Vernieuwde Dorpsvisie
Oudebildtzijl e.o.

2015 - 2020

Inleiding
In 2008 hebben de inwoners van Oudebildtzijl en Nieuwebildtzijl, met ondersteuning van Wenje BV, een dorpsvisie
opgesteld.
De visie is de afgelopen jaren bepalend
geweest voor de inzet van Dorpsbelang
Oudebildtzijl e.o. De dorpsvisie schetst
een beeld van de toekomst van het dorp
en haar omgeving en omschrijft wat er
zou moeten gebeuren om dat te bereiken.
De visie is op hoofdlijnen nog redelijk
actueel. We zijn met elkaar niet heel anders gaan denken over de toekomst van
het dorp. Wel is de wereld om ons heen
veranderd. De economische omstandigheden zijn drastisch veranderd, het denken over zorg en welzijn is sterk gewijzigd en er is een belangrijke plaats voor
burgerinitiatieven. Dit is maar een deel
van de ontwikkelingen die we zien en
wat voor de Vereniging voor Dorpsbelan-

gen Oudebildtzijl e.o. aanleiding was om
de dorpsvisie van 2008 te vernieuwen.
Als aanpak hebben we gekozen voor
een minder intensief traject dan dat van
2008. De inwoners, maatschappelijke
organisaties en verenigingen zijn in verschillende bijeenkomsten gevraagd om
hun bijdrage te leveren.
Eerst hebben we gekeken naar wat er
gerealiseerd is van de dorpsvisie 2008.
Veel projecten en plannen zijn gerealiseerd of in gang gezet. Behalve dorpsbelang hebben veel actieve vrijwilligers en
verenigingen en instanties de afgelopen
jaren gebouwd aan het dorp. De plannen
die nog niet zijn uitgevoerd zijn tegen
het licht gehouden van de ontwikkelingen en krijgen, als dat nog wenselijk is,
een plek in de vernieuwde dorpsvisie.
Op zaterdag 18 oktober 2014 hebben
we met een groep enthousiaste dorpsbewoners een wandeling gemaakt door
Oudebildtzijl. We zijn aan de hand van
de onderwerpen uit de dorpsvisie 2008

langs verschillende plaatsen gewandeld
om stil te staan bij de onderwerpen die
gerealiseerd zijn en de wensen die er
nog leven op o.a. het gebied van openbare ruimte, groen, verkeer, wonen, zorg,
jeugd, toerisme en voorzieningen. De
maandag daarna, op 20 oktober, was er
in café Het Graauwe Paard een droomsessie. We vroegen de aanwezigen om te
dromen over het dorp. Dit leverde, naast
de wandeling, veel informatie op voor de
dorpsvisie.
Op de jaarvergadering van 3 januari 2015
heeft Dorpsbelang de voorlopige resultaten gepresenteerd aan het dorp.
Op 22 januari 2015 gingen we in gesprek

met verenigingen en maatschappelijke
organisaties over de visie die zij hebben
op het dorp en de ideeën die zij hebben
over de toekomst voor Oudebildtzijl.
Al deze informatie is verwerkt in voorliggende dorpsvisie. Aan de hand van een
viertal thema’s :
• Wonen en woonomgeving
• Zorg en Welzijn
• Cultuur en toerisme
• Voorzieningen en sport
wordt de visie geschetst en worden
voorstellen gedaan voor activiteiten.
Veel leesplezier
Dorpsbelang Ouwe-Syl e.o.

De dorpsvisie schetst een beeld van de toekomst
van het dorp en haar omgeving en omschrijft wat
er zou moeten gebeuren om dat te bereiken.

Het dorp
Oudebildtzijl en Nieuwebildtzijl
vormen samen één dorp. Op 1 januari 2015 woonden er in totaal 1002
mensen in het dorp, verdeeld over 420
huishoudens
Schets leeftijdsopbouw
Oudebildtzijl ligt in de gemeente Het
Bildt. Per 1 januari 2018 wordt de gemeente onderdeel van de grote gemeente die nu als werknaam Westergo heeft
en gaat samen met Menameradiel, Franekeradeel en een aantal dorpen van
het huidige Littenseradiel. De gemeente
heeft dan in totaal 47.000 inwoners verdeeld over 42 dorpen en buurtschappen
en 1 stad.
Met de gemeente Het Bildt heeft Dorpsbelangen Oudebildtzijl e.o. een goede relatie. Er is een vast aanspreekpunt bij de
gemeente en maandelijks wordt met alle
verenigingen voor Dorpsbelangen de
raadsvergadering voorgesproken. Op die

Oudebildtzijl is een energiek en
vernieuwend dorp waar de bewoners met elkaar leven.

manier worden de dorpen betrokken bij
de gemeente en haar politiek en kunnen
de dorpen hun eigen punten inbrengen.
De gemeente geeft aan dat ze ook naar
de fusie deze korte lijnen met de dorpen
willen behouden.
Oudebildtzijl heeft een rijk verenigingsleven; sportverenigingen, buurtverenigingen, dorpsbelangen en de muziek- en
toneelvereniging. Bij al die verenigingen
zijn vrijwilligers uit het dorp betrokken. Ook de school, de kerken, de Aerden Plaats en verschillende stichtingen
draaien op de vrijwillige inzet van dorpsbewoners. Deze grote inzet kenmerkt
Oudebildtzijl. De betrokkenheid van
de inwoners bij het dorp is groot en er
wordt veel georganiseerd voor de inwoners en ook voor mensen van buiten het
dorp.
De actieve inwoners zetten Oudebildtzijl
op de kaart. De streekmarkt, de Vlindertuin, Sliktones, het zijn een paar recente initiatieven waar veel publiek op af
komt. Ook in het kleine en vertrouwde
zijn er initiatieven; wandelgroepjes, een

eetclub en het uitlaten van elkaars honden. Oudebildtzijl is een energiek en vernieuwend dorp waar de bewoners met
elkaar leven.
Visie op de toekomst
In Oudebildtzijl ontstaat een netwerk
van vrijwilligers. Dorpsbewoners bieden
elkaar diensten aan in ruil voor andere
diensten of producten. Voor wie kan en
wil is er het digitale dorp, een interactieve dorpspagina die fungeert als prikbord

DORP ALGEMEEN
Onderwerp					
		
Dorpsbelangen wordt				
interactiever en heeft een
facebook-pagina

Het digitale dorp: www.ouw-syl.nl

waarop diensten en producten kunnen
worden gevraagd en aangeboden. Voor
wie dit een stap te ver is, is er een prikbord in het dorp.
Dorpsbelang informeert het dorp vaker
en is (digitaal) beter bereikbaar voor de
inwoners van Oudebildtzijl en Nieuwebildtzijl. Oudebildtzijl heeft een eigen
zonnepanelen project. De inwoners kunnen participeren in de goedkope stroom
en de opbrengsten komen ten goede aan
de leefbaarheid in het dorp.

Initiatief/uitvoering

Gereed

Dorpsbelangen		

2015

Opzetten van vraag- en 			
aanbodsysteem van producten
en diensten via site en prikbord

Dorpsbelangen		

2016

Onderzoek naar mogelijkheden 		
voor zonnepanelen en aandelen
voor het dorp

Dorpsbelangen/Esco

2016-2018

Wonen en
woonomgeving
De circa 420 huishoudens in Oude- en
Nieuwebildtzijl wonen voornamelijk
in koopwoningen. Ongeveer 10% van
alle woningen is een huurwoning van
Wonen Noordwest Friesland of de Protestantse Woningstichting.
Uit een enquête die gehouden werd in
2012 bleek dat er geen substantiële behoefte is aan nieuwbouw in het dorp. De
kwaliteit van de bestaande woningen,
koop en huur, staat voorop. De woningstichting investeert in de energiezuinigheid van haar woningen en maakt de
woningen beter geschikt voor één- en
tweepersoonshuishoudens. Dit omdat de
vraag naar gezinswoningen afneemt. De
woningen van particulieren worden in
de meeste gevallen goed onderhouden
door de eigenaren. De Oude- en bildtdijken hebben de status van beschermd
dorpsgezicht en ook het landschap langs

de dijken is beschermd vanwege de cultuurhistorische waarde.
Dit levert een verzorgd beeld op, zeker
in combinatie met de goed onderhouden
woonomgeving. Het dorpscentrum is recent verbeterd en ziet er prima uit. Het
groen in dorp wordt over het algemeen
goed onderhouden door de gemeente.
Groot aandachtspunt is en blijft het verkeer dat door het dorp rijdt, de snelheid
en het vele vracht- en landbouwverkeer
zetten de veiligheid onder druk. Ondanks
vele initiatieven en projecten zijn hierin
nog geen verbeteringen opgetreden.
Visie op de toekomst
Het dorp is een prettige plek om te wonen en te werken. De openbare ruimte is
goed onderhouden en het dorp is goed
bereikbaar. Dit geldt voor de fysieke bereikbaarheid en voor de digitale. Overal
in het dorp is een goed werkend mobiel
netwerk voor telefonie en kan gebruik
gemaakt worden van snel internet.
In Oude- en Nieuwebildtzijl staan goed
onderhouden en aantrekkelijke wonin-

gen voor iedere portemonnee en huishoudenssamenstelling. De huurwoningen zijn vooral geschikt voor één- en
tweepersoonshuishoudens en starters
op de woningmarkt. De koopwoningen
die niet goed onderhouden worden kunnen met subsidie opgekocht worden en
worden verbeterd zodat ze verkocht of
verhuurd kunnen worden. Als er nieuwe woningen gebouwd worden dan
gebeurt dat eerst binnen de bestaande
dorpsgrenzen, zogenaamde inbreiding,
en pas daarna vindt uitbreiding plaats.
De dorpsbewoners hebben delen van het
groen in het dorp zelf in beheer. Met de
gemeente worden afspraken gemaakt
WONEN EN WOONOMGEVING
Onderwerp

over vergoedingen daarvoor. Dit geld
komt ten goede aan de leefbaarheid in
het dorp.
Er is voldoende parkeerruimte voor auto’s en fietsen in het centrum van het
dorp, zodat bezoekers zich te allen tijde
welkom voelen en de inwoners ook nog
hun auto’s kwijt kunnen.
Oude- en Nieuwebildtzijl zijn verkeersveilige kernen. Zwaar verkeer en landbouwverkeer zijn welkom binnen het
dorp zolang zij de overige verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen. De fietsers en voetgangers zijn overal veilig.
Het autoverkeer houdt zich aan de snelheidslimiet.

Initiatief/uitvoering

Gereed

Betere bereikbaarheid mobiele
telefonie en sneller internet

Gemeente

2015 - 2017

Revolving fund voor opknappen woningen
in het kader van beschermd dorpsgezicht

Provincie

2016 - 2020

Periodiek overleg Wonen NWF
over voorraad huurwoningen,
beheer en leefbaarheid

Dorpsbelangen en
Wonen-NWF

2015 - 2020

Onderzoek naar mogelijkheden
van zelfbeheer van groen

Dorpsbelangen en
gemeente

2017

Verkeersmaatregelen ter
vergroting van de veiligheid

Gemeente

2015 - 2017

Extra parkeerruimte voor
fietsen en auto’s in centrumgebied

Gemeente

2017 - 2018

Zorg en Welzijn
Binnen de dorpsgemeenschap leven
verschillende groepen en leeftijden
naast elkaar.
Het dorp heeft relatief veel jonge inwoners, 22% van de bewoners is jonger dan
18 jaar. Op dit moment is 15,5% van de
inwoners van Oudebildtzijl ouder dan 65
jaar. De prognoses voor de bevolkingsontwikkeling van de gemeente Het Bildt
laten zien dat in 2040 de bevolking gaat
vergrijzen en ontgroenen; er wonen in
2040 beduidend minder jonge mensen
in de dor-pen, terwijl het aantal inwoner
van 65 jaar en ouder behoorlijk toe gaat
nemen. Door deze vergrijzing of ontgroening verandert de samenstelling van het
dorp ingrijpend. Tegelijkertijd zien we
een overheid die zich meer terugtrekt;
zorgtaken zijn bij de gemeente te liggen
en er wordt meer gekeken naar wat mensen zelf en samen (nog) kunnen, de participatiesamenleving.

Op initiatief van de Middelsee gemeenten zijn gebiedsteams actief. Deze teams
bestaan uit hulpverleners uit verschillende disciplines, zoals ouderenzorg, jeugdhulp en maatschappelijk werk. De teams
zijn een eerste lijn hulpverleningsinstantie, wanneer iemand zorg of hulp nodig
heeft dan is het eerste contact met hen.
Als specialistische hulp nodig is, dan
wordt door-verwezen. De teams werken
zoveel mogelijk preventief. Inwoners die
hulp of zorg nodig hebben kunnen, eventueel via de huisarts een beroep doen op
deze gebiedsteams. Ook on-dersteunen
deze teams burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn .
De ouderen in Oude- en Nieuwebildtzijl
kunnen gebruik maken van de diensten
van verschillende thuiszorgorganisaties
en maaltijdservices. Aandachtspunten
voor ouderen zijn het vervoer van en
naar voorzieningen en de eenzaamheid
onder ouderen, zo geeft de thuiszorgorganisatie aan.
De kerken bieden de mogelijkheid voor
verdieping en ontmoeting voor jong en

ZORG EN WELZIJN
Onderwerp

initiatief/uitvoering

gereed

Instellen ouderencommissie

Dorpsbelangen

2016

Onderzoek onder senioren
naar zorgvraag

Stichting Welzijn Middelsee

2016 - 2017

Maatjesproject starten met
Omtinkers

Dorpsbelangen/gemeente Het Bildt

2016 - 2018

Eetcafe voor ouderen

Dorpsbelangen/Het Graauwe Paard

2016- 2020

Instellen jeugdraad

Dorpsbelangen

2016

Behoefte peilen onder jeugd
van verschillende leeftijden

Stichting Welzijn Middelsee

2016 - 2017

Periodiek gesprek met
basisschool over ontwikkelingen

Dorpsbelangen/jeugdraad

2015 - 2020

Speeltuin opknappen

Dorpsbelangen/vrijwilligers

2016 - 2017

Activiteiten voor de jeugd
van 12 tot 16 jaar

Dorpsbelangen/
Stichting Welzijn Middelsee

2016 - 2020

oud. De actieve gemeenschap organiseert activiteiten en gespreksgroepen.
Kinderen in de basisschoolleeftijd en jonger spelen veel buiten in het dorp. Voor
de kleinste kinderen is er de speeltuin in
de Ds. Mooijstraat en de grotere kinderen vermaken zich goed in het dorp en
zijn vaak lid van één van de sportverenigingen.
De jeugd van 12 tot 16 jaar heeft weinig
mogelijkheden voor vertier in het dorp.
Het jeugdhonk dat gerealiseerd is, is een
mooie hangplek, maar voor deze groep
is er behoefte aan activiteiten. Het is belangrijk om met de jeugd van verschillende leeftijden in gesprek te blijven om te
weten wat hun wensen zijn en te weten
wat er leeft onder de jeugd en ze te betrekken bij het dorp.
Visie op de toekomst
Oude- en Nieuwebildtzijl is een prettige
leefomgeving voor haar inwoners. Ie-

dereen die zorg of ondersteuning nodig
heeft kan een beroep doen op het gebiedsteam of op mensen uit de naaste
omgeving. We helpen elkaar als dat nodig is. Een groepje vrijwilligers in de rol
van omtinker, brengt in beeld welke ondersteuning nodig is.
Senioren nemen deel aan het sociale leven in het dorp en worden daar actief
bij betrokken. Er is bekend wie daar behoefte aan heeft en wie niet. Voor wie
dat wil, is er een maatje om praktische
problemen als boodschappen en vervoer
op te lossen of om wat gezelligheid te
bieden.
De jeugd doet actief mee in het dorp. We
weten wat de jeugd wil en ze nemen zelf
initiatieven en de verantwoordelijkheid
daarvoor.
De jongere kinderen kunnen zorgeloos
spelen en opgroeien in het dorp.

Cultuur en toerisme
Oudebildtzijl is een levendig dorp. Er
wordt veel georganiseerd voor en door
de dorpsbewoners en ook voor toeristen.
Ook buiten het dorp zet Oudebildtzijl
zich op de kaart door bijvoorbeeld uitvoeringen van het muziekkorps en de
toneelvereniging.
Oudebildtzijl heeft een eigen muziekcorps dat al jaren haar (jeugd)ledenbestand ziet toenemen. Het corps stimuleert actief dat kinderen een instrument
spelen door de muziekleraar te betalen
voor het muziekonderwijs op de basisschool. Het corps geeft jaarlijks een
groot aantal uitvoeringen, binnen en buiten het dorp.
De toneelvereniging verzorgt jaarlijks
een uitvoering en treedt daarmee ook op
in de buurdorpen. De toneelvereniging
heeft behoefte aan meer, met name manlijke, spelers.

De Aerden Plaats is het cultureel centrum van Oudebildtzijl. Naast het archeologisch steunpunt, de vlindertuin
en de wisselende exposities van kunstenaars, zijn er regelmatig concerten in de
Julianakerk. Sliktones organiseert in de
kerk een aantal keren per jaar een concert van bekende artiesten. De dorpsgids leidt belangstellenden rond langs
de historische hoogtepunten van het
dorp en de omgeving.
Slikwerk is een netwerk van kunstenaars
uit de gemeente het Bildt. Tijdens de
Slikwerkroute stellen kunstenaars hun
ateliers een aantal keren per jaar open
voor publiek.
Met name in de zomer zijn er veel activiteiten in het dorp. Eetcafé het Graauwe
Paard wordt goed bezocht en groepen
maken gebruik van de arrangementen
met praamvaren, barbecue en outdoorprogramma’s. Sinds de aanleg van de elfsteden vaarroute en het uitbaggeren van
de vaart is Oudebildtzijl goed bereikbaar
voor de pleziervaart en zijn er voorzieningen gerealiseerd voor de bootjesmen-

CULTUUR EN TOERISME
Onderwerp

initiatief/uitvoering

gereed

Projecten aanmelden voor Leeuwarden 2018
(dorpsreunie met logeermogelijkheden in
dorp en binnekijken in oude woning)

Dorpsbelangen

2015

Douche en toiletvoorzieningen voor
wandelaars, fietsers en bootjesmensen

Particulier initiatief

2015-2017

Rondvaartboten op zonne-energie

Dorpsbelangen/
ondernemers

2018 - 2020

Boerenwandelpaden

Provincie

2018 - 2019

Groepsovernachtingen mogelijk maken

Particulier initiatief

2017 - 2018

Strandtent bij Zwarte Haan of Nije-Syl
(paard en wagen als transport)

Particulier initiatief

2016 - 2020

Outdoor aanbod uitbreiden

Particulier initiatief

2015 - 2020

Meer doen met Wereld erfgoed
Waddengebied

Waddenvereniging/
Fryske Gea

2015 - 2020

Camperplaats realiseren

Gemeente

2017 - 2020

Aardappelmuseum

Dorpsbelangen/
gemeente

2017 - 2020

Gemeente

2016

Havenmeester voor passantenhaven

Streekproductenmarkt uitbreiden met brocante Dorpsbelangen

2016

sen. Ook voor wandelaars en fietsers
is Het Bildt aantrekkelijk. Steeds meer
dagjesmensen genieten van de omgeving en ontdekken wat het gebied te
bieden heeft. Oude- en Nieuwebildtzijl
zijn gastvrij en willen ruimte bieden aan
deze kleinschalige vormen van toerisme
en waar mogelijk de voorzieningen voor
de toeristen verbeteren.
Voor de eigen inwoners worden ook de
nodige activiteiten georganiseerd, zoals
het dorpsfeest, de intocht van Sinterklaas en Pypskoft.
Visie op de toekomst
Oudebildtzijl geeft ruimte aan bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied
van cultuur. We zijn trots op het gebied
en respecteren haar oorsprong en geven, soms letterlijk, ruimte aan nieuwe

en vernieuwende initiatieven. Inwoners,
nieuwkomers en gasten zien de mogelijkheden van het dorp en worden geïnspireerd om deel te nemen en bij te dragen aan de activiteiten en projecten in
het culturele leven. We maken gebruik
van mogelijkheden die er zijn op het
gebied van subsidies en haken aan bij
Leeuwarden 2018!
Toeristen kunnen genieten van de mooie
omgeving en voelen zich welkom in
Oude- en Nieuwebildtzijl. De faciliteiten
en voorzieningen in het dorp maken het
mogelijk om het dorp en het gebied te
leren kennen in al haar eigenheid. Het
toerisme is kleinschalig, mensen genieten met respect voor natuur, cultuur en
omgeving.

Voorzieningen
en Sport

Oudebildtzijl beweegt!

In met name Oudebildtzijl zijn relatief
veel voorzieningen in verhouding tot
de dorpsgrootte.

ten. Vanuit het dorp komen veel ideeën
om het dorpshuis weer te gaan gebruiken. De vraag is echter of dit wenselijk
is. De Aerden Plaets, het Graauwe Paard,
de kerken en de samenwerkingsschool
zijn ook geschikte locaties voor activiteiten.

Er is een basisschool, een dokterspraktijk, een dorpswinkel, een (eet)café, een
Bed & Breakfast en een hotel. Daarmee is
het dorp aantrekkelijk voor zowel de eigen inwoners als gasten. Daarnaast zijn
er veel ondernemers in het dorp.
Een deel van de voorzieningen staat onder druk omdat men meer gebruik gaat
maken van voorzieningen in de grotere
kernen, Vooral het Winkeltsy ondervindt
daar grote nadelen van. Ondanks meerdere initiatieven om het te redden is het
voortbestaan nog steeds onzeker. De
twee basisschollen zijn sinds het schooljaar 2014/2015 samengevoegd. Het
voortbestaan van een onderwijsvoorziening is daarmee zeker gesteld. Het
dorpshuis is geruime tijd geleden geslo-

In Oudebildtzijl zijn de nodige sportverenigingen; voetbal, tennis, kaatsen, gym
zijn de belangrijkste verenigingen. Een
aantal van hen zijn verenigd in een omnivereniging. De sportclubs werken goed
samen en stemmen hun activiteiten zo
goed mogelijk op elkaar af. Bij de sporten
zijn veel vrijwilligers betrokken. Zonder
uitzondering merkt men dat het vinden
van mensen die zich willen inzetten voor
de vereniging lastiger wordt. Ook loopt
bij de sportclubs het aantal leden terug.
De accommodatie wordt multifunctioneel gebruikt. Het sportcomplex en de
sportvelden zijn verouderd, er bestaat al
jaren de wens om te moderniseren.
Voor senioren is er op dit moment geen
georganiseerde sport in het dorp.

Visie op de toekomst
Het voorzieningenniveau blijft op peil.
Inwoners hoeven voor de dagelijkse
boodschappen, onderwijs en huisartsenbezoek het dorp niet uit. Voor wie wel
gebruik moet maken van voorzieningen
elders, is vervoer geen probleem.
In Oudebildtzijl kunnen jong en oud

gebruik maken van aantrekkelijke sportvoorzieningen en bewegen op eigen initiatief of in clubverband.
De sportverenigingen trekken jeugdleden aan met een sportaanbod dat bij de
jeugd tot de verbeelding spreekt.
Oudebildtzijl beweegt!

VOORZIENINGEN EN SPORT
Onderwerp

initiatief/uitvoering

gereed

Actieplan voor behoud Winkeltsy

Werkgroep Behoud Winkelts

2016 - 2017

Accomodatieplan opstellen

Dorpsbelangen/gemeente

2016

Plan maken voor vervoer

Dorpsbelangen

2015 - 2017

Modernisering van de
sportvoorzieningen

Sportverenigingen/gemeente 2016 - 2020

Meer aandacht voor 65+ ers
op het gebied van sport

Sportverenigingen/gemeente 2015 - 2020

Buitenfitnessapparatuur

Gemeente

2016 - 2017

Volleybalnet, kaatsmuur en basketbalnet op oefenveld met kunstgras

Gemeente

2016 - 2017

Een aantrekkelijk sportaanbod
creëren voor de jeugd

Sportverenigingen

2015 - 2020
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