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Voorwoord

D

it is de derde dorpsvisie van Oosterbierum

Verre vage toekomstbeelden alleen zijn echter

en Klooster-Lidlum. De allereerste visie die

onvoldoende. Er is nadrukkelijk ook behoefte aan

bewoners voor hun dorp schreven ver-

concrete doelen. Deze bieden het dorp én het

scheen in 2004. Was het toen nog zoeken naar een

bestuur van Dorpsbelang een concreet handelings-

juiste vorm, dat is nu veel minder een probleem.

perspectief. Wat moet worden bereikt? Waaraan

In de tweede dorpsvisie is een mix gevonden van

moet worden gewerkt? Hoe komen we dichterbij

de beschrijving van de huidige situatie, ideeën over

dat mooiere dorp waarvan we dromen.

de toekomst en concrete doelstellingen over hetgeen binnen de planperiode bereikt moet worden.

De Toekomstvisie 2016-2021 is ook te vinden

Die opzet ziet u ook in deze derde dorpsvisie terug.

op www.oosterbierum.info.

Om een nieuwe visie op de toekomst van het
dorp uit te werken, nodigde Dorpsbelang een
klein aantal dorpsbewoners zitting te nemen in
Colofon

een werkgroep. De werkgroep keek terug op de

Teksten:
Dorpsbelang Oosterbierum
www.oosterbierum.info

en wat nog niet en welke openstaande punten in

Vormgeving, fotografie
en eindredactie:
Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl
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afgelopen jaren en inventariseerde wat bereikt was
de nieuwe visie moesten terugkomen.
Daarnaast boog de groep zich over de toekomst

Inwoners van Oosterbierum en
Klooster-Lidlum 2014
Per januari 2014

Man

Vrouw

Totaal

Oosterbierum

298

263

561

19

19

38

317

282

599

van Oosterbierum, Klooster-Lidlum (en de regio) en

Klooster-Lidlum

vroeg zich af hoe ons dorp er over een aantal jaren

Totaal

zou moeten uitzien.
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Een blik achterom

D

e afgelopen 5 jaar was de Toekomstvisie

gaande weg Oosterbierum-Tzummarum.

c. J ongeren verantwoordelijkheid geven: Dorps-

van 2011-2016 leidraad voor het bestuur

belang wil de jongeren in Oosterbierum sterker

van Dorpsbelang. Een aantal afgeronde

e. Kloostertuin: Dorpsbelang deed het idee voor

g. De oude woningen aan de Alef van Idsingawei
zijn gesloopt. Hiervoor kwam een ruim opgezet

bij ons dorp betrekken. Dat wil zeggen dat we

de Kloostertuin Oosterbierum op tijdens een in-

speelveld met veel groen en enkele speeltoe-

projecten lichten we uit;

zoeken naar jongeren die plaats willen nemen in

ternationaal project. De tuin kreeg in 2015 vorm

stellen in de plaats. Om dit te bereiken werkte

a. H
 et centrumplan en de herinrichting van de

het bestuur en/of werkgroepen, dan wel mee wil-

en werd door Kern met pit Friesland verkozen

de groencommissie van Dorpsbelang samen

doorgaande weg ging begin 2016 concreet van

len helpen om projecten te realiseren. Het blijkt

tot het mooiste project van dat jaar. Een knappe

met omwonenden, Wonen Noordwest Friesland,

start. Na jarenlange voorbereiding, mogen we

dat jongeren daar voor in zijn. Het bestuur is

prestatie van de vrijwilligers die dit project han-

gemeente Franekeradeel.

eind 2016 een prachtig nieuw centrum tegemoet

inmiddels versterkt met twee jongeren en ook in

den en voeten gaven.

De groencommissie heeft veel werk verricht om

zien.

werkgroepen zijn jongeren actief. Het is mooi te

N
 am Dorpsbelang het initiatief tot dit project, ze

er een mooi geheel van te maken.

zien dat ook de Oranjevereniging van ons dorp

zorgde er ook voor dat Kloostertuin Oosterbie-

projecten bloed, zweet en tranen. Het initiatief

een zelfde beleid in praktijk brengt en jongeren

rum als zelfstandige stichting door het leven kan

om Oosterbierum duurzamer te maken is een

bij haar werk en bestuur betrekt.

gaan.

b. Duurzaamheid – Fryske Flinter: Soms kosten

voorbeeld van zo’n project waarbij inzet jaren-

belang, Oosterbierum mooier en groener maken.

in 2015 een doorbraak.

De groencommissie wist tal van vrijwilligers te

Tzummarum-Firdgum, Dongjum-Boer, Sexbie-

Dorpsbelang verkreeg de steun van it Iepen

mobiliseren om bankjes te plaatsen, bomen en

rum-Pietersbierum en Oosterbierum Klooster-

hagen te planten en een steigertje aan te leggen.

Lidlum, elkaar steeds beter te vinden. Ze nemen

Mienskipfûns en de gemeente Franekeradeel.
Daarmee wordt het mogelijk om samen met de
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f. Samenwerking met buurdorpen: Sinds enkele

d. Met het project Doarpen in it grien, kon Dorps-

lang niet beloond lijkt te worden. Gelukkig kwam

 O
 ok particulieren konden deelnemen aan het

jaren weten de besturen van de dorpsbelangen

samen initiatieven en stemmen onderwerpen af

Flambou (CBO-Noardwest Fryslân), de protes-

project en bomen en struiken met subsidie aan-

die meerdere dorpen raken. Zo nam Dorpsbelang

tante gemeente en it Mienskar het project Fryske

planten.

Oosterbierum Klooster-Lidlum het initiatief tot een

Flinter in 2016 concreet handen en voeten te

E
 en van de meest in het oog lopende resultaten

ronde tafelconferentie over het transport naar de

geven.

is de aanplant van tientallen iepen aan de door-

patatfabriek van Lamb Weston.
Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021
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Wonen

V

oor sommige bewoners was het een

binding met ons dorp en zien ze het als een

voorwaarden scheppen om prettig te kunnen

logische stap om in Oosterbierum of

tijdelijke verblijfsplaats. Dat kan er toe leiden

wonen. Nieuwe inwoners willen we verwelko-

Klooster-Lidlum te gaan wonen. Ze

dat zij minder zorg hebben voor hun buren of

men en stimuleren te participeren in de ge-

kochten of huurden al jong een huis in het

leefomgeving.

meenschap. We willen graag dat mensen niet

DOELSTELLINGEN
DORPSBELANG:

1. Maakt zich zorgen over de kwaliteit van de huurhuizen in het dorp

en het toenemend gebrek aan onderhoud aan tuin en leefomgeving.

dorp om in hun vertrouwde omgeving bij fami-

Andere arbeidsmigranten vonden in Ooster-

enkel wonen in Oosterbierum Klooster-Lidlum,

lie en vrienden te blijven.

bierum een vaste woonplaats en voelen zich

maar er ook willen leven.

Andere bewoners kozen bewust voor ons

hier thuis. Oosterbierum wil ook gastvrij zijn

land, maar ziet (te) weinig resultaat in gedeelde zorg en maatregelen.

dorp vanwege de rust en de ruimte die het

voor gezinnen die hun land hebben moeten

Dorpsbelang blijft de woningstichting aansporen meer te investeren in

biedt. De laatste jaren wonen in ons dorp ook

verlaten en gevlucht zijn uit moeilijke situaties.

een fraaiere leefomgeving, huurders actief aan te spreken op tuinen

arbeidsmigranten. Vaak hebben zij minder

Dorpsbelang wil voor al haar inwoners de

die verrommelen en ook te handhaven waar en wanneer nodig.
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Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

Ze bracht haar zorgen al vaker over aan Wonen Noordwest Fries-

Toekomstvisie Oosterbierum /en
Klooster-Lidlum
Klooster-Lidlum
2016-2021
2016-2021

2. Onderzoekt of er kansen zijn om kwalitatief goede panden in Oosterbierum aan te (laten) schaffen en in te (laten) richten als zorgwoning
voor (meerdere) ouderen .
3. D orpsbelang werkt eraan dat ook vluchtelingen een plaats in
ons dorp en onze gemeenschap kunnen vinden.
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Welzijn en voorzieningen

I

nwoners van Oosterbierum en Klooster-Lidlum hebben baat bij een aantrekkelijke omgeving om te wonen en werken.

Daarbij zijn de eisen die aan een geschikte
woonomgeving gesteld worden voor iedere
leeftijdsfase anders. Dorpsbelang zet zich in
om de voorzieningen van het dorp in stand te
houden en te zoeken naar kansen om nieuwe
voorzieningen te creëren die het dorp voor de
verschillende inwoners beter geschikt maakt
om prettig te wonen.

DOELSTELLINGEN
DORPSBELANG:

betere voorzieningen krijgt en het sportveld intensiever gebruikt

1. Initieert activiteiten die alle inwoners van het dorp verbinden tot een gemeenschap. Een voorbeeld daarvan kan zijn mensen van verschillende

achtergronden te vragen hun eigen nationale gerechten te bereiden voor
de overige dorpsbewoners.
2. M aakt een plan om de sportvoorzieningen in het dorp te verbeteren

en verbreden. Hiervoor inventariseert ze de wensen van de inwoners

kan gaan worden.
3. O verlegt jaarlijks met het bestuur van it Mienskar om te onder-

5. Verandering in sociale wetgeving maken dat mensen bezorgd zijn
over (toekomstige) zorg en voorzieningen. Dorpsbelang wil – in
overleg met de gemeente, woningstichting, provincie en buurdorpen –onderzoeken hoe het beste op deze veranderingen in te

zoeken waarin beide organisaties elkaar kunnen ondersteunen of

springen en daar waar kansen zijn deze benutten ten bate van de

samen nieuwe initiatieven kunnen nemen ten bate van het dorp en

leefbaarheid in het dorp.

haar inwoners.
4. Werkt er aan voorzieningen (minimaal) op peil te houden en waar

6. Onderzoekt – in overleg met de gemeente, woningstichting,

provincie en buurdorpen – hoe het beste op de veranderingen in

mogelijk uit te breiden. Een van de belangrijkste voorziening is

sociale wetgeving in te springen en daar waar kansen zijn deze

lang een kleine werkgroep in het leven die als opdracht krijgt een plan

basisschool de Flambou. Daarnaast is goed openbaar vervoer

benutten ten bate van de leefbaarheid in het dorp. Nu maken

samen te stelen, fondsen te werven en de uitvoering te begeleiden. Het

voor de leefbaarheid van groot belang.

mensen zich zorgen over (toekomstige) zorg en voorzieningen.

en brengt ze de mogelijkheden in kaart. Voor dit doel roept dorpsbe-
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plan moet er onder meer leiden toe leiden dat de kaatsvereniging

Toekomstvisie
Toekomstvisie Oosterbierum
Oosterbierum en
en Klooster-Lidlum
Klooster-Lidlum 2016-2021
2016-2021

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021
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Woonomgeving en leefbaarheid

E

en leefbaar dorp wil zeggen dat de
voorwaarden er aanwezig zijn om een
goed leven te hebben. Wat mensen

als goede voorwaarden ervaren is persoonsgebonden. De een zoekt rust en wil met rust
gelaten worden, een ander zoekt contact en
vermaak.
In Oosterbierum streven we naar een leef-

DOELSTELLINGEN

omgeving waar mensen rust vinden, goede
woningen, een schone, veilige omgeving en

DORPSBELANG:

andere mensen die naar elkaar omzien en

1. B enadert nieuwe bewoners in het dorp om hen welkom te he-

samen een gemeenschap vormen.

ten en hen te stimuleren activiteiten in het dorp te bezoeken
en er (actief) aan deel te nemen.

2. D orpsbelang biedt iedere nieuwe bewoners een (bescheiden)
welkomstpakket aan.

3. N eemt deel aan de dorpsschouw die samen met gemeente,

4. Initieert jaarlijks activiteiten ter gelegenheid van Burendag en
NLdoet. Doelstelling is bewoners te activeren voor hun dorp

en voor elkaar, en samen het dorp op te knappen en/of nieuwe initiatieven te nemen.
5. W ijst dorpsbewoners, organisaties en verenigingen in Oosterbierum op de kansen die het project Losse fearren van

politie en woningstichting wordt georganiseerd. Tijdens de

Wonen Noordwest Friesland biedt om in het dorp samenbin-

schouw versterkt Dorpsbelang contacten met deze partijen

dende en vernieuwende activiteiten van de grond te tillen.

en agendeert ze bestaande problemen in het dorp.
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Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021
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Jongeren

L

aat jongeren meedenken over hun
leefomgeving en geef hen ook
verantwoordelijkheid – ze kunnen

heel vaak meer dan veel ouderen denken.
Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum
zoekt daarom actief naar jongeren die plaats
kunnen en willen nemen in het bestuur en
de werkgroepen. Dat wierp de afgelopen
jaren haar vruchten af. In het bestuur namen
twee jonge twintigers plaats en ook in de

DOELSTELLINGEN

werkgroepen zijn jongeren actief.
Het is bijzonder dat ook de Oranjevereniging
jongeren opzoekt en bij haar activiteiten

DORPSBELANG:

betrekt en verantwoordelijkheid geeft.

1. B etrekt jongeren actief bij het dorpsbestuur en haar werkgroepen en geeft jongeren de kans verantwoordelijkheid te
nemen en te dragen.
2. S timuleert andere verenigingen en organisaties in het dorp

Toekomstvisie
Toekomstvisie Oosterbierum
Oosterbierum en
en Klooster-Lidlum
Klooster-Lidlum 2016-2021
2016-2021

vals te organiseren
5. Z oekt contact met de Kaatsvereniging om te bespreken of

jongeren actief bij hun werk te betrekken en jongeren verant-

en hoe gezamenlijk initiatieven genomen kunnen worden om

woordelijkheid te geven.

deze sportvereniging te versterken zodat ze voor het dorp

3. B enadert jongeren van 16 tot 25 jaar om voor basisschool-
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kinderen enkele zomeractiviteiten te organiseren.
4. Ondersteunt particuliere initiatieven om (kleinschalige) festi-

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

kan worden behouden.
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Duurzaamheid

O

osterbierum en Klooster-Lidlum, zijn

deze op een kortere afstand tot het dorp

samen slechts een dorpje en buurt-

worden geplaatst.

schap in een grote wereld. Toch voe-

Wanneer NUON het bestaande windmolenpark

len we ons er voor verantwoordelijk duurzaam

zou willen vernieuwen zal ze rekening moeten

met de wereld en onze omgeving om te gaan.

houden met de gevoelens en bezwaren van

We zijn trots op ons weidse open Wadden-

de bewoners van het dorp. Daarnaast zal het

landschap. Niet voor niets riep Unesco ons

energiebedrijf zowel dorp als bewoners moe-

woongebied uit tot werelderfgoed. Hierbij

ten betrekken en ruimhartig laten participeren

hoort dat we duurzame maatregelen nemen

in het park.

en gebruik gaan maken van duurzame energie. Dit mag echter niet ten koste gaan van
ons vrije weidse open landschap.
Afgelopen jaren kwam een veelvoud aan plannen voor nieuwe windparken op het dorp en
regio af. Dorpsbelang wil de landschappelijke
ruimtelijke kwaliteit van het waddengebied
behouden. Nieuwe windmolenparken tasten
dat open landschap aan.
Onder strikte kan worden nagedacht over
aanpassing van het bestaande windmolenpark

DOELSTELLINGEN
DORPSBELANG:

1. G eeft in 2016 concreet handen en voeten aan Fryske Flinter,

het duurzaamheidsproject van Oosterbierum Klooster-Lidlum.

2. O nderzoekt welke nieuwe initiatieven genomen kunnen worden

3. Verzet zich tegen nieuwe initiatieven om in de omgeving nieuwe
windparken op te richten en zal als NUON het initiatief neemt

om windpark de Bjirmen aan te passen, het gesprek aan gaan

om Oosterbierum Klooster-Lidlum duurzamer te maken en pro-

en voorwaarden stellen om te zorgen dat het dorp en haar be-

beert deze te verwerkelijken.

woners kunnen participeren van eventuele aanpassingen.

de Bjirmen. Dorpsbelang wil geen uitbreiding
van het aantal windturbines en wil niet dat
14

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021
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Bedrijven

D

at er in een klein dorp veel ondernemerschap kan zitten, bewijzen
Oosterbierum en Klooster-Lidlum. We

kennen naast een enkel groot bedrijf vooral
veel kleinere particuliere ondernemingen. Door
de jaren heen zien we een toename van kleinschalige bedrijvigheid. Deze ondernemingen
en initiatieven dragen erbij aan de leefbaarheid in ons dorp. Het laat zien dat Oosterbierumers en Klooster-Lidlumers initiatiefrijke en
hardwerkende bewoners bezit.

DOELSTELLINGEN

De gemeente heeft als doel de bedrijvigheid
in de gemeente meer te concentreren in
Franeker. Dat staat haaks om de visie van

DORPSBELANG:

Dorpsbelang.

1. D orpsbelang ondersteunt waar en wanneer nodig lokale ondernemers zodat zij bestaande en nieuwe bedrijfsmatige activi-

teiten vanuit Oosterbierum en Klooster-Lidlum (kunnen) blijven

2. D orpsbelang stimuleert aandacht voor lokale bedrijvigheid in
haar dorpsmedia, de Sint Joris en de website oosterbierum.
info.

ondernemen. Waar de gemeente streeft naar concentratie in
Franeker zal Dorpsbelang de gemeente wijzen op het belang
van lokale ondernemers voor de leefbaarheid van het dorp.
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Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

17

Recreatie en toerisme

Titel

DOELSTELLINGEN
DORPSBELANG:

1. Blaast de Groencommissie nieuw leven in

naar Sedyk) tot volwaardig wandel- fietspad.

en fietsers bij de kerk het best kan worden

om zo in de planperiode 2016-2020 nieuwe

Hierover overlegt ze met de landeigenaar

ingericht en hoe informatievoorziening over

initiatieven te ondernemen om Oosterbie-

én de gemeente of en hoe dit het beste kan

dorp en bedrijven het best kan plaatsvinden.

rum en Klooster-Lidlum groener en rijker
aan natuur te maken.

N

2. Ontwikkelt om het dorp en de wat wijdere
omgeving wandelpaden en brengt enkele

8. Ontwikkelt in overleg met Kloostertuin

en/of Kaatsvereniging én gemeente een

rustplaats aan voor toeristen. Met de ge-

kleinschalige trekkersaccommodatie. Het

meente en bewoners wordt besproken waar

idee gaat uit naar een paalcamping ( voor

oordwest Friesland trekt nog geen

recreanten en toeristen vooral gebruikt als

uit de vorige dorpsvisie. Waar en wanneer

kleine bruggetjes terug. Deze bruggetjes

en hoe zo’n plaats gerealiseerd kan worden.

maximaal 1 of 2 trekkersplaatsen en/of

drommen toeristen en recreanten.

fiets- en wandelgebied. Daarbij heeft vooral

nodig ondersteunt Dorpsbelang de Klooster-

waren vroeger onderdeel van het dorps-

een trekkershut. De accommodatie kan

Gelukkig zijn er veel instanties die er

6. Met het bestuur van de Kloostertuin vraagt -

de Slachtemarathon, die eens in de 4 jaar

tuin, zodat het verder kan uitgroeien tot een

aan werken de regio ook op dit economisch

gehouden wordt, voor bekendheid van ons

krachtige organisatie in ons dorp.

terrein beter op de kaart te zetten.

gebied gezorgd. Voor recreanten en toeris-

Initiatieven van het bestuur en de vrijwilligers

ten, maar vooral ook voor de eigen inwoners

van Kloostertuin Oosterbierum om - tijdens

Met een recreatiepark en verschillende vakan-

, wil Dorpsbelang werken aan betere voor-

de zomersluiting van it Mienskar - de tuin tot

tieverblijven in de buurt, zien we regelmatig

zieningen, zoals meer wandel- en fietspaden,

de zomerontmoetingsplaats van het dorp te

mensen van buiten de provincie komen. Oos-

bruggetjes en rustplaatsen. Kloostertuin Oos-

maken worden toegejuicht en actief onder-

terbierum en Klooster-Lidlum worden door

terbierum is een jong initiatief dat voortkomt

steund.
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worden gerealiseerd.
5. Legt langs de Hoarnestreek een picknick/

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

beeld.
3. Onderzoekt of – in samenwerking met

met het bestuur van Kloostertuin Ooster-

wandelaars of fietsers accommoderen die

bierum - de gemeente wegwijzers naar

bijvoorbeeld de Slachte willen ‘bedwingen’

buurdorpen - oude en nieuwe routes in de

de kloostertuin op te nemen in bestaande

dorpen op elkaar kunnen worden aange-

toeristische bewegwijzering.

sloten.
4. Ontwikkelt de Fiskersleane (Hoarnestreek

7. Bespreekt met dorpsbewoners en onder-

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

nemers hoe de rustplaats voor wandelaars

en/of de regio willen verkennen.
9. Realiseert – in overleg met het Waterschap

én dorpsbelangen Tzummarum en Sexbierum) een fietspad achter de zeedijk.
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Verkeer en veiligheid

D

e herinrichting van de doorgaande
weg ging in 2016 van start. Verwacht
wordt dat de herindeling leidt tot

een veiliger en mooier dorp. Of alle geplande
maatregelen het beoogde effect zullen hebben
wordt gemonitord.

DOELSTELLINGEN

De komende jaren wil Dorpsbelang de verkeersveiligheid in het buitengebied versterken.
Daarbij is er vooral aandacht voor de Hoar-

DORPSBELANG:

nestreek en de Muntsewei waar vaak te hard

1. D orpsbelang vraagt bij de gemeente en handhavende autoritei-

wordt gereden.

ten meer aandacht voor de verkeersveiligheid in het buitenge-

belang wil in de Bjusse, Kapellewei. Ottamaleane en op de

- Snelheid beperkende maatregelen in (kleine) buurtschappen

Hoarnestreek passeerstroken aanleggen zodat passeren wordt

moeten worden genomen

vergemakkelijkt en bermen minder worden stuk gereden.

Snelheid beperkende maatregelen moeten die veiligheid bieden.

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021

bermen rijden om tegemoet komen verkeer te passeren. Dorps-

bied.

- de Bjusse moet veiliger worden voor schoolgaande jeugd.
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2. S malle wegen maken dat auto’s en ander verkeer vaak door de

3. N a de herinrichting van Oosterbierum (najaar 2016) moet wor-

den gemonitord of de snelheid beperkende maatregelen effect

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben moet worden

hebben. Als de maatregelen onvoldoende effect sorteren over-

besproken of verdergaande maatregelen nodig zijn. Gedacht

legt Dorpsbelang met de gemeente hoe de verkeersveiligheid

wordt dan aan het autoluw maken van de Bjusse.

dan alsnog kan worden verhoogd.

Toekomstvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021
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Historie en cultuur

H

et waddengebied is door Unesco

DOELSTELLINGEN

uitgeroepen tot werelderfgoed. Ook
in Oosterbierum en Klooster-Lidlum is

DORPSBELANG:

dat erfgoed tastbaar aanwezig in de vorm van
meerdere terpen en een bijna 1.000 jaar oude

1. Dorpsbelang beschermt cultuurhistorische

kerk. Het oude klooster is afgebroken, maar

waarden in het dorp en de omgeving. Daarom

oude weggetjes als de Kapellewei en Muntse-

ze aan grote pluimveemesterijen en legbaterijen.
3. Dorpsbelang wil de cultuurhistorische waarden die

wei herinneren nog aam de tijd toen hier nog

werkt Dorpsbelang er aan de Ottemaleane en de

monniken woonden en werkten.

Kapellewei in de huidige vorm en omvang te be-

beter uitdragen. Daartoe zal ze een kleine werk-

houden en een verbreding over de gehele lengte

groep bijeen brengen die plannen kan bedenken

Ook de gemeente Franekeradeel profileert

voorkomen. Daarvoor bepleit ze bij gemeente

en ontwikkelen. Gedacht wordt onder meer aan

zich met het gebied en noemt zich de wad-

en partijen van het gebiedsproces te kiezen voor

informatie over de kloosters, de kerk, de terpen,

denpoort. Ze lijkt zich echter onvoldoende te

passeerstroken die én de problemen van tege-

de haringvisserij, de teelt van pootaardappelen.

beseffen dat ze ook verantwoordelijkheid moet

moetkomend verkeer oplossen én de sfeervolle

Waar en wanneer nodig zoekt ze samenwerking

landweggetjes behouden.

nemen voor de bescherming van het waddenlandschap.

2. Dorpsbelang verzet zich als in de directe omge-

ving van het dorp (semi-)industriële activiteiten in
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het dorp en de omliggende regio rijk is meer en

met omliggende dorpen.
4. Dorpsbelang maakt een plan om in en om het

dorp en in de regio de geschiedenis van het dorp

het buitengebied worden ontwikkeld die een aan-

en de omgeving inzichtelijk te maken voor de

zuigende werking hebben op (vracht)verkeer dan

inwoners van het dorp, de regio en toeristen en

wel geur- of geluidsoverlast geven. Daarbij denkt

recreanten.
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Samenwerking binnen en buiten Oosterbierum

DOELSTELLINGEN
DORPSBELANG:

1. Initieert en neemt actief deel aan

H

ker. Doel is gezamenlijk relevante

de discussie over de wijze waarop

ontwikkelingen bespreken en taken

de nieuwe gemeente Waadhoeke

te verdelen bij onderwerpen en

overleg tussen gemeente en dorpen

aandachtsvelden die van gezamenlijk

et bestuur van Dorpsbelang houdt er

de Toekomstvisie 2011-2016 gerealiseerd

nieuw beleid en nieuwe projecten in het dorp

organiseert. Daarbij streeft dorps-

belang zijn.

van samen te werken met anderen.

worden. Daarmee is de verantwoordelijkheid

mogelijk maken.

belang onder meer naar een nieuw

Daarbij is steeds het doel de leefbaar-

in ons dorp ook steeds meer gedeeld om er

De positie van Dorpsbelangen in de nieuwe

dorpenfonds, een vaste contactper-

heid in Oosterbierum en onze regio te verster-

samen voor te zorgen dat het in ons dorp

gemeente Waadhoeke moet sterk zijn. Al

soon binnen de gemeente, voorover-

en de Sint Joris-tsjerke. Doelstelling

ken. Bestuursleden werken zelf in een prettige

goed loopt. Dorpsbelang werkt de laatste

bestaat ons bestuur en die van omliggende

leg over agendapunten op raads- en

is in samenwerking met anderen het

sfeer en doelgericht samen, om problemen in

jaren ook meer samen met haar buurdorpen.

dorpen uit goedwillende vrijwilligers, dat wil

commissievergadering en een

dorp te versterken. Dorpsbelang

het dorp op te lossen en nieuwe initiatieven te

Dat vloeit voort uit beleid dat met de Dorpsvi-

nog niet zeggen dat ze altijd kunnen opereren

tweejaarlijks overleg met B&W.

voelt en neemt de verantwoordelijk-

ontplooien.

sie 2011-2016 is ingezet. Om resultaten voor

als ‘professionele’ bestuurders. Door samen

Om het werk over meer mensen te verdelen

Oosterbierum en regio te bereiken werken we

te werken met anderen willen we meer kennis

kiest het bestuur er vaker voor werkgroepen

ook actief samen met de gemeente, Wonen

en kunde in verschillende disciplines aanbo-

te formeren die – zo zelfstandig mogelijk –

Noordwest Friesland en de Provincie.

ren. Daarbij kunnen taken ook makkelijker

deelonderwerpen oppakken en uitwerken.

Dorpsbelang zoekt ook actief naar extra mid-

verdeeld en gedragen worden. Overdracht en

Op deze manier konden veel doelen uit

delen en vindt in externe fondsen partners die

transparantie zijn hierbij onmisbaar.
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2. Initieert en neemt actief deel aan een
overleg tussen dorpsbelangen aan

3. Initieert en neemt actief deel aan

overleg met de Flambou, it Mienskar

heid (initiatieven van) andere organisaties in het dorp te ondersteunen.

de Noordkant van de stad Frane-
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