, dan bedoelen we dat het maken van plannen snel kan starten, maar dat de uitvoering ervan later klaar is)
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4. Werkgelegenheid, recreatie en toerisme

Tevreden: Witmarsum prijst zich gelukkig met het
zwembad, de camping, het villapark, de golfbaan
en illustere historische figuren, zoals Menno Simons
en Pim Mulier. Ook de bedrijven in en aan de rand
van het dorp, inclusief het Groencentrum, zorgen voor
redelijk wat werkgelegenheid. Grond is hier goedkoper dan in Sneek, zodat er aantrekkelijke mogelijkheden zijn voor meer bedrijven. Het is wel een agrarisch
dorp en dit karakter willen we graag behouden.
Wensen: Witmarsum benut de mogelijkheden
nog niet genoeg. Zo kunnen we toeristen beter vasthouden, kunnen we (ook online) duidelijker maken
Actiepunten

dat Witmarsum de ideale start- en stopplaats is voor
een toeristisch verblijf. Het is dan nodig dat we arrangementen bedenken voor wandelaars, fietsers,
bootjevaarders, ruiters en rustzoekers. Om Witmarsum aantrekkelijker te maken zal er ook overdag
wat gegeten en gedronken moeten kunnen worden
en willen we graag een haven om watersporters
vast te kunnen houden. De bestaande voorzieningen zoals het zwembad en de golfbaan trekken
mensen naar Witmarsum, maar het kan nog veel
beter. Alle activiteiten moeten perfect uitgestald worden op internet. Ook de bewegwijzering op weg
en water moet veel professioneler.
Actiehouders

Prioriteit

Tegemoetkoming zwemlessen (subsidie)
DB & gemeente
Aanbrengen prullenbakken bij bankjes
DB & gemeente
Uitbaggeren ‘haventje’ landtong en doorstroming duiker verbeteren
DB & gemeente
Behouden van toeristen (voor minimaal 1 dag) door o.a.:
DB & gemeente & OVW & verenigingen
• Professionele bewegwijzering op weg en water
(krachten bundelen en samenwerken)
• Professionele site Witmarsum
• Toegankelijk wandelpad maken van Griene Dyk en Halsban + promoten
• Benutten van molen, Koepelkerk, Menno Simons, Pim Mulier en G. Japicx
• Arrangementen aanbieden met o.a. varen
• Maken van wandel-, fiets- en ruiterroutes
Zwembadactiviteiten uitbreiden, geschikt maken voor
DB & stichting zwembad
winterzwemmen en een duurzamer energievoorziening
Tentoonstellen van historische zaken van Witmarsum in Witmarsum
DB & gemeente & Yn't ferline
Bedrijventerrein vergroten, maar stel wel bouweisen &
DB & gemeente & OVW + werkgroep
discussie starten over type en grootte bedrijven
Vaart door dorp verbreden, maar oevers openbaar houden
DB & gemeente
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*
*
*
*

Termijn

MLT

MLT

*

MLT
LT
LT
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5. Voorzieningen, diensten en onderwijs

Tevreden: Het dorp heeft een grote feestzaal,
een snackbar, twee kroegen en een campingkantine waar activiteiten plaatsvinden. De winkels
zorgen ervoor dat we deels zelfvoorzienend kunnen zijn, maar dan moeten we ze met zijn allen
wel in stand houden. Voor kinderen tot 13 jaar
hebben we 2 basisscholen. Er is opvang voor,
tussentijds en na school. De allerkleinsten kunnen
eveneens terecht in de Bso en ook op in de peuterspeelzaal. Houden zo! Twee voorzieningen
willen we daarnaast nog behouden: minimaal 1
pinautomaat en de bibliotheek.

Actiepunten

Actiehouders

Extra hondenpoepcontainers (goed verspreid over het dorp)
Huisvesting verbeteren van basisschool, peuters en BSO

DB & Gemeente
DB & Gemeente & TZWF
Stichting Gearing & kinderopvang
DB & gemeente

Bibliotheek behouden (eventueel in school vestigen)
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Wensen: Witmarsum beschikt over 2 basisscholen, over een peuterspeelzaal, over buitenschoolse opvang en over een bibliotheek. Deze
voorzieningen zijn verspreid over het hele dorp.
De voorkeur gaat uit naar centrale huisvesting van
deze voorzieningen. Een geschikte locatie zou
het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis zijn,
mocht dat in de komende periode vrijkomen.
Het oude gebouw van het gemeentehuis willen
we graag behouden. Ideeën voor de invulling
daarvan zijn er genoeg, waaronder een hotel of
appartementen.

Prioriteit

Termijn

*
MLT
MLT
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6. Jeugd en ouderen

Tevreden: Voor ouderen is
Activiteiten worden met name
Aylvastate, maar ook de jeu de
een aanwinst. Voor de jeugd is
ook al is er nog een keet.

er voldoende.
verzorgd door
boules baan is
er wat minder,

Wensen: Algemeen wordt gezegd dat er voor
ouderen voldoende activiteiten zijn. De jeugd zou
graag zien dat er wat meer gebeurt in het dorp.
Eens per maand een leuke avond met live muziek
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heeft in hun ogen kans van slagen. De uitstraling
moet ‘werelds’ zijn en niet kneuterig, zodat ook
jeugd uit de rest van Súdwest Fryslân op de
avond afkomt. Het gaat dan om de leeftijdsgroep
13-18 jaar. Voor basisschoolkinderen zou een
paar keer per jaar een disco moeten worden georganiseerd. Aan een nieuwe soos, zoals
De Doofpot, lijkt de huidige jeugd geen behoefte
te hebben. Voor de kleintjes in het dorp willen we
graag een speelgelegenheid bij de Dôle 2.

Actiepunten

Actiehouders

Behouden speeltuinen en realiseren nieuwe bij de Dôle 2
Overdekte ontmoetingsplaats voor ouderen
1 X per maand activiteit voor jeugd die ook jeugd uit regio trekt
Ontmoetingsplek jeugd met voetbalkooi en baskets

DB & speeltuincommissie
DB & gemeente
DB/WOK & horeca & werkgroep
DB & gemeente

Prioriteit

Termijn

*
*
*
MLT
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7. Sport, ontspanning en vrijwilligers

Tevreden: MFC It Fliet met voetbal en kaatsen,
tennis, gymnastiek, zwemmen, in Witmarsum zijn
voldoende sporten. Vele vrijwilligers zijn hier actief en dat hopen we zo te houden. Zelfs begeleid
actief zijn kan met fysio-fitness.
Wensen: De sporten zijn nu verspreid over het
dorp en we zouden ze graag willen concentreren
bij MFC It Fliet. Ook een moderne sporthal hoort
daarbij, maar zeker ook een kunstgrasveld, zodat
de verenigingen in Witmarsum kunnen trainen.
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En, indien we een regiofunctie gaan vervullen,
dan is het nog noodzakelijker dat de faciliteiten
op orde zijn. Tegelijk is het nodig de parkeergelegenheid te verplaatsen naar de Easthimmerwei. Op cultureel gebied mag wel wat meer
gebeuren in Witmarsum. We denken daar een
cultuurcommissie voor nodig te hebben als
verbindende factor. Deze commissie kan activiteiten organiseren, maar kan ze ook coördineren.
De saamhorigheid in het dorp kan hierdoor
worden vergroot.

Actiepunten

Actiehouders

Parkeerprobleem oplossen bij sportveld. Optie: Easthimmerwei
Onderzoeken clusteren taken vrijwilligers
Cultuurcommissie oprichten voor activiteiten
Kunstgrasveld
Sportcomplex uitbreiden met sporthal
Tennisbanen naar sportcomplex

DB
DB
DB
DB
DB
DB

&
&
&
&
&
&

gemeente & verenigingen
besturen/commissies
cul.comm & horeca
gemeente & Mulier
gemeente & Mulier
verenigingen

Prioriteit

Termijn

*
*
*
MLT
LT
LT
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GROTERE ACTIEPUNTEN

Een aantal wensen kan niet ‘zo maar’ worden opgepakt en vraagt om een gedegen uitwerking en
voorbereiding. Deze wensen gaan over de inrichting van het dorp, over de ruimtelijke ordening.
We hebben er voor gekozen om deze punten
nog niet te prioriteren. Hieronder identificeren we
de drie grotere wensen voor de herinrichting van
Witmarsum:
Dorpskern
Denk hierbij aan inbreiding, parkeren, aanzien
Arumerweg, appartementen, terrein Hogenhuis/Haitsma en een restaurant. De keuzes beïnvloeden elkaar sterk en dat maakt afstemming
belangrijk.
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Gezichtsbepalende gebouwen
Deze gebouwen in stand houden kan alleen als
er een rendabele invulling voor is. Denk aan de
kerken in het dorp, het gemeentehuis, het klooster
en de pastorie. De gezichtsbepalende Koepelkerk
is daarbij ook nog eens een rijksmonument én een
Europsees monument.
Ze zijn er nu nog, maar hoe zorgen we ervoor
dat ze blijven?
Bestemming nieuw vrije plekken
Wanneer de wensen die we hiervoor hebben genoemd allemaal worden gerealiseerd, dan hebben we straks een aantal lege of vrije locaties in
het dorp: de basisschool, de peuterschool, de
BSO en de gymzaal. In samenhang moeten we
bedenken hoe we deze vrije plekken willen benutten.

COLOFON

dorpsbelang

Bestuur dorpsbelang:

Werkgroep:

Elsbeth van Haselen
Tiny Huitema
Sjoerd Kooijenga
Henny Menage
Jeroen Menage
Maria Smaal
Klaas Smit
Aagje Waterlander
Wigle Westra

Anja Feenstra
Jeroen Menage
Klaas Smit
Jacqueline Vissers
Klaas van der Vlugt

April 2011
www.dorpsbelangwitmarsum.nl
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PLEKKEN IN HET DORP WAAR DE DORPSVISIE EFFECT KAN HEBBEN
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