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I n l e i d i n g  

In het kader van de Structuurvisie Achtkarspelen is onderhavige separate nota 

ten behoeve van de ingekomen overleg- en inspraakreacties opgesteld. 

 

In deze nota zijn de ontvangen overleg- en inspraakreacties, de samenvatting 

en beantwoording van die reacties opgenomen. Tevens is aangegeven welke 

aanpassingen en aanvullingen naar aanleiding van de reacties of voortschrij-

dend inzicht van gemeentezijde zijn doorgevoerd in de structuurvisie. 

 

De opbouw van de nota is als volgt: 

- In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de instanties van wie 

een overlegreactie op de concept structuurvisie is ontvangen. Deze re-

acties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. De 

overlegreacties zijn in bijlage 1 opgenomen. 

- Hoofdstuk 3 gaat in op de gemeentelijke beantwoording van de inspraak-

reacties en behandelt de eventuele aanpassingen die uit de beantwoor-

ding van deze reacties zijn voortgevloeid. De inspraakreacties zijn in bij-

lage 2 opgenomen. 

- In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de dorpenronde die vooraf ging aan de 

periode van overleg en inspraak over de concept structuurvisie. In bijla-

ge 3 zijn de bijbehorende verslagen van de dorpsavonden opgenomen. 
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O v e r l e g  

2 . 1   

O n t v a n g e n  o v e r l e g r e a c t i e s  

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening is een overlegreactie ontvangen van de volgende overleginstanties: 

1. Provinsje Fryslân; 

2. VROM-Inspectie; 

3. Gemeente Smallingerland; 

4. Gemeente Grootegast; 

5. Gemeente Tytsjerksteradiel; 

6. Pleatslik Belang Twizel; 

7. Fûgelwacht Droegeham e.o.; 

8. Stichting Woningbouw Achtkarspelen; 

9. WoonFriesland; 

10. Wetterskip Fryslân; 

11. Werkgroep “Het ondernemende dorp Twijzel (Partoer)”; 

12. LTO Noord; 

13. Gemeente Kollumerland c.a.; 

14. VDM Woningen. 

2 . 2   

S a m e n v a t t i n g  e n  b e a n t w o o r d i n g  

o v e r l e g r e a c t i e s  

In de hiernavolgende paragraaf zijn de overlegreacties samengevat en van een 

beantwoording voorzien. Daarbij is tevens aangegeven of en op welke wijze de 

overlegreacties aanleiding hebben gegeven om de structuurvisie aan te passen. 

2 . 2 . 1   

P r o v i n s j e  F r y s l â n  

O p m e r k i n g :  A l g e m e e n  

De structuurvisie is tamelijk abstract ingericht. Voor de te ontwikkelen locaties 

ontbreekt daarom ook de omgevingstoets. Bij verdere uitwerking van ontwik-

kelingen zal een nadere omgevingstoets moeten plaatsvinden. Voor de provin-

cie zijn met name archeologie en ruimtelijke kwaliteit aandachtspunten. 
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R e a c t i e  

Bij de concrete uitwerking van de diverse ontwikkelingen zal er een ruimtelijk 

plan in de vorm van bijvoorbeeld een bestemmingsplan worden opgesteld. In 

dat kader zal uiteraard aandacht worden besteed aan de diverse door de pro-

vincie genoemde omgevingsaspecten. In algemene zin is in hoofdstuk 12 van de 

voorontwerp-Structuurvisie wel aandacht besteed aan de milieu-/omgevings-

aspecten. De opmerking van de provincie geeft echter geen aanleiding tot 

aanpassing van de structuurvisie. 

 

O p m e r k i n g :  W o n e n  

De provincie merkt op dat het nodig zal zijn nadere prioriteiten te stellen tus-

sen de verschillende locaties voor wonen. De planologische ruimte voor wo-

ningbouw binnen de bebouwde kom is ‘plafondloos’, maar dit wil niet zeggen 

dat de woningmarkt ook plafondloos kan opnemen en bouwen. Voor het goed 

functioneren van de woningmarkt is het aan te bevelen om concurrentie tussen 

locaties, die gericht zijn op hetzelfde segment, te vermijden. Voor de goede 

orde wordt opgemerkt dat in het geval er bijvoorbeeld sportvelden worden 

uitgeplaatst en vervangen door woningbouw er geen sprake is van plafondloos 

bouwen. 

 

Een juiste afstemming tussen behoefte en aanbod, waarbij duurzaamheid en 

levensloopgeschiktheid belangrijke factoren zijn, staat centraal in de struc-

tuurvisie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de bouw van (betaalbare) wonin-

gen en woningen voor starters en senioren. De provincie acht, rekening hou-

dende met de demografische ontwikkelingen, een te zware inzet op de bouw 

van starterswoningen niet verstandig. Door afname van de bevolking in samen-

hang met mogelijke doorstroming, als het nieuwe woningaanbod aantrekkelijk 

is voor bestaande huishoudens, kunnen starters vaak in de bestaande voorraad 

terecht. Bovendien is het de vraag hoe lang de specifieke behoefte aan star-

terswoningen nog geldt. De provincie adviseert deze kwalitatieve keuze nog 

eens nader te bekijken. 

 

De beleidshorizon van de structuurvisie reikt verder dan die van de regionale 

woningbouwafspraken die tot 2016 lopen. De provincie meent in het licht van 

dalende behoefte en krimp dat het geschetste programma op locaties na 2016 

(te) veel ambitie in zich heeft. Na 2016/2020 zal het accent bij de ontwikke-

ling van de kleinere dorpen vooral moeten liggen op inbreiding en afronding, 

minder op nieuw te ontwikkelen locaties. De provincie adviseert nader inzich-

telijk te maken, gelet op de recente prognoses, wat voor de grotere kernen en 

voor de overige dorpen nog reële ambities zijn, mede om te hoge verwachtin-

gen in de dorpen te voorkomen. 

 

R e a c t i e  

In de structuurvisie zijn diverse beoogde woningbouwlocaties opgenomen. De-

ze locaties zijn op verschillende manieren aangegeven, samenhangend met de 

mate waarin zekerheid bestaat over de uitvoering. Naar aanleiding van de re-

actie van de provincie is de indeling nog versterkt in die zin dat de tijdsperio-
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den voor en na 2016 in het kaartbeeld herkenbaar zijn geworden. De locaties 

die naar verwachting voor 2016 worden gerealiseerd, zijn met een dicht vlak 

aangegeven. Plekken waar de beoogde woonfunctie wel duidelijk is, maar die 

naar verwachting pas na 2016 aan de orde zijn, zijn met een open vlak gemar-

keerd. Plekken waarvan invulling als woonlocatie nog onzeker is, zijn ofwel 

met een ster (onderzoekslocatie) ofwel met een pijl (uitbreidingsrichting) ge-

markeerd. De hier beschreven systematiek geeft de gemeente de gelegenheid 

om duidelijk te maken welke potentiële locaties aan de orde zouden kunnen 

komen, ook als bijvoorbeeld één van de omlijnde gebieden om een of andere 

reden niet tot ontwikkeling komt. 

 

De gemeente wijst er nog op dat de bouwambities ten opzichte van het vige-

rende structuurplan al zeer fors zijn gekort. Ook strookt het gemeentelijke 

beleid met dat van de provincie in die zin dat: 

- de gemeente niet wil bouwen voor de leegstand en de woningvraag dus 

goed in de gaten zal houden; 

- de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen eerst kijkt naar invulmogelijk-

heden, voor zij kijkt naar mogelijkheden voor uitbreiding van een kern. 

 

Mede naar aanleiding van de opmerking van de provincie en door het verschij-

nen van het ontwerp van de provinciale verordening, waaronder de zogenaam-

de ‘BSG-contouren’ (Bestaand Stedelijk Gebied), is nogmaals naar de verschil-

lende locaties voor woningbouw gekeken. Dit heeft geresulteerd in een aantal 

(kleine) wijzigingen. 

 

Een nadere uitwerking van het woningbouwbeleid, waar de provincie op wijst, 

zal plaatsvinden in de nog op te stellen nieuwe gemeentelijke Woonvisie. Vast-

stelling van deze Woonvisie wordt in de loop van 2012 verwacht. In deze 

Woonvisie zal ook nader worden ingegaan op de gevolgen van de door de pro-

vincie vast te stellen BSG-contouren (Bestaand Stedelijk Gebied) op de ge-

meentelijke woningbouwplannen. In de Woonvisie zal naast een kwantitatieve 

analyse van de woningbehoefte, nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de 

woonwensen van de bevolking. Specifieke aandacht zal uitgaan naar ouderen 

maar ook naar de starters op de woningmarkt. De opmerking dat niet te zwaar 

op starters moet worden ingezet, wordt door de gemeente begrepen. Bij de 

planning van starterswoningen moet ook rekening worden gehouden met de 

effecten van doorstroming en de eventuele beschikbaarheid van starterswonin-

gen in de bestaande voorraad. Dit neemt niet weg dat het onderwerp starters 

wel aandacht nodig heeft, omdat er signalen zijn dat deze groep er nog steeds 

moeilijk in slaagt om een koopwoning te bemachtigen. De gemeentelijke star-

terslening biedt hier deels een oplossing voor. 

 

Dit en andere onderwerpen, zoals leegstand, herstructurering, transformatie 

en duurzaam wonen maken onderdeel uit van de nieuw op te stellen woonvi-

sie. 
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De opmerkingen van de provincie leiden tot een aanscherping van de structuur-

visie. 

 

O p m e r k i n g :  L a n d e l i j k  w o n e n  

In de visie is het pilotproject Landelijk Wonen tussen Kollum en Buitenpost 

benoemd. De provincie is akkoord gegaan met de ontwikkeling van 50 ranches. 

Dit komt overeen met de in de structuurvisie benoemde eerste fase. Over een 

eventuele latere fase zijn geen afspraken gemaakt. De provincie adviseert om 

die afspraak in de visie te benoemen. De verdere invulling van het project zal 

in overleg met de provincie gerealiseerd worden. 

 

R e a c t i e  

Het landelijk wooncluster waar de provincie op doelt, is in de concept-struc-

tuurvisie genoemd in hoofdstuk 5. De informatie is vrij algemeen gehouden, 

omdat de plannen zich op dat moment nog in de onderzoeksfase bevonden. Om 

deze reden is volstaan met een korte omschrijving. Inmiddels is dit initiatief 

een stap verder en zal de informatie in de structuurvisie worden geconcreti-

seerd. 

 

O p m e r k i n g :  W e r k e n  

De provincie stemt in principe in met de keuze voor economische ontwikkeling 

die vooral gericht is op de kernzones in de gemeente. De provincie constateert 

evenwel dat het nodig zal zijn om de te maken regionale afspraken over even-

tuele herstructurerings- en uitbreidingslocaties te verwerken in de visie. Hier-

uit zal blijken of de in de voorontwerpvisie benoemde locaties realistisch zijn. 

De provincie wijst erop dat afspraken worden gemaakt tot 2016/2020. De ver-

wachting is dat er na 2020 (vrijwel) geen aanvullende behoefte aan bedrijven-

terrein zal zijn. Dit aspect dient ook nader in de structuurvisie door te klinken. 

 

R e a c t i e  

Er is een Convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2010-2020 opge-

steld. In dit convenant tussen de oorspronkelijke NOFA-gemeenten, aangevuld 

met de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân, zijn afspraken ge-

maakt over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Het convenant is 

gebaseerd op toepassing van de zogenaamde SER-ladder (eerst hergebruik van 

bedrijventerrein, dan meervoudig ruimtegebruik, dan uitbreiding). Over het 

bedrijventerrein bij Surhuisterveen en de ontwikkeling van Westkern/Skûlen-

boarch zijn reeds afspraken gemaakt. Ontwikkeling van nieuwe andere bedrij-

venterreinen is, mede door de voorspelde vraag en de gemaakte afspraken, 

niet meer aan de orde. Voor lokaal gebonden bedrijven met een verplaatsings- 

of vestigingsvraag blijft in principe de mogelijkheid bestaan deze vraag lokaal 

op te vangen, mits de noodzaak daartoe is aangetoond. De structuurvisie wordt 

aangepast naar aanleiding van de opmerking van de provincie. Het betreft de 

verwerking van het principe van de SER ladder in hoofdstuk 6 en de aanpassing 

van kaarten en tekst aan het genoemde convenant. 
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O p m e r k i n g :  K a n t o r e n  

De provincie stemt op hoofdlijnen in met het plaatsen van een accent op de 

ontwikkeling van werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening, waarbij de 

nadruk is gelegd op de ontwikkelingen in het stationsgebied van Buitenpost. De 

behoefte aan nieuwe kantoorcomplexen zal in de periode tot 2020 klein zijn en 

nadien vrijwel wegvallen, waarna het accent op vervanging ligt. Dit punt van 

dalende behoefte zal nadrukkelijker door moeten klinken in de structuurvisie. 

Vanuit het beleid inzake mobiliteit en bereikbaarheid geniet het de voorkeur 

om zelfstandige kantoren, zeker als er sprake is van een redelijk hoge bezoe-

kersintensiteit, te vestigen in dorpscentra en/of goed met openbaar vervoer 

ontsloten locaties. Pas in laatste instantie is vestiging op een bedrijventerrein 

aan de orde. De provincie beveelt aan om de visie op dit punt aan te scherpen. 

Voorts wordt aanbevolen om duidelijk te maken dat het accent qua kantoor-

vestigingen in de regionale centra Buitenpost en Surhuisterveen zal liggen op 

kleine kantoren tot 1.200 m² en in de overige kernen op zeer kleine kantoren 

tot 600 m². 

 

R e a c t i e  

In de structuurvisie wordt aangegeven dat de stationsgebiedsontwikkeling in 

Buitenpost een stimulerende invloed moet hebben op de versterking van de za-

kelijke dienstverlening in de gemeente. Voor het overige is geen ambitie aan-

gegeven voor zakelijke dienstverlening. 

 

Gezien het feit dat de provincie de beleidslijn ten aanzien van de omvang van 

kantoren al in haar eigen beleid heeft vastgelegd, is er in principe geen nood-

zaak dit in de gemeentelijke structuurvisie te herhalen. Om te voorkomen dat 

hier onduidelijkheid over kan ontstaan is er toch voor gekozen om deze passa-

ge aan te scherpen. 

 

O p m e r k i n g :  V o o r z i e n i n g e n  

Op hoofdlijnen kan de provincie instemmen met de benadering ten aanzien van 

de basisvariant en de meer ambitieuze variant voor het voorzieningenniveau in 

de gemeente. 

 

R e a c t i e  

De gemeente neemt kennis van deze opmerking. 

 

O p m e r k i n g :  R e c r e a t i e  e n  t o e r i s m e  

De gedachte rondom de ontwikkeling van een natuurspeelplaats met Natuur en 

Milieueducatie, waarmee het bijzondere karakter van de omgeving onder de 

aandacht wordt gebracht, verdient nadere uitwerking. 

 

In de meer ambitieuze variant wil de gemeente meer grootschalige initiatieven 

honoreren. Gedacht wordt aan realisering van vakantiehuisjes in een gebied 

buiten het Nationaal Landschap in bijvoorbeeld de omgeving van Gerkeskloos-

ter, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de plannen voor een mogelijke 

jachthaven. De provincie merkt hierover op dat op basis van het streekplan 
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nieuwe grootschalige en intensieve recreatieve voorzieningen primair dienen 

te worden geconcentreerd in de stedelijke en regionale centra en in de recrea-

tiekernen. Naar aard en schaal passende recreatieve initiatieven zijn ook bui-

ten deze kernen mogelijk. Een locatie bij Gerkesklooster voldoet daar niet 

aan, zeker als de schaal van de ontwikkeling het kleinschalige overstijgt. Een 

grootschalige ontwikkeling kan de provincie op voorhand niet rijmen met de 

beoogde versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. De provincie 

maakt op dit punt een voorbehoud; de provincie wil een meer kleinschalige 

aanpak op voorhand niet uitsluiten, maar daarover zal dan nader overleg moe-

ten plaatsvinden. Nader overleg dient ook over het vaarweg- en nautisch be-

heer plaats te vinden bij de ontsluiting van een eventuele nieuwe jachthaven 

bij Gerkesklooster en Kootstertille via het Prinses Margrietkanaal. 

 

Voor de meer ambitieuze variant is de gemeente over het vaarplan De Leyen 

via Harkema, Surhuisterveen en Gerkesklooster met de provincie in overleg 

getreden. Een haalbaarheidsstudie dient uit te wijzen of de vaarverbinding in 

financieel opzicht uitvoerbaar is. Op voorhand merkt de provincie op dat een 

financiering via de bouw van een vijftal grote landhuizen aan de vaart niet 

passend is in de visie van de provincie op ‘verstening’ van het buitengebied. 

 

R e a c t i e  

De structuurvisie wordt aangepast dat in algemene zin gedoeld wordt op klein-

schalige initiatieven op het gebied van de verblijfsrecreatie. Iets grootschali-

ger ontwikkelingen worden mogelijk geacht binnen het project Skûlen-

boarch/Westkern en bij de regionale centra Buitenpost en Surhuisterveen. 

Laatstgenoemde centra hebben tevens de status van recreatiekern. Daarbij zal 

op de punten waar daarvoor aanleiding bestaat, overleg worden gevoerd met 

de provincie. 

 

Ook op het punt van eventuele landschapsvilla’s aan de beoogde vaarroute van 

De Leien naar Gerkesklooster is de structuurvisie aangepast. Deze landschaps-

villa’s zijn uit de tekst en van de afbeelding ‘Recreatie en toerisme: keuzemo-

gelijkheden’ geschrapt. 

 

O p m e r k i n g :  M o b i l i t e i t  

In de ambitieuze variant is de gemeente van plan de ontsluiting van Surhuis-

terveen op te waarderen en een rondweg aan te leggen. De provincie consta-

teert dat de weg als gebiedsontsluitingsweg in het Provinciaal Verkeer- en 

Vervoerplan (PVVP) is opgenomen. De weg zal verder geen onderdeel uitmaken 

van het provinciale wegennet. Aanleg van de weg acht de provincie dan ook 

een gemeentelijke aangelegenheid. 

 

Uit een studie naar de ontsluiting van het bedrijventerrein Oastkern in Koot-

stertille is gebleken dat een rondweg om meerdere redenen niet haalbaar is. 

Er is vervolgens nogmaals kritisch gekeken naar de route door het dorp. De 

gemeente wil bij de opstelling van een nieuw PVVP en in samenhang met de 
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planvorming rondom bedrijventerrein Skûlenboarch - Westkern de verkeerssi-

tuatie samen met de provincie opnieuw analyseren. 

 

De provincie merkt voor wat betreft verdubbeling en elektrificatie van het 

spoor Leeuwarden-Groningen op dat het de bedoeling is dat er een vierde trein 

per uur aan het traject wordt toegevoegd. Volgens de provincie is het niet 

noodzakelijk dat het gehele traject daarvoor moet worden verdubbeld. Elektri-

ficatie van de spoorverbinding is thans niet aan de orde. 

 

Waarschijnlijk ingegeven door fysieke beperkingen is bij Gerkesklooster-Stroo-

bos aan de oostkant een mogelijke locatie voor bedrijventerrein aangegeven. 

Deze locatie leidt tot een toename van bedrijfsverkeer door het dorp om het 

ontsluitende wegennet te bereiken. De provincie vindt dit geen optimale si-

tuatie. 

 

R e a c t i e  

De opmerkingen van de provincie over de ontsluiting van de bedrijventerreinen 

bij Surhuisterveen en Kootstertille worden voor kennisgeving aangenomen. 

Verwezen wordt naar hetgeen hierover in ‘Hoofdstuk 9: Mobiliteit’ en bij de 

dorpsgerichte visie is opgemerkt. 

 

De gemeente blijft ten principale voorstander van een gehele verdubbeling en 

elektrificatie van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, omdat dan het beste op 

bestaande en toekomstige vervoervragen kan worden ingespeeld. De gemeente 

hecht eraan om deze wens in haar structuurvisie neer te leggen en is voors-

hands ook heel content met een intensivering van de dienstregeling, mits de 

halte Buitenpost daar mede van profiteert. De verschillende initiatieven van 

gemeenten langs de spoorlijn Groningen-Leeuwarden zullen worden samenge-

voegd in een gemeenschappelijke visie voor alle stationslocaties. Op dit punt 

leidt de opmerking van de provincie niet tot aanpassing van het plan. Mede in 

verband met de aanpassing van de structuurvisie aan het Convenant Bedrijven-

terreinen Noordoost Fryslân (zie de provinciale opmerking onder het thema 

werken) wordt de uitbreidingsrichting bedrijven bij Gerkesklooster-Stroobos 

geschrapt, omdat dit een meer grootschalige ontwikkeling suggereert. 

 

O p m e r k i n g :  N a t u u r ,  l a n d s c h a p  e n  m i l i e u  

Omtrent hergebruik van vrijkomende (niet-)agrarische bebouwing, inclusief de 

sloop van beeldverstorende bebouwing (‘ruimte voor ruimte’-regeling), is het 

streekplanbeleid uitgebreid geformuleerd. Binnen de ‘ruimte voor ruimte’-

regeling is compenserende woningbouw mogelijk. De basisregeling gaat uit van 

de bouw van één woning, per 1.000 m² te slopen beeldverstorende stallen, bij 

dorpen of bestaande bebouwingsconcentraties. In bijzondere gevallen is de 

bouw van een woning op de locatie van de te slopen stallen aan de orde als 

daarmee een extra kwaliteitsimpuls kan worden gegeven. Daarbij wordt uitge-

gaan van één woning per 1.500 m² te slopen beeldverstorende stallen. De pro-

vincie beveelt aan om de structuurvisie op dit punt aan te scherpen overeen-

komstig het provinciale beleid. 
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De provincie staat op het standpunt dat ten behoeve van de ‘ruimte voor ruim-

te’-regeling in het gemeentelijk woonplan een reservering dient te worden 

opgenomen. 

 

R e a c t i e  

De structuurvisie gaat met name over de kernen van Achtkarspelen. De ‘ruimte 

voor ruimte’ regeling komt aan bod in de structuurvisie die voor het buitenge-

bied van Achtkarspelen wordt gemaakt. 

 

Desalniettemin zal de maatvoering van te slopen beeldverstorende stallen zo-

als door de provincie aangegeven in de structuurvisie worden opgenomen. Naar 

aanleiding van de reactie van de provincie is de structuurvisie aangepast voor 

wat betreft het contingentloos kunnen bouwen bij toepassing van de ‘ruimte-

voor-ruimte’-regeling. Dit onderdeel is uit de structuurvisie geschrapt. 

 

O p m e r k i n g :  B e l e i d  p e r  d o r p  

In de structuurvisie is per kern een kaart opgenomen met het locatiebeleid per 

dorp. De provincie adviseert nader inzichtelijk te maken, gelet op de recente 

prognoses, wat voor de grotere kernen en voor de overige dorpen nog reële 

ambities zijn, mede om te hoge verwachtingen in de dorpen te voorkomen. 

Voor een te hoge verwachting van wonen als economische impuls wil de pro-

vincie, gelet op de regionale prognoses, waarschuwen. 

 

In principe kan de provincie instemmen met de woningbouw die betrekking 

heeft op binnenstedelijke locaties. Ten aanzien van de uitbreidingslocaties 

dient nog onderzoek verricht te worden. De provincie geeft aan dat enkele 

uitbreidingslocaties weliswaar voor de hand lijken te liggen, maar het gaat de 

provincie te ver om hierover al een planologisch standpunt in te nemen. Dit 

vanwege het ontbreken van duidelijkheid over de behoefte, de benodigde on-

derzoeken en de concrete landschappelijke inpassing. 

 

Geadviseerd wordt de locaties nader te faseren tot en vanaf 2016 en daarbij 

realistisch naar het denkbare programma te kijken. Geadviseerd wordt ook om 

hierover nader ambtelijk overleg te plegen. 

 

R e a c t i e  

De kaarten zijn nogmaals kritisch bekeken en op onderdelen aangepast. Verder 

wordt verwezen naar de reactie onder het thema wonen. 

2 . 2 . 2   

V R O M - I n s p e c t i e  

O p m e r k i n g :  N a t i o n a a l  b e l a n g  0 7  –  B u n d e l i n g  

Met betrekking tot het thema werken is in het voorontwerp van de structuurvi-

sie aangegeven dat voor de komende jaren in de directe vraag naar bedrijven-

terreinen kan worden voorzien, maar dat de mogelijkheden voor verdere uit-

breiding van bedrijventerreinen voor de periode daarna zullen worden onder-



 

  
005.00.01.13.02 - Overleg- en inspraakreacties Structuurvisie Achtkarspelen - 
7 september 2011  15

zocht. De VROM-Inspectie adviseert om de ambitie ook te richten op het be-

nutten van reeds bestaand bebouwd gebied door bijvoorbeeld revitalisering 

van bestaande bedrijfsterreinen. Het verdient daarnaast aanbeveling om de 

planning van nieuwe bedrijfsterreinen en de revitalisering van de bestaande 

terreinen in onderlinge samenhang op regionaal niveau aan te pakken waarbij 

de zogeheten SER-ladder een bruikbaar instrument is. 

 

R e a c t i e  

Verwezen wordt naar de reactie op het overleg met de provincie ten aanzien 

van het thema werken. 

2 . 2 . 3   

G e m e e n t e  S m a l l i n g e r l a n d  

O p m e r k i n g  

Er is door de gemeente Smallingerland inhoudelijk geen aanleiding gezien om 

op- en/of aanmerkingen op de structuurvisie te maken. 

 

R e a c t i e  

Deze overlegreactie is voor kennisgeving aangenomen. 

2 . 2 . 4   

G e m e e n t e  G r o o t e g a s t  

O p m e r k i n g  

De inhoud van de visie heeft voor de gemeente Grootegast geen aanleiding ge-

geven tot opmerkingen, zodat ook geen gebruik wordt gemaakt van de moge-

lijkheid tot het indienen van een overlegadvies. 

 

R e a c t i e  

Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen. 

2 . 2 . 5   

G e m e e n t e  T y t s j e r k s t e r a d i e l  

O p m e r k i n g  

Op ruimtelijk gebied geeft de structuurvisie de gemeente Tytsjerksteradiel 

geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wel is het voor de ontwikke-

ling en uitvoering van belang dat afstemming en overleg plaats vindt over de 

volgende punten: 

- Ook in de structuurvisie van de gemeente Tytsjerksteradiel is ruimte  

geboden voor landelijk wonen en gezien de beperkte markt is het daar-

om verstandig de ontwikkeling hiervan af te stemmen. 

- Zowel voor Buitenpost als voor Hurdegaryp zijn er plannen voor de ont-

wikkeling van het stationsgebied waardoor het van belang is dat afstem-

ming plaatsvindt in het Sociaal Economisch Masterplan voor Noordoost-

Fryslân. 
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- Het is gewenst dat de ontwikkeling van een eventuele jachthaven in 

Kootstertille wordt gerelateerd aan de ontwikkeling of mogelijkheden 

rond Skûlenboarch en Jistrum. 

- In het algemeen geldt de wenselijkheid van afstemming bij de voorzie-

ningen in het grensgebied van beide gemeenten voor wat betreft moge-

lijk gezamenlijk gebruik. 

 

R e a c t i e  

De gemeente onderkent de noodzaak tot afstemming op de genoemde terrei-

nen. Bij nadere uitwerking van de in de structuurvisie genoemde ontwikkelin-

gen zal de gemeente hier aandacht aan besteden. 

 

Onderdelen uit het Sociaal Economisch Masterplan, zoals het voornemen een 

gezamenlijke visie op te stellen voor de verschillende stationslocaties, worden 

in de structuurvisie verwerkt. 

 

De reactie van de gemeente Tytsjerksteradiel leidt voor het overige niet tot 

aanpassing van de structuurvisie. 

2 . 2 . 6   

P l e a t s l i k  B e l a n g  T w i z e l  

O p m e r k i n g :  H a a d s t i k  2  –  B e f o l k i n g  e n  w e n n i n g b o u  

Yn de konsept-struktuerfisy stiet op side 8: “Het gemiddeld besteedbaar inko-

men ligt lager dan zowel het landelijke als het Friese gemiddelde” en op side 9 

“Het percentage huurwoningen ligt lager dan het Friese gemiddelde”. Minsken 

dy’t minder te besteegjen ha, binne earder op hierwenten oanwezen. No ha de 

wenningkorporaasjes (SWA en WoonFriesland) de leste jierren har bêst dien om 

in part fan har hierwenten te ferkeapjen. Dit is net botte realistysk neffens Ple-

atslik Belang Twizel en hjir leit foar de gemeente dan ek in stjoerende taak. 

 

R e a k s j e  

Een nadere uitwerking van het woningbouwbeleid zal plaats vinden in de nog 

op te stellen nieuwe gemeentelijke Woonvisie. Met het opstellen van de Woon-

visie zal in 2011 worden gestart. In de Woonvisie zal nadrukkelijk aandacht 

worden besteed aan de woonwensen van de bevolking. Specifieke aandacht zal 

uitgaan naar ouderen maar ook naar de starters op de woningmarkt. Ook de 

behoefte aan huurwoningen komt hierbij aan bod. De woningcorporaties zijn 

nauw bij dergelijke trajecten betrokken. Overigens is het zo dat corporaties 

een eigen verantwoordelijkheid hebben. De gemeente heeft geen wettelijke 

mogelijkheden om in dit kader sturend op te treden. Daarbij moet vermeld 

worden dat de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) de afgelopen jaren 

in verhouding meer woningen gerealiseerd heeft dan afgebroken waardoor het 

aantal huurwoningen per saldo is toegenomen. 

 

De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van de structuurvisie. 
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O p m e r k i n g :  H a a d s t i k  2  -  R e k r e a a s j e  e n  t o e r i s m e  

Op side 15 wurdt by “Enkele mooie korte fietsverbindingen…” it saneamde 

fytspaad ‘De njoggen âlde mantsjes’, fan Twizel nei it flapbrechje oan de Al-

de Dyk, mist. 

 

R e a k s j e  

Er zijn enkele verbindingen genoemd zonder dat het de bedoeling is geweest 

volledig te zijn. Het genoemde fietspad zal niettemin worden toegevoegd. 

 

O p m e r k i n g :  H a a d s t i k  4  

Op side 26 is oanjoen dat hja yn Achtkarspelen in folsleine “wooncarrière” tro-

chmeitsje kinne, dêr’t ûnder oare de “starterswoning” by neamd wurdt. Nef-

fens de fisy moat dit ek safolle mooglik jilde op de skaal fan it doarp. Ek yn it 

folgjende haadstik wurdt op side 31 de klam lein op “betaalbare” wenten en 

wenten foar starters en âlderen. Op side 33 wurdt steld: “Aandachtspunt is het 

bouwen voor de minder draagkrachtigen”. Nei it betinken fan Pleatslik Belang 

Twizel hâldt dat dan yn dat ek yn de lytse(re) doarpen starterswenten komme 

moatte. De fraach is wêrom’t yn Twizel it no folboude útwreidingsplan (Dobbe 

en Tsjerkelân) en it nije bouterrein (Boppelannen) lykwols allinne bedoeld bin-

ne foar keapwenten en dat der net de gelegenheid joen is foar sokke starters-

wenten (of hierwenten). 

 

R e a k s j e  

Bij de planning van nieuwe woningen moet ook rekening worden gehouden met 

de effecten van de bouw van woningen op de doorstroming. Door het aanbie-

den van vrije kavels ontstaan vaak verhuisbewegingen waardoor betaalbare 

woningen vrijkomen (voor starters) in de bestaande voorraad. In de nieuwe 

woonvisie wordt dit nader in kaart gebracht. Mocht blijken dat een wijziging 

van woningbouwtypen noodzakelijk is in nog te verkopen kavels, dan zal de 

gemeente zich daarvoor inzetten. 

 

De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van de structuurvisie. 

 

O p m e r k i n g :  H a a d s t i k  5  -  W o n e n - b a s i s  

De fraach nei oanlieding fan side 32 is oft troch it ekstra omtinken foar de 

“sterke regionale centra” de lytse(re) doarpen net yn it foar al op efterstân 

setten wurde. 

 

Boppedat hat Pleatslik Belang Twizel har betinkingen op side 34 oer “nieuwe 

woonconcepten” wat it oanlûken fan minsken út oare provinsjes nei de sa-

neamde “landelijk wooncluster” tusken Bûtenpost en Kollum oanbelanget. De 

fraach is wat de mearwearde is om foar ‘rike westerlingen’ it moaie Leechlân 

op te offerjen. 

 

R e a k s j e  

De verwachte bevolkingskrimp noodzaakt tot het maken van keuzes. Als de 

koek geheel verdeeld wordt over alle kernen zal het moeite gaan kosten om 
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het voorzieningenniveau overal overeind te houden. Liever een voorziening op 

een relatief korte afstand dan het verlies van voorzieningen. De praktijk heeft 

inmiddels al uitgewezen dat het bouwen van een paar extra woningen in de 

kleinere dorpen uiteindelijk onvoldoende zal blijken om bepaalde voorzienin-

gen duurzaam in stand te houden. 

 

Omdat de totale bevolkingsomvang in Fryslân zal gaan krimpen, heeft de pro-

vincie de mogelijkheid geboden om enkele bijzondere woonconcepten te ont-

wikkelen, gericht op nieuwkomers. Een goed uitgewerkt concept kan een im-

puls voor de lokale economie betekenen. Het gaat hier om extra woningbouw-

mogelijkheden. Dit gaat niet ten koste van de mogelijkheden in de kleine (en 

grotere) dorpen in onze gemeente. 

 

De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van de structuurvisie. 

 

O p m e r k i n g :  H a a d s t i k  1 1  –  T w i z e l  

Der binne sa stadichoan genôch keapwenten yn it doarp. Mocht der yn de ta-

komst boud wurde yn Twizel dan moat der mear omtinken joen wurde oan de 

starters op de wenningmerk. De wenningkorporaasjes moatte net mear hier-

wenten ferkeapje, sadanich dat dit ten koste giet fan wenromte foar de “min-

der draagkrachtigen”. 

 

R e a k s j e  

Verwezen wordt naar paragraaf 2.2.6 en dan de reactie onder ‘Opmerking 

hoofdstuk 2’ en ‘Opmerking hoofdstuk 5’. 

2 . 2 . 7   

F û g e l w a c h t  D r o e g e h a m  e . o .  

O p m e r k i n g :  A l g e m e e n  

Fûgelwacht Droegeham e.o. vindt het goed dat Achtkarspelen duurzaamheid 

hoog in het vaandel heeft staan, maar stelt dat dit in de praktijk nogal eens 

tegenvalt, omdat initiatieven stuklopen op onnodige drempels die de gemeen-

te opwerpt. Initiatieven vanuit de bevolking voor duurzaamheidsprojecten 

moeten worden gestimuleerd. Dezelfde kritische noot plaatst Fûgelwacht 

Droegeham e.o. bij de instandhouding van het landschap, waarbij te weinig 

wordt opgetreden tegen aantasting van de landschappelijke kenmerken als 

boomwallen, dobben en houtopstanden. Naast de instandhouding speelt ook 

het aanzien van het landschap een belangrijke rol, die evenwel in de struc-

tuurvisie ontbreekt. Maatregelen ontbreken om de verdergaande verdichting 

van de woon- en leefomgeving tegen te gaan. 

 

Fûgelwacht Droegeham e.o. vindt tevens dat er een tegenstrijdigheid is in de 

visie tussen groeikernen en niet-groeikernen. Dorpen moeten volgens de struc-

tuurvisie hun leefbaarheid behouden, maar tegelijk worden de meeste dorpen 

op den duur van hun leefbaarheid beroofd door de in de visie voorgestane con-

centratie van voorzieningen. 
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R e a c t i e  

In de structuurvisie wordt de nodige aandacht besteed aan duurzaamheid. On-

derkend wordt dat het opstellen van beleid in een structuurvisie, en later in 

uitwerkingen daarvan een begin is, en dat de daadwerkelijke uitvoering van 

duurzaamheidsambities vaak nog vorm moet krijgen. In Achtkarspelen is begin 

2010 de Beleidsvisie ‘Duurzaamheid Achtkarspelen: Duorsum yn de Wâlden’ 

vastgesteld. In deze visie zijn doelstellingen geformuleerd, maar is ook een 

menukaart aan projecten samengesteld welke worden uitgevoerd. Zo zal in 

2011 de aandacht vooral uitgaan naar de bestaande bouw. 

 

Voor wat betreft het landschap wordt het beleid nader uitgewerkt in de struc-

tuurvisie die voor het buitengebied wordt opgesteld. In het daaropvolgende 

bestemmingsplan voor het buitengebied zal dit een juridische borging moeten 

krijgen. Bij woonuitbreidingen en –inbreidingen is verdichting niet uit te slui-

ten. De gemeente houdt echter wel zo veel mogelijk rekening met de kenmer-

ken van het landschap en met waardevolle doorzichten of groenstructuren. 

Door de aanwijzing van grote delen van de gemeente als Nationaal Landschap 

is dit overigens ook verplicht. 

 

Voor wat betreft de verdeling van de woningbouw over kleine en grote kernen 

wordt verwezen naar de reactie op het overleg met Pleatslik Belang Twizel, 

onder hoofdstuk 5. 

 

De opmerkingen van de Fûgelwacht Droegeham e.o. geven geen aanleiding tot 

aanpassing van de structuurvisie. 

 

O p m e r k i n g :  W o n e n  

De doelstelling om een aantrekkelijke gemeente te zijn, is volgens Fûgelwacht 

Droegeham e.o. een open deur. Door Fûgelwacht Droegeham e.o. kan hier als 

zodanig wel mee worden ingestemd, waarbij meer gekozen dient te worden 

voor inbreidings- dan voor uitbreidingsplannen, omdat uitbreidingsplannen 

veelal ten koste van de natuur en het landschap gaan. Hiermee kan met de 

voorspelde krimp voldoende tegemoet worden gekomen aan de woningbehoef-

te. 

 

Duurzaamheid moet bij nieuwbouw en bij de huidige woningvoorraad voorop 

staan. Daarom kiest Fûgelwacht Droegeham e.o. voor de ambitieuze variant 

waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie moet vervullen en niet alleen de 

marktpartijen daarop hoort aan te spreken. Fûgelwacht Droegeham e.o. ziet 

wonen niet per definitie als economische impuls zoals de gemeente dat doet. 

Zij heeft ook de indruk dat de gemeente die gedachte beperkt tot de regionale 

centra Surhuisterveen-Harkema-Buitenpost. De woonimpuls in de structuurvisie 

is eigenlijk ook tot die centra beperkt en dat is de doodsteek voor de andere 

dorpen. Een onderdeel dat toegevoegd zou moeten worden, is een actief ge-

meentelijk beleid voor het treffen van voorzieningen om vogels in de woonom-

geving te houden. 
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Recreatieve bewoning in vooral de kleinere kernen moet niet worden gestimu-

leerd. Alleen in gevallen waarin de tijdelijke bewoners oorspronkelijk afkom-

stig zijn uit het betreffende dorp zou eraan meegewerkt kunnen worden. 

 

R e a c t i e  

Bij nieuw te plannen bouwlocaties hanteert de gemeente het beleid dat eerst 

naar inbreidingslocaties en dan pas naar uitbreidingslocaties moet worden ge-

keken. 

 

Voor wat betreft de duurzaamheidsambities wordt de structuurvisie aangepast. 

De gemeente kiest voor een nadere uitwerking van dit hoofdstuk waar verschil-

lende elementen uit de ambitieuze variant zijn overgenomen. Alleen voor wat 

betreft het bouwen door marktpartijen kiest de gemeente ervoor om op het 

gebied van duurzaamheid alleen de wettelijke vereisten te stellen en partijen 

in voorkomende gevallen uit te dagen met extra duurzame oplossingen te ko-

men. De gemeente wil meer de nadruk leggen op ‘het goede voorbeeld geven, 

informatie geven en stimuleren’ dan op afdwingen. 

 

Voor de verdeling van de woningbouw over grote en kleine kernen wordt ver-

wezen naar de reactie op het overleg met Pleatslik Belang Twizel, onder 

hoofdstuk 5. 

 

De structuurvisie wordt aangepast voor het hoofdstuk duurzaamheid in die zin 

dat een combinatie is gemaakt van de basisvariant met een aantal items uit de 

ambitieuze variant. Hierbij wordt mede aangesloten op de beleidsvisie ‘Duor-

sum yn de Wâlden’. Voor het overige blijft de structuurvisie ongewijzigd. 

 

O p m e r k i n g :  W e r k e n  

Fûgelwacht Droegeham e.o. ziet geen reden om bedrijventerreinen uit te brei-

den, omdat de aantrekkelijkheid voor ondernemers in de regel door andere 

factoren wordt bepaald dan het beschikbaar zijn of maken van bedrijventer-

reinen. Er is nog voldoende bedrijventerrein aanwezig, alleen die zullen opge-

knapt en aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Verplaatsing van bedrijven 

naar de buitenkant van de dorpen betekent een verloedering van de huidige 

terreinen. Overigens hebben niet alle bedrijventerreinen in Achtkarspelen een 

nette aanblik en uitstraling. Voorts wordt opgemerkt dat regionalisering onher-

roepelijk minder bedrijvigheid betekent met als gevolg dat de dorpen leeglo-

pen. 

 

R e a c t i e  

Verwezen wordt naar de reactie op het overleg met de provincie onder het 

thema werken. 

 

O p m e r k i n g :  V o o r z i e n i n g e n  

Regionalisering is volgens Fûgelwacht Droegeham e.o. ook voor het onderdeel 

voorzieningen een ongewenste ontwikkeling. De doelstelling om basisvoorzie-

ningen in de dorpen in stand te houden is daardoor onrealistisch. Het voorzie-
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ningenniveau in de andere dorpen zal niet alleen onder druk komen te staan, 

maar ze zullen zeker verdwijnen. Fûgelwacht Droegeham e.o. vindt dat die 

visie radicaal moet veranderen. 

 

Voorts moeten maatschappelijke stages zich beperken tot organisaties en in-

stanties die zich belangeloos inzetten voor mens en natuur. De coördinerende 

rol van de gemeente moet daarbij geen doel zijn. 

 

R e a c t i e  

De ambitie ten aanzien van het behoud van basisvoorzieningen spitst zich toe 

op een basisschool, sport- of spelvoorziening en een ontmoetingsplek (buurt-

huis, clubhuis, kerk of verenigingsgebouw). Gezien de omvang van de kernen in 

Achtkarspelen verwacht de gemeente hierin te kunnen blijven voorzien. 

 

Stages kunnen door de in de structuurvisie gepresenteerde opzet een bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid in de dorpen. Dit hoeft zich ons inziens niet te 

beperken tot organisaties en instanties die dit belangeloos doen. De gemeente 

kan hierin een ondersteunende rol vervullen. 

 

De structuurvisie wordt op dit punt niet aangepast.  

 

O p m e r k i n g :  R e c r e a t i e  e n  t o e r i s m e  

Fûgelwacht Droegeham e.o. stelt dat promotie van het landschap met educatie 

begint. Die educatie zal niet alleen moeten worden gericht op de waarde en 

het behoud van het landschap, maar ook op het aanzien van het landschap en 

de karakteristieke dorpen. Kleinschaligheid verdient de voorkeur boven groot-

schaligheid. Een natuureducatief centrum zou passend zijn bij ‘de Hege Bul-

ten’ nabij Drogeham en Kootstertille. Het Natuur- en Milieu Educatiecentrum 

zou daar ook onderdak kunnen krijgen. 

 

R e a c t i e  

Er zijn vergevorderde plannen om in de omgeving van het station Buiten-

post/De Kruidhof het Natuur- en Milieu Educatiecentrum te ontwikkelen. Deze  

locatie heeft het voordeel dat deze zeer goed aansluit bij openbaar vervoers-

verbindingen en ook gunstig is gesitueerd ten opzichte van de landschappelijk 

en ecologisch waardevolle omgeving (poort naar de Noardlike Fryske Wâlden). 

Ook zijn er mogelijkheden om qua beheer en exploitatie aan te sluiten bij De 

Kruidhof. Vanaf Buitenpost kunnen fietsroutes starten naar aantrekkelijke ge-

bieden. Eventueel zou wel kunnen worden onderzocht of bijvoorbeeld bij het 

themapark De Spitkeet in Harkema, een hiermee samenhangende vooruitge-

schoven post kan worden ontwikkeld. De structuurvisie zal op dit onderdeel 

worden geactualiseerd. Hierbij zal ook de Visie Centrum Noardlike Fryske Wâl-

den ‘op trochreis’ worden betrokken. Deze visie is opgesteld als haalbaar-

heidsonderzoek naar gezamenlijke nieuwbouw van De Kruidhof, It  Koartling en 

het IJstijdenmuseum. Uit het rapport blijkt samenwerking met de Noardlike 

Fryske Wâlden voor de hand liggend en is voorgesteld verbindingen te leggen 

met in de regio aanwezige landschappen en routes. Door gebruik te maken van 
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in het gebied aanwezige routes kan met beperkte inzet van middelen een net-

werk worden gerealiseerd met meerdere informatiepunten als knooppunten in 

het landschap. In de visie ‘op trochreis’ is aangetoond dat een voorziening in 

Buitenpost in combinatie met het station en in het dorp aanwezige routes en 

knooppunten veel mogelijkheden biedt. 

 

O p m e r k i n g :  M o b i l i t e i t  

Bij de (rond)wegen moet volgens Fûgelwacht Droegeham e.o. veel aandacht 

worden besteed aan de noodzaak en de inpasbaarheid in het landschap. Om te 

voorkomen dat op den duur opnieuw een rondweg moet worden aangelegd, 

moet nadrukkelijk worden uitgesloten dat de ruimte tussen rondwegen en de 

huidige bebouwing wordt bebouwd. 

 

R e a c t i e  

Het is duidelijk dat een rondweg alleen moet worden aangelegd als daartoe 

een noodzaak bestaat. Vanwege de belasting van de huidige wegen in het cen-

trum van Surhuisterveen is op de dorpsavond door veel bewoners onderstreept 

dat deze rondweg gewenst is. 

 

De wens ten aanzien van een rondweg is bij de gemeente nog steeds actueel 

en daarom opgenomen in de structuurvisie en het Sociaal Economisch Master-

plan van de gemeenten in Noordoost-Fryslân. Verdere woningbouw aan de 

zuidkant van Surhuisterveen is voorlopig niet in beeld waardoor de verkeers-

kundige noodzaak en een financieringsbron voor de aanleg van een rondweg 

ontbreekt. De rondweg is dan ook niet in de gemeentelijke (meerjaren)begro-

ting opgenomen. 

 

Wat meer urgent is, is het realiseren van een extra aansluiting voor het bedrij-

venterrein Lauwerskwartier. Een groot deel van dit bedrijventerrein is gereali-

seerd, terwijl het maar één aansluiting op de (gemeentelijke) hoofdwegen-

structuur kent. In het verleden (2001) is door de provincie aangegeven dat een 

tweede aansluiting wat haar betreft aan de orde is zodra het (zuidelijke) deel 

van het bedrijventerrein (zo goed als) volgebouwd is. Dit is momenteel het 

geval. Verwezen wordt naar hetgeen bij de dorpsgerichte visie voor Surhuister-

veen wordt opgemerkt. 

 

Daarnaast zal kritisch worden gekeken naar de verkeerssituatie in het centrum 

van Surhuisterveen. 

 

Als de rondweg er komt, zal deze moeten worden ingepast in het landschap. 

Dit is zonder meer noodzakelijk als het gaat om ruimtelijke ingrepen in het Na-

tionale Landschap. 

 

De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing van de structuurvisie. 
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O p m e r k i n g :  N a t u u r ,  l a n d s c h a p  e n  m i l i e u  

De borging van de doelstellingen aangaande natuur, landschap en milieu is 

naar mening van Fûgelwacht Droegeham e.o. onvoldoende. De voorgestelde 

dynamische benadering betekent niet altijd dat ontwikkelingen conform die 

doelstelling worden uitgevoerd. De landschappelijke en natuurlijke waarden 

worden geregeld teniet gedaan door woonprojecten en de aanleg van indu-

strieterreinen. Bij uitleggebieden is er onvoldoende oog voor de natuurlijke 

waarden. Het aanzien van dorpen wordt aan de rand verpest door (licht)mas-

ten die een grote impact hebben in de verre omgeving en de flora en fauna 

verstoort. Verduisteringsplannen zouden een grotere waarde opleveren voor 

natuur, landschap en milieu. Deze plannen ontbreken echter in de structuurvi-

sie en dat is een gemiste kans om een herkenbare bijdrage te leveren aan 

duurzaamheid. 

 

Het bewust omgaan met energie, grond- en afvalstoffen beperkt zich tot ge-

bouwen. Ook wegen en openluchtvoorzieningen (zoals sportvelden) zouden 

daarbij een speerpunt moeten zijn. Op voorhand staat Fûgelwacht Droegeham 

e.o. niet positief tegenover een eventuele houtverbrandingsinstallatie, omdat 

over de gevolgen voor mens en milieu nog teveel verschil van mening bestaat. 

 

R e a c t i e  

Een structuurvisie geeft beleidslijnen aan. Het is niet het instrument om doel-

stellingen te borgen zoals in een bestemmingsplan. Bij ruimtelijke ontwikke-

lingen is in het algemeen een bestemmingsplan nodig dat een zelfstandige pro-

cedure volgt en waarin de borging van bijvoorbeeld landschappelijke waarden 

terug te vinden is. 

 

De gemeente is bezig met het opstellen van een verlichtingsplan. In dit plan 

gaat het onder meer om de noodzaak van verlichting uit het oogpunt van vei-

ligheid, maar ook over de bezuinigingsmogelijkheden uit het oogpunt van duur-

zaamheid. Het genoemde ecologische aspect zal hierbij betrokken worden. 

 

Het uitgangspunt om bewust om te gaan met energie, grond- en afvalstoffen 

wordt erkend en de structuurvisie is voor wat betreft het onderwerp duur-

zaamheid aangescherpt. Hierbij wordt gewezen op het project “Energie uit 

hout”, waarbij landschapsonderhoud wordt gestimuleerd en een inkomsten-

bron voor boeren wordt gegenereerd door het op gang brengen van houtstro-

men. Een houtverbrandingsinstallatie bij de vuilstort van Buitenpost is nu ove-

rigens van de baan. 

 

De structuurvisie wordt mede naar aanleiding van deze opmerking aange-

scherpt. Hierbij wordt ook de beleidsnotitie ‘Duorsum yn de Wâlden’ betrok-

ken. 
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2 . 2 . 8   

S t i c h t i n g  W o n i n g b o u w  A c h t k a r s p e l e n  

O p m e r k i n g  

De Stichting Woningbouw Achtkarspelen (S.W.A.) wil graag ruimte voor aanvul-

ling van de sociale woningbouw in Twijzelerheide. Op het moment van schrij-

ven staan er voor Twijzelerheide 82 woningzoekenden ingeschreven die door 

S.W.A. niet kunnen worden voorzien van een adequate huurwoning. S.W.A. 

ziet dan ook graag bebouwingsmogelijkheden voor de bouw van sociale huur-

woningen op de locatie tussen Doarpsstrjitte, Fokke Zwaagmanbuorren en het 

Swaddepaed. Deze mogelijkheid is nog niet benoemd in de structuurvisie. Ver-

zocht wordt deze locatie in de definitieve versie van de structuurvisie op te 

nemen, zodat S.W.A. ook in de nabije toekomst voor dit dorp aan haar taken 

kan voldoen. 

 

R e a c t i e  

De gemeente beaamt de constatering dat er een zekere vraag is naar huurwo-

ningen in Twijzelerheide. De locatie valt buiten de dorpscontour waardoor 

voor de ontwikkeling contingent is vereist. Voor de genoemde locatie zijn ech-

ter tot dusver geen contingenten gereserveerd. Ook is er nog maar beperkt 

contingent beschikbaar. De beoogde gronden zullen daarom in de structuurvi-

sie worden aangeduid met “studiegebied wonen”. Van dergelijke locaties is 

niet zeker of ze tot uitvoering zullen komen. 

2 . 2 . 9   

W o o n F r i e s l a n d  

O p m e r k i n g  

WoonFriesland onderschrijft de doelstellingen die bij het thema wonen horen, 

maar pleit voor meer aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Het groot-

ste deel van de woningbehoefte zal in de komende 15 tot 20 jaar worden gere-

aliseerd in deze voorraad. Naar de mening van WoonFriesland moet de nieuw-

bouw dusdanig worden ingezet dat een maximaal effect op doorstroming wordt 

bereikt. In dat licht bezien heeft WoonFriesland de nodige reserves bij het 

streven om meer starterswoningen in de gemeente te bouwen (zoals genoemd 

op blz. 31 van de concept structuurvisie). Daarnaast is de komende jaren veel 

inzet nodig om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in zowel de 

koop- als in de huursector te vergroten, waarbij te denken valt aan de ener-

gieprestatie van woningen en de toenemende vraag naar ruimte in de woning. 

 

R e a c t i e  

De gemeente onderkent in de structuurvisie de noodzaak van kwaliteitsverbe-

tering van de bestaande woningvoorraad, op bladzijde 32 en 33 van de struc-

tuurvisie wordt hier nader op ingegaan. De opmerking dat niet te zwaar op 

starters moet worden ingezet, is in principe begrijpelijk. Bij de planning ten 

aanzien van starterswoningen moet ook rekening worden gehouden met de ef-

fecten van doorstroming en de eventuele beschikbaarheid van starterswonin-
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gen in de bestaande voorraad. Dit neemt niet weg dat het onderwerp starters 

wel aandacht nodig heeft, omdat er signalen zijn dat deze doelgroep er nog 

steeds moeilijk in slaagt om een koopwoning te bemachtigen. De gemeentelij-

ke starterslening biedt hier deels een oplossing voor. 

 

Dit en andere onderwerpen, zoals leegstand, herstructurering, transformatie 

en duurzaam wonen zullen onderdeel gaan uitmaken van de nieuw op te stel-

len woonvisie. 

 

De reactie van WoonFriesland leidt niet tot aanpassing van de structuurvisie.  

2 . 2 . 1 0   

W e t t e r s k i p  F r y s l â n  

O p m e r k i n g :  W a t e r a s p e c t e n  

In de voorontwerp-structuurvisie zijn enkele plannen/ideeën genoemd die een 

directe relatie met het water hebben. Ten aanzien van recreatie zijn dit: 

- Het baggeren van de vaarroute vanaf Gerkesklooster richting Kollum; 

- Vaarplan om de Leien via Harkema en Surhuisterveen te verbinden met 

Gerkesklooster waardoor een vaarrondje ontstaat; 

- Jachthaven Kootstertille. 

 

Ten aanzien van wonen en werken wordt (beperkt) richting gegeven aan toe-

komstige uitbreidingen. Wetterskip Fryslân ziet in de structuurvisie graag terug 

dat water bij dergelijke plannen een belangrijk medeordenend principe is en 

dat Wetterskip Fryslân tijdig door de initiatiefnemer wordt betrokken. Hier-

door kunnen eventuele knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd, maar kun-

nen ook kansen worden benut. 

 

De structuurvisie is getoetst aan de zogenaamde waterkansenkaart. De uitge-

breide resultaten van de toetsing zijn als bijlage bij de overlegreactie ge-

voegd. Samenvattend is de conclusie dat de meeste van de mogelijke uitbrei-

dingslocaties geschikt zijn, mits er speciale aandacht aan de waterhuishouding 

wordt geschonken. Vijf locaties blijken zonder meer geschikt en vier zijn niet 

geschikt. Voor geschikte locaties kan in de ontwikkelingsfase Wetterskip Frys-

lân worden betrokken door middel van de watertoetsprocedure. Bij locaties 

die als ‘geschikt, mits’ zijn beoordeeld, dient eveneens de watertoetsprocedu-

re te worden doorlopen. In de planvorming dient echter rekening gehouden te 

worden met extra aandacht en mogelijk extra maatregelen ten behoeve van de 

waterhuishouding. 

 

De vier uitbreidingslocaties die niet geschikt worden geacht, betreffen: 

- het wonen ten zuiden van Buitenpost; 

- de bedrijven ten zuiden van Buitenpost; 

- de bedrijven ten oosten van Kootstertille; 

- het wonen ten westen van Surhuisterveen.  
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Voor deze locaties wil Wetterskip Fryslân graag met de gemeente in overleg 

treden alvorens de voorontwerp-structuurvisie een definitief karakter krijgt.  

 

R e a c t i e  

Middels een ambtelijk gesprek naar aanleiding van deze overlegreactie is op 

het verzoek tot nader overleg ingegaan. De genoemde locaties bleken allemaal 

al (deels) in ontwikkeling te zijn en door Wetterskip Fryslân stuk voor stuk al 

te zijn beoordeeld. Voor zover er nog sprake is van een fasering of nadere uit-

werking van de diverse ontwikkelingen dan zal in dat kader uiteraard aandacht 

worden besteed aan de diverse omgevingsaspecten, waaronder de watertoets. 

 

De opmerking van Wetterskip Fryslân geeft geen aanleiding tot aanpassing van 

de structuurvisie. 

 

O p m e r k i n g :  W a t e r b e l e i d  

In het hoofdstuk milieu is een paragraaf gewijd aan water waarbij landelijke, 

algemeen geldende principes zijn opgenomen. Wetterskip Fryslân en de Pro-

vinsje Fryslân hebben eind 2009 respectievelijk het Waterbeheerplan en het 

Waterhuishoudingsplan vastgesteld. In deze documenten is het regionale wa-

terbeleid voor de provincie opgenomen. Verzocht wordt het beleid uit deze 

documenten op te nemen in de waterparagraaf en daar in de structuurvisie 

expliciet naar te verwijzen waar het aspect water aan de orde is. Ook een kop-

peling met het waterplan (in NOFA-verband) is in de beleving van Wetterskip 

Fryslân op zijn plaats. 

 

R e a c t i e  

Het wateraspect in ‘Hoofdstuk 12: Milieu’ van de structuurvisie is op deze pun-

ten geactualiseerd. 

2 . 2 . 1 1   

W e r k g r o e p  T w i j z e l  e n  P a r t o e r  

O p m e r k i n g  

Vanuit de gemeente is een aantal personen uit Twijzel gevraagd mee te wer-

ken aan een initiatief van de provincie en na te denken over de wijze waarop 

het dorp Twijzel ook in de toekomst voor jongeren en ouderen een leefbaar 

dorp kan blijven. Onder de werktitel “het ondernemende dorp” is nagedacht 

welke ontwikkelingen er, ter behoud of verbetering van de minimaal noodza-

kelijk voorzieningen, de komende jaren in Twijzel plaats zouden moeten vin-

den. Hiertoe is door de werkgroep een plan opgesteld dat als overlegreactie op 

de concept-structuurvisie is ingediend om zodoende te dienen als bron van in-

formatie voor het verdere vervolg van de structuurvisie. 

 

Om het huidige voorzieningenpeil te behouden/op te waarderen en te verster-

ken zijn de volgende samenhangende ideeën opgevat: 

- realiseren kunstgrasveld op bestaande sportaccommodatie met nieuwe 

gezamenlijke kantine-/kleedvoorziening en parkeerruimte waardoor hui-
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dige sportactiviteiten geclusterd kunnen worden. Hierdoor komt het hui-

dige korfbalveld vrij voor andere ontwikkelingen; 

- clusteren van de twee basisscholen in een Multifunctionele Accommoda-

tie (MFA) naast het nieuwe kunstgrasveld of een aansprekende locatie 

elders; 

- geschikt maken van de huidige korfbalvelden voor woningbouw of MFA; 

- realiseren (starters)woningen en/of (senioren)appartementen op de hui-

dige schoollocaties en/of op de plek waar zich thans gedateerde oude-

renwoningen bevinden; 

- ontwikkelen van de gronden waar momenteel de ouderenwoningen staan. 

 

R e a c t i e  

De gemeente staat in beginsel positief tegenover de door de Werkgroep ge-

noemde initiatieven. Deze zijn namelijk passend binnen de uitgangspunten van 

de structuurvisie. De gemeente is benieuwd naar de concrete uitwerking van 

de initiatieven door de werkgroep en zal ook zelf actief de mogelijkheden be-

kijken. Kansen worden vooral gezien bij het clusteren van de twee basisscho-

len in het dorp waardoor ook op lange termijn kwalitatief goed onderwijs in 

het dorp kan worden gewaarborgd. Bij de beschrijving van de plannen per dorp 

wordt dit in de structuurvisie vermeld. 

2 . 2 . 1 2   

L T O  N o o r d  

O p m e r k i n g  

In hoofdstuk 10 ‘Natuur, landschap en milieu’ staat op pagina 56 onder de kop 

‘versterking van het landschap door ontwikkeling’ een passage die volgens LTO 

Noord erg onduidelijk is, te weten: 

- Bij alle uitleggebieden voor wonen en werken in het nationale landschap 

moet tenminste in de randen een bijdrage worden geleverd aan de land-

schappelijke en ecologische kwaliteit van de omgeving, en: 

- Bij schaalvergroting- en functieveranderingslocaties in het buitengebied 

moet tenminste in de randen een bijdrage worden geleverd aan de land-

schappelijke en ecologische kwaliteit van de omgeving. 

 

Er is onvoldoende uitgelegd wat er wordt bedoeld met een bijdrage “in de 

randen”. LTO Noord wil graag een nadere verduidelijking welke voorwaarden 

gaan gelden bij met name schaalvergroting- en functieveranderingslocaties in 

het buitengebied en in welke randen. 

 

R e a c t i e  

Een bijdrage in de randen betreft, zoals aangegeven in de structuurvisie, een 

rand van opgaande beplanting, eventueel in combinatie met riet en water. Een 

dergelijke rand zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van een be-

paalde ontwikkeling in het landschap en is versterkend voor de ecologische 

kwaliteit in de omgeving. De structuurvisie is niet het aangewezen ruimtelijk 

plan waarin deze eisen nader moeten worden uitgewerkt, dit zal in de be-
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stemmingsplannen voor de diverse dorpen alsmede het bestemmingsplan Bui-

tengebied plaatsvinden. De reactie van LTO Noord leidt dan ook niet tot aan-

passing van de structuurvisie. 

2 . 2 . 1 3   

G e m e e n t e  K o l l u m e r l a n d  c . a .  

O p m e r k i n g  

De gemeente Kollumerland c.a. stelt dat de doelstellingen per thema, alsmede 

de mogelijke toekomstige ontwikkelingen per dorp, behoorlijk ruim en globaal 

zijn omschreven, zodat geen aanleiding wordt gezien om hierop te reageren. 

Wanneer tot een concrete uitwerking van één van deze ontwikkelingen wordt 

overgegaan, wordt een uitnodiging tot overleg met betrekking tot een derge-

lijk plan, dat eventueel de belangen van de gemeente Kollumerland c.a. zou-

den raken, op prijs gesteld. 

 

Voorts is het de gemeente Kollumerland c.a. opgevallen dat in de vooront-

werp-structuurvisie niet is ingegaan op het gezamenlijke initiatief van de 

gemeenten Kollumerland c.a. en Achtkarspelen alsmede de Windgroep te 

Drachten met betrekking tot de mogelijke invulling van een in het Streekplan 

Fryslân genoemde pilot Landelijk wooncluster Kollum-Buitenpost. Ook andere 

mogelijke ontwikkelingen tussen Kollum en Buitenpost blijven in de structuur-

visie onbesproken. De gemeente Kollumerland c.a. oppert dat de structuurvisie 

wellicht op dit punt alsnog zou kunnen worden aangevuld. 

 

R e a c t i e  

De bedoelde ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 5 van de structuurvisie kort be-

noemd. De informatie is vrij algemeen gehouden omdat de plannen zich op dat 

moment nog in de onderzoeksfase bevonden. Om die reden is volstaan met een 

korte omschrijving. Inmiddels is dit initiatief een stap verder en zal de infor-

matie in de structuurvisie worden geconcretiseerd. 

2 . 2 . 1 4   

V D M  W o n i n g e n  

O p m e r k i n g  

Volgens VDM Woningen zijn bepaalde locaties, waar wel woningbouw mogelijk 

is, niet opgenomen in de structuurvisie. VDM Woningen verzoekt de gemeente 

daarom een aantal locaties bij Drogeham mee te nemen in de locatiestudie 

naar woningbouwmogelijkheden. 

 

R e a c t i e  

De gemeente neemt de door VDM genoemde locaties niet op in de structuurvi-

sie. Voor deze locaties is namelijk onvoldoende zicht op woningbouw daar voor 

deze locatie tot dusver geen woningbouwcontingent is gereserveerd en er tot 

2016 nauwelijks nog contingent beschikbaar is. Daarnaast legt de gemeente de 

nadruk meer op inbreiding dan op uitbreiding. De locaties zijn verder moeilijk 
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te ontsluiten op de bestaande infrastructuur. Ontwikkeling zou alleen mogelijk 

zijn wanneer sprake is van een forse investering welke alleen mogelijk is door 

de realisatie van een aanzienlijk volume aan woningbouw. Hiertoe ziet de ge-

meente in Drogeham op dit moment geen mogelijkheden/onvoldoende vraag. 

Zie ook de reactie in paragraaf 2.2.1. onder Wonen. De structuurvisie wordt 

niet aangepast naar aanleiding van de overlegreactie. 

2 . 2 . 1 5   

P l a a t s e l i j k  B e l a n g  H a r k e m a  

O p m e r k i n g  

Plaatselijk Belang Harkema heeft zich genoodzaakt gezien een visie te ontwik-

kelen omtrent het gebruik en concentratie van (sport)accommodaties nabij 

sportcomplex De Bosk. De belangrijkste reden hiervoor is het voorkomen van 

mogelijke stagnaties in de toekomst in het kader van wonen, werken, sporten 

en recreëren. De conclusies van Plaatselijk Belang Harkema in het rapport zijn:  

- De tennisbanen en het kindercentrum (kinderopvang met peuterspeel-

zaal) dienen op het braakliggende terrein liggend aan de achterzijde van 

het veld C van de Harkemase Boys, nabij de sporthal, geprojecteerd te 

worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in de toekomst het 

maatschappelijk vastgoed in stand te houden en te versterken. Door 

verplaatsing van de tennisbanen en opheffing van het gymnastieklokaal 

aan de Nijebuorren kan ruimte worden gecreëerd voor seniorenbouw in 

het dorpscentrum. Hierdoor is een betere doorstroming mogelijk binnen 

de woningmarkt voor met de name de groep 55+/senioren. 

- Door het Sociaal Cultureel Werk en het fitnesscentrum te projecteren 

tussen het braakliggende terrein en te koppelen aan de sporthal is 

daarmee een hogere bezettingsgraad in de middaguren van de sporthal 

te verwachten. 

- Kunstgrasveld(en) op sportcomplex De Bosk is noodzakelijk. Het onder-

houd aan de velden door de overheid neemt af en het aantal vrijwilli-

gers is de laatste jaren gedaald. Hedendaagse kunstgrasvelden behoeven 

relatief weinig onderhoud en men kan er ook in de zomer- en winterda-

gen sporten. Op dit moment wordt door beide voetbalverenigingen bij 

zware regenval en in de winterperiode veelvuldig uitgeweken naar 

kunstgrasvelden in de naastliggende gemeenten. Het realiseren van 1 of 

2 kunstgrasveld(en) ten behoeve van beide voetbalverenigingen en de 

korfbalvereniging is voor het sportief ingestelde Harkema noodzakelijk. 

 

R e a c t i e  

De gemeente onderschrijft de gedachte achter de visie in Harkema. Ook de 

gemeente maakt zich zorgen over de instandhouding van voorzieningen en on-

derzoekt de mogelijkheden om tot slimme combinaties te komen. Hierbij moet 

niet uit het oog worden verloren dat de investeringsruimte beperkt is en het 

niet altijd eenvoudig is om op vrijkomende locaties een opbrengst te genere-

ren door bijvoorbeeld woningbouw. Zo ziet de gemeente geen directe nood-

zaak om de tennisbanen te verplaatsen, daar dit om meerdere redenen een 
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onevenredig forse investering vereist. Verder is de gemeente van mening dat, 

hoewel de locatie van het gymnastieklokaal een geschikte plek lijkt voor een 

kindercentrum (eventueel gecombineerd met woningbouw), het ook voorstel-

baar is dat de locatie bij of wellicht deels in de sporthal voor dit doel kan wor-

den gebruikt. Het kindercentrum is momenteel al tijdelijk bij de sporthal 

gevestigd en onderzocht zal worden of in deze omgeving ook een permanente 

oplossing gevonden kan worden die mogelijk geschikter is dan de locatie van 

het gymnastieklokaal aan de Nijkamp. Door diverse ontwikkelingen kunnen ook 

alternatieve locaties in beeld komen voor een peuterspeelzaal of een kinder-

centrum. 

 

Als het gaat om woningbouw  zien we gemeentebreed een teruglopende vraag. 

Zo staan er gemeentebreed medio 2011 110 woningen meer te koop dan 2 jaar 

daarvoor. Voorkomen moet worden dat locaties elkaar onnodig beconcurreren. 

Op dit moment heeft de uitvoering van het centrumplan voor alle partijen pri-

oriteit en andere locaties zullen in samenhang met dit plan worden beoor-

deeld. 

 

Het idee om bijvoorbeeld het sociaal cultureel werk en een fitnesscentrum te 

koppelen aan de sporthal ligt in de lijn van het slim combineren van voorzie-

ningen. Het past daarmee goed in de kaders van de structuurvisie. 

 

Voor de realisering van kunstgrasvelden zijn op dit moment geen financiële 

middelen beschikbaar. In de sportnota die in 2011 wordt verwacht zal dit on-

derwerp weer aan de orde komen. Er is begrip voor de argumenten dat het 

aanleggen van kunstgrasvelden als een kwaliteitsverbetering kan worden ge-

zien en dat velden intensiever kunnen worden gebruikt. In het kader van de 

sportnota zal een integrale afweging worden gemaakt. 

 

De opmerkingen geven geen aanleiding voor aanpassing van de structuurvisie. 
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I n s p r a a k r e a c t i e s  

3 . 1   

O n t v a n g e n  i n s p r a a k r e a c t i e s  

In het kader van de inspraak is van 10 insprekers een inspraakreactie op de 

structuurvisie ontvangen. Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens zijn 

de insprekers in deze reactienota geanonimiseerd. 

3 . 2   

S a m e n v a t t i n g  e n  b e a n t w o o r d i n g  

i n s p r a a k r e a c t i e s  

In de hiernavolgende paragraaf zijn de inspraakreacties samengevat en van een 

beantwoording voorzien. Daarbij is tevens aangegeven of en op welke wijze de 

inspraakreacties aanleiding hebben gegeven om de structuurvisie aan te pas-

sen. 

3 . 2 . 1   

I n s p r e k e r  1  

O p m e r k i n g  

Inspreker reageert op de uitbreidingsplannen in Surhuizum op het oude korf-

balterrein. Inspreker is het hier niet mee eens. De aandacht dient eerst uit te 

gaan naar het invullen van bestaande lege plekken, naar sloop van de bejaar-

denwoningen aan de Lustenburg en het opnieuw inrichten van dit gebied voor 

nieuwbouw van senioren- of starterswoningen. 

 

R e a c t i e  

De omgeving van het dorpshuis in Surhuizum vraagt om (parkeer)voorzieningen 

ten behoeve van het dorpshuis. Het is van meet af aan de bedoeling geweest om 

deze parkeervoorziening te realiseren door de opbrengsten uit woningbouw. 

Door het afhaken van WoonFriesland is er op dit moment geen concreet zicht op 

woningbouw. De gemeente heeft nog steeds de ambitie om dit gebied te ont-

wikkelen en zo middelen te creëren om de parkeervoorziening en een goede 

ontsluiting te realiseren. Planvorming zal in nauw overleg met het dorp plaats-

vinden  (beginspraak). 

 

De structuurvisie besteedt in hoofdstuk 5, het algemene deel over het woonbe-

leid, aandacht aan het opwaarderen van de bestaande woningvoorraad. Hoe de 

daadwerkelijke herstructurering er uit zal gaan zien, wordt nader uitgewerkt 

in de nog op te stellen nieuwe gemeentelijke Woonvisie. Met het opstellen 
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hiervan zal in de loop van 2011 worden gestart. In de Woonvisie zal naast een 

kwantitatieve analyse van de woningbehoefte, nadrukkelijk aandacht worden 

besteed aan de woonwensen van de bevolking. Specifieke aandacht zal uitgaan 

naar ouderen maar ook naar de starters op de woningmarkt. Ook onderwerpen 

als leegstand, de genoemde herstructurering, transformatie en duurzaam wo-

nen maken onderdeel uit van zo'n visie. De opmerkingen van de inspreker lei-

den niet tot aanpassing van de structuurvisie. 

3 . 2 . 2   

I n s p r e k e r  2  

O p m e r k i n g  

Inspreker stelt dat woningbouw op het oude korfbalveld in Surhuizum geen 

goed voornemen is. Op het terrein wordt jaarlijks de feestweek georganiseerd, 

terwijl er zo nu en dan ook andere georganiseerde evenementen plaatsvinden. 

Het hele terrein dient, mede gezien de centrale ligging in het dorp, de functie 

als feest- en evenemententerrein te houden of te krijgen. Met de aanleg van 

definitieve parkeerplaatsen en een definitieve ontsluitingsweg ten behoeve 

van het dorpshuis en mogelijk nog enkele andere aanpassingen is het terrein 

daar uitermate geschikt voor. Ook is een krachtstroomaansluiting aanwezig. 

Deze investering zal met woningbouw op het terrein verloren gaan. 

 

Het terrein is van meerdere kanten goed ontsloten. In het dorp zijn verder 

geen geschikte locaties voor het organiseren van een feestweek en evenemen-

ten aanwezig. De omwonenden zijn gewend aan de activiteiten op het terrein 

en ook als vrijwilliger actief. Bij een verplaatsing van het terrein wordt de 

kans op bezwaren groter. Het gedeeltelijk bebouwen van het oude korfbalveld 

is evenmin een goed plan. Dit gaat niet alleen ten koste van de noodzakelijke 

ruimte voor evenementen, maar geeft ook kans op geluidshinder voor bewo-

ners van de nieuwe woningen. 

 

Op de bijeenkomst in het dorpshuis is naar de mening van de inspreker duide-

lijk geworden dat de aldaar aanwezige inwoners van Surhuizum vrijwel una-

niem van mening waren dat het korfbalterrein als evenemententerrein, aange-

vuld met een parkeerfunctie ten behoeve van het dorpshuis, dient te blijven 

bestaan. Hieruit valt ook af te leiden dat de meerderheid van het dorp vindt 

dat de feestweek op het oude korfbalveld thuishoort. 

 

R e a c t i e  

Voor een reactie op deze opmerking wordt verwezen naar de reactie op de op-

merking van inspreker 1. 
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3 . 2 . 3   

I n s p r e k e r  3  

O p m e r k i n g  

Inspreker verzoekt de locatie ‘Witteveen’ ter plaatse van De Dellen 41 en 43 in 

Surhuisterveen als inbreidingslocatie voor woningbouw in de nieuw vast te stel-

len structuurvisie mee te nemen. De locatie ligt in een woonomgeving en is 

thans als enige in dit gebied voor bedrijfsdoeleinden bestemd. De activiteit 

komt vanwege milieuhinder in aanmerking voor bedrijfsverplaatsing. Na be-

drijfsverplaatsing bestaat in dit gebied de mogelijkheid om dicht bij het cen-

trum van Surhuisterveen op circa 6.700 m² (en wellicht een grotere oppervlak-

te) een nieuw beeldbepalend plan te ontwikkelen. 

 

R e a c t i e  

Naar aanleiding van de opmerking van de inspreker is de structuurvisie aange-

past in die zin dat de locatie De Dellen 41 en 43 in de structuurvisie is aange-

merkt als studiegebied voor wonen. De locatie kan als ‘binnenstedelijk’ wor-

den beschouwd waardoor woningbouw in principe ‘plafondloos’ kan plaatsvin-

den. De voorspelling is dat de woningvraag zal afnemen en het is dan ook de 

vraag of er in Surhuisterveen nog ruimte is voor een nieuw initiatief. Gelet op 

andere initiatieven in de dorpskern worden de kansen voor gestapelde bouw 

(appartementen) in ieder geval als beperkt aangemerkt. Op het moment dat 

een herontwikkeling van de betreffende locatie actueel is zal dit aspect in re-

latie tot de totale marktsituatie beoordeeld moeten worden. In de nog op te 

stellen gemeentelijke Woonvisie zal hier in algemene zin vanzelfsprekend ook 

op worden ingegaan. Een ontwikkeling in de maatschappelijke sfeer of in de 

sfeer van voorzieningen biedt wellicht meer perspectief. De locatie zal op de 

kaart worden aangeduid als studiegebied voorzieningen en wonen. 

3 . 2 . 4   

I n s p r e k e r  4  

O p m e r k i n g  

Inspreker is het niet eens met het aanduiden van een nieuw terrein als bedrij-

venterrein in het gebied Gerkesklooster-Stroobos ter hoogte van het Hoendiep 

NZ. Voor zover bij inspreker bekend is dit in strijd met het provinciale beleid, 

omdat er geen industrieterrein op voorraad mag zijn voor een dorp als Gerkes-

klooster-Stroobos. Daarnaast moet er regionale afstemming plaatsvinden waar, 

naar inspreker heeft begrepen, geen sprake van is. Bovendien is binnen het 

dorp Gerkesklooster-Stroobos voldoende bedrijventerrein onbenut beschikbaar. 

Inspreker wijst hierbij onder andere op het bedrijventerrein Hoendiep NZ (lo-

catie Heiploeg/Tiemersma e.a.), de locatie met lege bedrijfsgebouwen van De 

Haan zonwering en de oude locatie van de steenfabriek die kan worden her-

ontwikkeld. 

 

 



005.00.01.13.02 - Overleg- en inspraakreacties Structuurvisie Achtkarspelen - 
7 september 2011  34 

Daarnaast wordt tegen het voornemen bezwaar gemaakt vanuit een landschap-

pelijke invalshoek. Inspreker ziet het gebied namelijk als broed- en leefgebied 

van bedreigde weidevogelsoorten als grutto, snip en kieviet en verwacht daar-

naast verdere aantasting van het open en weidse landschap. 

 

R e a c t i e  

Er is een Convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2010-2020 opge-

steld. In dit convenant tussen de oorspronkelijke NOFA-gemeenten, aangevuld 

met de gemeente Tytsjerksteradiel, en de provincie Fryslân, worden afspraken 

gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerrein. Het convenant is 

gebaseerd op toepassing van de zogenaamde SER-ladder (eerst hergebruik van 

bedrijventerrein, dan meervoudig ruimtegebruik, dan uitbreiding). Over het 

bedrijventerrein bij Surhuisterveen en de ontwikkeling van Westkern/Skûlen-

boarch zijn reeds afspraken gemaakt. Ontwikkeling van nieuwe andere bedrij-

venterreinen is, mede door de tegenvallende vraag, niet meer aan de orde. 

Voor lokaal gebonden bedrijven met een verplaatsings- of vestigingsvraag blijft 

in principe de mogelijkheid bestaan deze vraag lokaal op te vangen, mits de 

noodzaak daartoe is aangetoond. 

 

De structuurvisie wordt aangepast. De aanduiding uitbreidingsrichting bedrij-

ven bij Gerkesklooster-Stroobos verdwijnt van de kaart. 

3 . 2 . 5   

I n s p r e k e r  5  

Inspreker 5 heeft inhoudelijk een identieke reactie als inspreker 4 ingediend. 

Zie voor de opmerkingen en reactie 3.2.4. 

3 . 2 . 6   

I n s p r e k e r  6  

Inspreker 6 heeft inhoudelijk een identieke reactie als inspreker 4 ingediend. 

Zie voor de opmerkingen en reactie 3.2.4. 

3 . 2 . 7   

I n s p r e k e r  7  

O p m e r k i n g  

Op het achtererf van het perceel Tillebuorren 41a te Kootstertille vindt be-

drijfsmatige autohandel en -poetserij plaats. Op het voorste gedeelte van het 

perceel zijn in 1999 via een artikel 19 WRO-procedure twee woningen met ga-

rages gebouwd. Op het achterterrein bevindt zich de autohandel en een ruimte 

waar het bedrijfsmatig poetsen van auto’s plaatsvindt. Tot op heden heeft nog 

geen bestemmingswijziging plaatsgevonden. Daarom verzoekt inspreker om in 

de structuurvisie te noemen en met een pijlaanduiding aan te geven dat het 

gebied tussen Biddle en de pastorietuin een bedrijfsmatige bestemming kan 

krijgen. Voorts verzoekt de inspreker de bedrijfsmatige activiteiten die op het 

perceel Tillebuorren 41a plaatsvinden te legaliseren bij de op handen zijnde 
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herziening van het bestemmingsplan Kootstertille 1977. Inspreker ziet daarbij 

in de concept structuurvisie veel uitgangspunten die ter ondersteuning van het 

verzoek tot legalisatie kunnen worden aangehaald. 

 

R e a c t i e  

In het kader van de opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor het bui-

tengebied wordt overwogen om bepaalde delen van het hoofdwegennet van de 

gemeente aan te wijzen als zgn. commerciële zones. In deze zones worden 

meer mogelijkheden geboden voor niet-agrarische bedrijfsactiviteiten dan in 

het pure buitengebied. Zo wordt ruimte geboden voor bepaalde vormen van 

detailhandel, zoals handel in auto’s. Over dit beleidsvoornemen moet nog 

overleg worden gepleegd met andere instanties. Wanneer het voornemen uit-

eindelijk tot beleid wordt verheven, is het naar de mening van de gemeente 

niet uitgesloten dat dit gevolgen heeft voor het eerder ingenomen standpunt 

ten aanzien van de ontwikkelingen op het perceel Tillebuorren 41a. Op dit 

moment kan hierover in het kader van deze Structuurvisie nog geen uitspraak 

worden gedaan. 

 

De structuurvisie wordt niet aangepast naar aanleiding van de opmerking van 

Inspreker 7. 

3 . 2 . 8   

I n s p r e k e r  8  

O p m e r k i n g  

Inspreker draagt het idee aan om een nieuw evenemententerrein te realiseren 

op de ijsbaan in Buitenpost en aangrenzende gronden. Dit ten behoeve van de 

vele evenementen in het dorp. Realisatie van een skatebaan zou op deze loca-

tie ook kunnen plaatsvinden. 

 

R e a c t i e  

De gemeente gaat vooralsnog uit van het behoud van het Mejontsmaveld ook 

gelet op alle investeringen die ten behoeve van deze voorziening zijn gedaan, 

het gebruik van deze locatie door het Lauwerscollege en gelet op de afspraken 

met de Stichting Paardensport Commissie Buitenpost. Slechts een strook van 

dit gebied zou eventueel voor woningbouw in aanmerking kunnen komen. 

Hoewel er wellicht argumenten zijn om het gebied bij de entree van het dorp 

anders in te gaan richten is er op dit moment geen behoefte aan een alterna-

tieve locatie voor evenementen. Een bredere discussie over de ontwikkeling 

van het gebied bij de entree van het dorp wordt echter niet uitgesloten. Om 

die reden zal de structuurvisie worden aangepast in die zin dat het gebied een 

aanduiding studiegebied voorzieningen en wonen zal krijgen. 
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3 . 2 . 9   

I n s p r e k e r  9  

O p m e r k i n g  

Inspreker draagt enige aandachtspunten voor de structuurvisie aan, te weten: 

- Een mogelijke rondweg doorklieft een ongeveer 70 ha grote huiskavel 

van het melkveebedrijf aan de rand van Surhuisterveen. 

- In de structuurvisie is gesteld dat bij alle uitleggebieden voor wonen en 

werken aan de randen van het Nationaal Landschap een bijdrage moet 

worden geleverd aan de landschappelijke en ecologische kwaliteit van 

de omgeving (pagina 56). Dit lijkt ertoe te leiden dat er vervolgens geen 

planschade zal worden toegekend voor bestaande bebouwing. 

- Bij het studiegebied wonen moet de feitelijke ligging van de flessenhals-

vorm van de huiskavel ook worden meegenomen in de overwegingen. Dit 

geldt eveneens voor de schade en continuïteit die aan het melkveebe-

drijf kunnen worden toegebracht. 

 

R e a c t i e  

Voor de mogelijke rondweg waar inspreker naar verwijst, zijn geen financiële 

middelen beschikbaar. Er wordt ook niet verwacht dat deze op korte termijn 

beschikbaar zullen komen. In eerste instantie wordt ingestoken op de zuidelij-

ke ontsluiting van het bedrijventerrein richting de N358. Een dergelijke ont-

sluiting zal in combinatie met de opwaardering van De Skieding door de pro-

vincie plaatsvinden. Van een doorklieving van de huiskavel van inspreker is dan 

ook nog lang geen sprake. Mocht de aanleg van de rondweg aan de orde komen 

dan zal een zorgvuldig proces nodig zijn, waarbij onder meer overleg met 

grondeigenaren wordt gevoerd. De pijlen vormen niet meer dan een indicatie 

en dienen ook als zodanig te worden beoordeeld. 

 

De structuurvisie wordt naar aanleiding van de opmerking van de inspreker niet 

aangepast. 

3 . 2 . 1 0   

I n s p r e k e r  1 0  

O p m e r k i n g  

De reactie van inspreker 10 komt inhoudelijk in hoofdlijnen overeen met de 

overlegreactie zoals die door Fûgelwacht Droegeham e.o. is ingediend (zie 

hiertoe § 2.2.7). 

 

Inspreker gaat voorts voor wat betreft het dorp Augustinusga nader op de 

structuurvisie in. Inspreker constateert dat het huidige sportterrein te dicht bij 

de bebouwing ligt. Het sportterrein ligt bovendien te zichtbaar langs de aanrij-

route naar Augustinusga. De aanblik is daarom landschappelijk onwaardig. Ge-

opperd wordt dat een locatie voor het sportterrein op de hoek Efterwei/Py-

kewei beter is. Op deze locatie kan een MFC worden gerealiseerd dat land-

schappelijk inpasbaar is. De sportvelden kunnen achter het MFC worden aange-
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legd, zodat deze grotendeels aan het zicht worden onttrokken waardoor ook 

weinig overlast hoeft te worden gevreesd. Er kan een gymzaal en skatebaan 

worden gerealiseerd en de locatie kan geschikt worden gemaakt voor buiten-

evenementen. Door de ligging tussen de dorpen Augustinusga en Surhuizum kan 

een wezenlijke bijdrage aan de onderlinge gemeenschapszin worden geleverd. 

Daarnaast wordt een eventuele onderlinge strijd voor het behoud van de eigen 

voorzieningen voorkomen en levert samenvoeging van voorzieningen kostenbe-

sparingen op. 

 

Door dit plan kan de locatie van het huidige jeugdhonk en eventueel de locatie 

van de gymzaal worden gebruikt voor woningbouw, alsook de locatie van het 

MFC in Surhuizum. Dit is passend binnen de visie om woningen binnen de be-

bouwde kom te realiseren. De huidige sportvelden kunnen worden ingezet ten 

behoeve van de agrarische functie. Het huidige ijsbaanterrein kan worden in-

gericht als milieueducatief terrein. 

 

Voorts vindt de inspreker dat het studiegebied voor wonen langs de W.B. van 

der Kooiwei niet een ruimtelijke verbetering is. Inspreker ziet liever woning-

bouw aan de noordkant van Augustinusga. De studielocatie aan de Skoalikkers 

is wel een ruimtelijke verbetering. Daarnaast wordt gevraagd waar precies 

studie naar moet worden verricht bij studiegebieden. Inspreker vindt dat met 

het aangeven van slechts twee studielocaties voor een periode van 10 jaar, 

waarbij realisering niet zeker is, een bijdrage wordt geleverd aan de leegloop 

van Augustinusga. De gemeente geeft daarmee een forse duw aan het verdwij-

nen van voorzieningen uit de dorpen. 

 

R e a c t i e  

De opmerking van inspreker past in de lijn van behoud van voorzieningen in de 

toekomst door clustering van dergelijke voorzieningen. Wel is het zo dat in 

Surhuizum zeer recent een nieuw multifunctioneel centrum is gerealiseerd in 

het hart van het dorp. Een discussie over verplaatsing van dit MFC naar Augus-

tinusga lijkt dan ook weinig zinvol. Dit is ook tijdens de dorpsavond in Surhui-

zum naar voren gekomen. 

 

Op het moment dat de locaties van het jeugdhonk en de gymzaal vrij komen 

behoort een invulling met woningbouw tot de mogelijkheden. Wel zal een al-

ternatieve plek voor de gymzaal in relatie tot de basisschool moeten voldoen 

aan afstandseisen. De norm is dat de afstand van gymzaal tot een basisschool 

maximaal 1.000 meter mag bedragen. 

 

Wat betreft de sportvelden in Augustinusga geldt hetzelfde als voor het jeugd-

honk en de gymzaal: op het moment van clustering van voorzieningen op een 

andere plek zal worden bekeken hoe aan vrijkomende locaties een invulling 

kan worden gegeven. Financiën/opbrengsten van de vrijkomende locatie spe-

len daarbij een belangrijke rol. 
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De bestaande locatie van de ijsbaan acht de gemeente ruimtelijk erg waarde-

vol mede vanwege de aanwezige beplanting. De gemeente ziet voor deze plek 

geen andere invulling. 

 

Voor wat betreft het studiegebied aan de W.B. van der Kooiwei, ter plaatse 

van het agrarisch bedrijf, kan de gemeente zich vinden in de opmerking van de 

inspreker. Dit studiegebied voor wonen wordt geschrapt. In zijn algemeenheid 

geldt dat bij functiewijziging, leegstand of verplaatsing van bedrijvigheid er 

mogelijkheden zijn voor inbreiding. Op deze manier worden "rotte kiezen" in 

dorpen voorkomen. Het belang van kwaliteit gaat in zo'n geval boven kwanti-

teit. Voor de door inspreker genoemde woningbouw aan de noordzijde van Au-

gustinusga ziet de gemeente evenwel geen ruimte. Op grond van de prognoses 

blijkt dat de behoefte aan nieuwe woningen beperkt is. Daarbij zal het bouwen 

van enkele woningen in de kleinere dorpen uiteindelijk onvoldoende blijken 

om bepaalde voorzieningen duurzaam in stand te houden. Mogelijkheden voor 

woningbouw ziet de gemeente wel aansluitend aan de bebouwing aan de Skoal-

ikkers. Hier kunnen zonder grote investeringen relatief eenvoudig enkele wo-

ningen worden gerealiseerd. 

 

De structuurvisie wordt naar aanleiding van de opmerking van de inspreker ten 

aanzien van het studiegebied voor wonen aan de W.B. van der Kooiwei aange-

past. Voor het overige geven de opmerkingen van de inspreker geen aanleiding 

tot aanpassing van de structuurvisie. 

 



 

  
005.00.01.13.02 - Overleg- en inspraakreacties Structuurvisie Achtkarspelen - 
7 september 2011  39

D o r p e n r o n d e  

In de periode januari-februari van 2010 is een informatie-/inspraakavond in 

alle dorpen van Achtkarspelen gehouden. In deze dorpenronden zijn de hoofd-

lijnen van de concept structuurvisie toegelicht. Tegelijk zijn de mensen uitge-

nodigd om in groepjes aan de hand van een aantal thema’s over de toekomst 

van hun dorp van gedachten te wisselen. De uitkomst van deze discussieavon-

den is vastgelegd in verslagen die u aantreft in bijlage 3 van deze nota. Per 

dorp is tevens een overzicht gegeven van ideeën waarvan de gemeente heeft 

aangegeven of ze aanleiding vormen voor aanpassing of aanvulling van de 

structuurvisie dan wel of deze ideeën nog op een andere wijze bij uitwerkin-

gen van het beleid een plek zouden moeten krijgen. Indien het idee niet wordt 

overgenomen wordt aangegeven wat de reden daarvan is. 

 

 



 

 

B i j l a g e n  



 

 

B i j l a g e  1 :   

O v e r l e g r e a c t i e s  























































































































 

 

B i j l a g e  2 :   

I n s p r a a k r e a c t i e s  















































 

 

B i j l a g e  3 :   

V e r s l a g e n  d o r p s a v o n d e n  
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  Au gu s t i nu s g a  

 

2 0  j a n ua r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Circa 25 bezoekers   

 

 

   

 

1 .  Open i n g  

19:30 uur - De heer Van der Wal, wethouder Ruimtelijke ordening, opent de bijeenkomst en heet de 

bezoekers welkom. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

 

20.15 uur - Pauze 

20.30 uur tot 21.15 uur - De vragen worden in twee groepen behandeld. 

 

 

3 .  De  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  i s  A ugu s t i n u s g a  g o e d  i n ?  

- Augustinusga is een dorp waar inwoners samenwerken en samen dingen ondernemen. Wel wordt 

hierbij opgemerkt dat ‘jo hjir neat foar keapje’. 
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- De inwoners missen zorgvoorzieningen voor ouderen. Er is vraag naar een woonvoorziening voor 

ouderen die de ouderen ook zorg kan bieden. Door samenwerking in de zorg is wellicht zorg in de 

dorpen mogelijk (wijkzorg). Ouderen (met vraag naar zorg) moeten in het dorp kunnen blijven 

wonen. 

- Café Stynsgea heeft nu een functie als dorpshuis. Wanneer het café zou sluiten dan is er behoefte 

aan een dorpshuis. Ook het pand van het café kan dan deze functie krijgen. 

- Men is blij met het gymnastieklokaal, maar de inwoners missen een (betere) sporthal. Naar de 

mening van de inwoners is het goed mogelijk om een sporthal met de inwoners van Surhuizum te 

delen. De plaats van de sporthal is minder belangrijk. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De aantrekkelijke onderdelen van Augustinusga zijn de natuur in en in de directe omgeving van het 

dorp en het landelijke beeld. 

- De inwoners hebben meer in het algemeen opgemerkt wat in Augustinusga nog kan worden 

versterkt. Dit zijn: 

- het behouden van voorzieningen; 

- het wonen voor iedereen, jongeren en ouderen; 

- Voor jongeren moeten er betaalbare (huur)woningen worden gebouwd. Het weinige contingent 

moet verdeeld worden over de kleine dorpen. De inwoners van de kleine dorpen gaan immers toch 

wel naar de voorzieningen in de grote(re) dorpen. 

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  3 .  H oe  k a n  i n  uw  k e r n  i n g e s p e e l d  w o r d e n  o p  r e c r ea t i e  e n  t o e r i sme ?  Z i j n  

i n  d e  g emeen t e  o ok  mee r  g r o o t s c ha l i g e  i n i t i a t i e v en  mog e l i j k ?   

- De recreant en toerist zijn meer dan welkom! De inwoners zijn van mening dat de gemeente alle 

ruimte moet bieden voor plannen van de inwoners en ondernemers in en in de omgeving van het 

dorp. 

- Augustinusga ligt in een heel mooi landschap. Het is alleen jammer dat dit voor heel veel 

inwoners, maar ook recreanten en toeristen slecht toegankelijk is. Dit zou verbetert moeten 

worden. De voet- en fietspaden liggen nu vooral langs de grote(re) wegen. Door ook voet- en 

fietspaden in ‘het landschap’ aan te leggen wordt het landschap meer toegankelijk. Zo zijn er ook 

verbindingen mogelijk: 

- vanaf Drogeham langs het Prinses Margrietkanaal en bij Rohel met de pont over het Prinses 

Margrietkanaal; 

- vanaf de Feartswal en Gealeloane; 

- vanaf de Pypketsjerke naar de sportvelden. 

- Ten noorden van het Prinses Magrietkanaal ligt een mooi natuurgebied. De inwoners zien het als 

goede mogelijkheid om dit gebied toegankelijk te maken door hier voet- en fietspaden aan te 

leggen. Misschien kan hierbij ook een informatievoorziening gebouwd worden. 

- De bestaande haven in de nieuwbouwwijk moet (mogelijk) uitgebreid worden. Hier moeten 

misschien ook meer voorzieningen (toilet, douche, vuilwater) voor recreanten en toeristen komen. 

De voorzieningen zijn nu te beperkt. De inwoners zijn ook voor het uitbreiden van de haven 

richting het centrum van het dorp (ter plaatse van Café Stynsgea). 
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- Misschien moet de haven op het industrieterrein Blauwforlaet ook toegankelijk worden voor 

recreanten en toeristen. In de toekomstige periode moeten hier ruime mogelijkheden zijn (stel dat 

Europrovyl hier niet meer gevestigd is). Ook moeten er misschien aanlegplaatsen langs het Prinses 

Margrietkanaal aangelegd worden. 

- De inwoners zijn voor het vaarplan. Langs de vaarroute zoals opgenomen in het vaarplan moeten 

wel recreatievoorzieningen komen. 

- In het algemeen zijn de inwoners van mening dat de gemeente (alle) ruimte moet bieden voor 

plannen van inwoners en ondernemers voor voorzieningen voor recreatie en toerisme. Dit 

betreffen plannen voor verblijfsvoorzieningen zoals een camping, een Bêd & Brochje en 

dergelijke. Ook plannen voor horecavoorzieningen zoals cafés, theeschenkerijen en kleine 

restaurants moet de gemeente (alle) ruimte bieden. 

- Een slechtweervoorziening moet mogelijk zijn. De gemeente moet hiervoor mogelijkheden bieden 

en een ondernemer die een goed plan heeft ruimte bieden. Misschien is in de vrijkomende 

bedrijfsgebouwen ruimte voor een slechtweervoorziening. Hierbij wordt door een inwoner 

opgemerkt dat er op dit moment al een slechtweervoorziening, namelijk een manege, in 

Augustinusga is gevestigd. Maar bijvoorbeeld een paintballvoorziening in een bestaand gebouw 

moet ook mogelijk zijn. 

 

V r a a g  4 :  Wa t  d o en  we  me t  l e e g s t a a n de  b ed r i j f s p a n d en ?   

- De gemeente moet ruimte bieden voor het hergebruik van vrijkomende bedrijfsgebouwen, ook in 

bestemmingsplannen. Als er een ontwikkelaar in of op de plaats van een vrijkomend 

bedrijfsgebouw bijvoorbeeld woningen wil bouwen moet dit mogelijk zijn. 

- De inwoners zijn van mening dat het lastig is om te voorspellen wanneer bedrijfsgebouwen 

vrijkomen en wat er met deze gebouwen dan moet gebeuren. Het is afwachten wat voor plannen 

ondernemers en ontwikkelaars ontwikkelen. 

- Opgemerkt wordt dat de leegstaande woningen vooral de oudere woningen betreffen. Deze kunnen 

verbouwd worden waarbij van rijwoningen bijvoorbeeld twee-onder-éénkap woningen worden 

gemaakt. Het gebruik als recreatiewoning wordt niet direct als oplossing gezien, want deze staan 

drie-vierde deel van het jaar leeg. De ontwikkeling van private woningen is lastig. 

- Opgemerkt wordt dat woningen wel langer te koop staan, maar dat deze niet leeg staan. 

- Men merkt op dat niet in te strakke kaders moet worden gedacht. 

 

 

Discussie groep 1 en 2 

 

V r a a g  3 .  H o e  k a n  i n  uw  k e r n  i n g e s p ee l d  wo r d en  op  r e c r ea t i e  e n  t o e r i sme ?  

Z i j n  i n  d e  g emeen te  o o k  mee r  g r o o t s cha l i g e  i n i t i a t i e v e n  mog e l i j k ?   

- Groep 1 merkt op dat zij door de grote woningen in het vaarplan zijn overvallen. De grote 

woningen doen afbreuk aan het landschap. Daarbij vragen de inwoners zich af wat deze woningen 

uiteindelijk bijdragen aan het plan. Volgens groep 2 zijn deze woningen wel mogelijk. 

- Fietspaden moeten beter aansluiten op het knooppuntensysteem van fietspaden. Bij de VVV is 

informatie over het gebied beschikbaar. 

- De inwoners in groep 1 merken op dat zij niet echt op projectontwikkelaars zitten te wachten. 
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- Het is belangrijk om voldoende woningen voor jongeren in het dorp te bouwen waardoor de 

jongeren in het dorp kunnen blijven wonen. Dit is belangrijk om voorzieningen zoals sportvelden, 

scholen en dergelijke te behouden. Er moeten zogenoemde starterswoningen worden gebouwd. 

- Er ontstaat discussie over de omschrijving van binnen- en buitenstedelijk bouwen en over de 

mogelijk geschikte plaatsen voor woningbouw. De inwoners achten woningbouw ter plaatse van 

‘boerderij Faber’ minder wenselijk. Een plaats ten noorden van het dorp is een goede plaats naar 

de mening van de inwoners. Hiervoor zijn al plannen en kan eenvoudig worden aangesloten op de 

bestaande infrastructuur. 

 

 

4 .  S l u i t i n g   

De heer Van der Wal licht de procedure toe en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

Om 21.50 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 

 



Concrete discussiepunten n.a.v. dorpsavond Augustinusga Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Bij sluiting van café Stynsgea is er behoefte aan een dorpshuis. Het pand van het 

café kan deze functie dan krijgen. 

- Indien aan de orde. Het idee sluit aan bij de ambitie van de structuurvisie dat in 

ieder dorp een dorpshuis, verenigingsgebouw, café of 

sportkantine blijft (ontmoetingsplek). 

Voet- en fietspad aanleggen vanaf Drogeham langs het Prinses Margrietkanaal en bij 

Rohel met een pont over het Prinses Margrietkanaal. 

Voet- en fietspad aanleggen vanaf Feartswâl en Gealeloane. 

Voet- en fietspad aanleggen vanaf Pypketsjerke naar sportvelden. 

Voet- en fietspaden aanleggen in natuurgebied ten noorden van Prinses 

Margrietkanaal, eventueel met informatievoorziening. 

- Fiets-, wandel-, 

ruiterpadenplan. 

Er zal een nieuw fiets-, wandel- en ruiterpadenplan worden 

opgesteld in overleg met de verenigingen voor Plaatselijk 

Belang. Hierbij zullen bekende plannen en initiatieven 

worden afgewogen. 

Uitbreiding van bestaande haven in nieuwbouwwijk, richting centrum van het dorp 

ter plaatse van Café Stynsgea, eventueel ook met meer voorzieningen.  

-  Hoewel het idee zeker waardevol is, worden hier niet direct 

mogelijkheden toe gezien vanwege de hoge kosten om dit te 

realiseren.  

Haven op industrieterrein Blauforlaet toegankelijk maken voor recreanten en 

toeristen.  

- Indien aan de orde.  In algemene zin is het gemeentelijk beleid gericht op het 

stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve en 

toeristische sector. Uitvoering van het idee is afhankelijk van 

de bereidheid van marktpartijen. Er zou daarbij onderzocht 

moeten worden of het recreatief gebruik van dit water te 

combineren is met de bedrijfsmatige functie.  

Aanlegplaatsen langs Prinses Margrietkanaal. -  Gezien de functie van het Prinses Margrietkanaal zijn 

aanlegplaatsen op grond van de bestaande regelgeving niet 

toegestaan. 

Woningbouw ter plaatse van boerderij Faber is minder wenselijk en ook niet aan de 

orde. Een locatie ten noorden van het dorp is beter. 

+/-  Voor wat betreft het studiegebied aan de W.B. van der 

Kooiwei, ter plaatse van het agrarisch bedrijf, kan de 

gemeente zich vinden in de opmerking. Dit studiegebied voor 

wonen wordt geschrapt. 

Voor de genoemde woningbouw aan de noordzijde van 

Augustinusga ziet de gemeente evenwel geen ruimte. Uit de 

prognoses blijkt dat de behoefte aan nieuwe woningen 

beperkt is (zie ook de reactie op de inspraakreactie 10 in het 

hoofdstuk inspraak).  
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  Bo e l en s l a a n  

 

2 8  j a n ua r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Circa 25 bezoekers   

 

 

  

 

 

1 .  Open i n g  

19.35 uur - Wethouder Stellinga opent de avond en heet iedereen welkom. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

 

20.10 uur - Pauze 

20.25 uur - De vragen worden in twee groepen behandeld.  

21.05 uur - De groepen brengen verslag uit. 

 

 

3 .  D e  r e su l t a t en  v an  d e  g r o ep  wo r den  s amengeva t  

 

Groep 2 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- Uiteraard. Camperplekken zijn gewenst met het oog op het toenemend aantal actieve ouderen en 

de stijgende verkoop van campers. Groep 1 reageert hierop door te stellen dat het campergebruik 
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in de toekomst prijstechnische belemmeringen oplevert en het gebruik hiervan zal stagneren. 

Volgens publicaties van de ANWB zit er weinig rendement meer in de branche. 

- Het genoemde vaarplan is interessant, mits dit landschappelijk inpasbaar is. Vaarroute zou langs 

Boelenslaan, Houtigehage, Drachtstercompagnie en Rottevalle moeten gaan.  

- Fiets- en wandelpaden zijn van belang. Fiets- en wandelrecreatie is nog steeds in opkomst. In 

verband hiermee zijn oplaadpunten (t.b.v. elektrisch fietsen) van toegevoegde waarde. Belangrijk 

is dat de routes goed worden onderhouden.  

- Grootschalige recreatie spreekt minder aan. De wens is om je als gemeente meer op kleinschalige 

recreatievormen te richten. 

- Als een bedrijf eenmaal verdwijnt, komt er niets meer voor terug. Als slechtweerattractie zouden 

leegstaande bedrijfspanden kunnen worden hergebruikt. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Voor wat betreft hergebruik (herbestemming) van leegstaande (bedrijfs)bebouwing moet de 

gemeente flexibeler met de regels omgaan.  

- Jeugd wil wel in het dorp blijven wonen, maar dan moet dat betaalbaar zijn. In verhouding is er 

weinig aanbod in de huursector. Er komt amper leegstand in de huursector voor.  

- Een deel van de seniorenwoningen is gedateerd. Deze woningen beschikken over grote lappen 

grond die voor veel ouderen niet nodig zijn. De wens is levensloopbestendige seniorenwoningen te 

bouwen, zodat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen. Men moet namelijk ‘geen oude bomen 

verplanten’.  

 

Directeur Riekele Heida van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) reageert op deze inbreng. Het 

beleid van de woningbouwvereniging is om in de toekomst levensloopbestendige woningen te bouwen. 

Dergelijke woningen zijn geschikt om zowel gezinnen als ouderen te kunnen huisvesten. Voorts leert de 

ervaring dat realisatie van een seniorencomplex in kleine dorpen kwetsbaar is. De vraag is moeilijk in te 

schatten. Indien in een dorp het aanbod niet in zijn geheel wordt opgevuld, moeten senioren van elders 

worden gehuisvest om een volledige bezetting te verkrijgen. Het is de kunst volgens de heer Heida om in 

de toekomst (de eigen) mensen aan het dorp te (blijven) binden door aantrekkelijke woningen aan te 

bieden. 

 

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Er zijn problemen rondom jeugdhonk, hiervoor is weinig belangstelling. Men heeft het idee dat dit 

komt omdat er te weinig is te doen voor leeftijdscategorie 14-16-jarigen. Groep 2 merkt op dat 

het de laatste tijd een stuk beter loopt. De activiteiten worden een stuk beter bezocht door een 

nieuwe groep jongeren. De ’raddraaiers’ zijn er niet meer. 

- Het gaat moeizaam met de korfbalvereniging. In dit kader wordt gewerkt aan een verbreding van 

het sportaanbod door een volleybalveld en een baan voor jeu de boules aan te leggen. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- Rust en ruimte maken het wonen aantrekkelijk. Daarnaast is de kleine gemeenschap de kracht van 

de kern.  
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- Als er wordt gebouwd dan ziet men een vraag in de huursector en voor starters. De gemeente 

heeft reeds een stuk grond in eigendom. Realiseer hier betaalbare woningen van rond de 

€100.000,- waarbij de grond in erfpacht wordt uitgegeven door de gemeente.  

- Het dorp kan veel zelf, maar de gemeente moet meer meewerken aan initiatieven. De bewoners 

willen en kunnen zelf best een bijdrage leveren door werkzaamheden op zich te nemen. Er is 

genoeg ambachtelijke expertise en handigheid in het dorp te vinden. (Financiële) middelen 

ontbreken echter om de dingen uit te voeren. Als voorbeeld wordt de aanleg van een stuk trottoir 

genoemd. 

- Men zou verder graag zien dat de nieuwbouwwijk een tweede ontsluiting krijgt richting de ??? 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- Recreanten zijn van harte welkom. In dit kader wordt gedacht aan een overdekte speelhal voor 

kinderen. 

-   

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Afhankelijk van de leeftijd en de kwaliteit van de leegstaande bebouwing moet tot sloop worden 

overgegaan.  

- Oude woningen kunnen worden gesloopt, waarvoor in de plaats (de helft) minder wordt herbouwd 

en er meer groen en ruimte in het dorp kan komen.  

 

Overig: 

- Sommigen bekruipt het gevoel aan het (voeten)einde van de gemeente te wonen, waardoor door 

de gemeente minder voor het dorp wordt gedaan.  

- Samenwerking is van groot belang. Eerst moet er in het dorp naar samenwerking worden gekeken. 

Zo kunnen de beide scholen (OBS en CBS) eventueel beter samenwerken en gezamenlijk meer 

activiteiten organiseren (zoals gezamenlijke schoolreisjes). 

 

 

4 .     S l u i t i n g   

Wethouder Stellinga bedankt iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid. 

Om 21.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.  

 

 

BügelHajema Adviseurs b.v.  

Leeuwarden, 28 januari 2010 

 



Concrete discussiepunten n.a.v. dorpsavond Boelenslaan Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Vaarroute van vaarplan langs Boelenslaan, Houtigehage, Drachtstercompagnie en 

Rottevalle. 

- Project Regionale aanpak 

Recreatie Noordoost Fryslân 

- stap 1, Waterrecreatie. 

De gemeente wil vasthouden aan het in de concept-

Structuurvisie opgenomen tracé omdat dit de verbinding 

tussen De Leien- Prinses Margrietkanaal legt op de meest 

efficiënte manier. Bovendien loopt de route langs de grote 

dorpen Harkema en Surhuisterveen.  

In het Sociaal Economisch Masterplan Netwerk Noordoost 

wordt het uitdiepen van opvaarten ook als kans gezien. 

Prioriteit wordt toegekend aan een regionale visie op 

waterrecreatie waarbij opvaarten in algemene zin weer naar 

voren kunnen komen als onderdeel van de versterking van de 

waterrecreatie. Op voorhand moet wel worden opgemerkt 

dat hierbij allerlei technische problemen (in dit geval 

peilverschillen) spelen en er vanuit de gemeente op dit 

moment geen financiële middelen voor zijn. 

Een tweede ontsluiting van nieuwbouwwijk. +  Ook de gemeente is van mening dat een tweede ontsluiting 

van de nieuwbouwwijk gewenst is. Door gefaseerde uitgifte 

van enkele kavels kan deze ontsluiting worden bekostigd. In 

het kader van de herziening van het bestemmingsplan 

Boelenslaan heeft de gemeente het standpunt ingenomen dat 

het bouwen op deze locatie binnen de dorpscontour 

(binnenstedelijk en daardoor zonder dat daarvoor contingent 

is vereist) kon worden uitgevoerd. De provincie heeft op 11 

mei 2011 laten weten dat dit een verkeerde uitleg is van de 

afspraak over het plafondloos bouwen. De gemeente hecht er 

aan om de in het dorp gewekte verwachtingen te honoreren. 

Insteek is om de 1ste fase toch te realiseren (5 woningen). 

Hiervoor zal een beroep worden gedaan op de tot 2016 nog 

beperkt beschikbare vrije ruimte in het gemeentelijk 

woningbouwprogramma.  
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

D o r p s avond  Bu i t enpo s t  

 

2 1  j a n ua r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Circa 40 bezoekers   

 

 

 

 

1 .  Open i n g  

19:30 uur – Burgemeester Van der Zwan opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom en licht 

het verloop van de avond toe. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

20.15 uur - Pauze 

 

20.30 uur tot 21.15 uur - De vragen worden in twee groepen behandeld. 
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3.   D e  r e s u l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t .  

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?  

Buitenpost heeft een aantal goede voorzieningen, o.a. op het gebied van onderwijs, 

sportvoorzieningen, een treinstation en winkelvoorzieningen. Er staan veel voorzieningen onder 

druk, mede omdat de bewoners veel gebruik maken van voorzieningen elders. 

- We willen graag de voorzieningen dichtbij houden. Men verwijst naar de opmerking uit de 

presentatie over het principe 1 uur gaans. 

- Een zwembad kan tussen Kollum en Buitenpost worden gesitueerd ( in overdekte vorm) en 

worden gecombineerd met andere (recreatieve) voorzieningen.  

- Dat is mogelijk nadelig voor de middenstand omdat tijdens de zwemles van de kinderen de 

ouders vaak boodschappen gaan doen. 

- De bibliotheek kan mogelijk digitaal bereikbaar worden gemaakt. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De goede voorzieningen en de landelijke omgeving maken het prettig wonen in Buitenpost. 

- Als er gebouwd wordt, dan moet dit vooral gericht zijn op starters en senioren. 

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?  

- De goede onderwijsvoorzieningen, het station, werkgelegenheid en de aanwezige woningen 

zijn kwaliteiten van het dorp.  

- Aan mantelzorg is een groeiende behoefte. Dit moet o.a. in aangepaste woningen gebeuren. 

- De uitdunning van het winkelaanbod is wel een probleem. Het centrum moet worden 

aangepakt zodat dit aantrekkelijk wordt voor winkeliers en consumenten. 

- De panden van het notariskantoor en van de Poiesz kunnen er wel af. Dit geeft openheid 

waardoor een aantrekkelijke centrum kan worden gemaakt. Dit maakt ook de Kruidhof beter 

bereikbaar. De Kruidhof moet sowieso beter bereikbaar worden gemaakt. 

- Er zijn weinig ontmoetingsplekken voor jongeren. Het jongerencentrum moet in stand 

blijven en meer bieden voor de jongeren. 

- Er zijn geen luxere appartementen. Men denkt dat hier wel vraag naar is.  

- De aanleunwoningen op het terrein van Herbranda zijn aan vervanging toe. Hier kunnen 

nieuwe en betere seniorenwoning worden gebouwd.  

 

V r a a g  3 .   Z i j n  r e c r ea n t  en  t oe r i s t  w e l k om ?  

- Er is ruimte voor recreatie. Door bijvoorbeeld een vaarverbinding naar het dorp. Het weer 

bevaarbaar maken van de Buitenpostervaart wordt genoemd. 

- Er is ruimte voor grootschalig recreëren tussen Kollum en Buitenpost. De naam het 

Paradyske zegt wat dat betreft genoeg. 
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V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?   

- Het politiebureau komt leeg. Dit pand kan t.z.t. worden gevuld met winkeltjes en 

appartementen. Ook in de sfeer van een galerie of ateliers kan het pand worden ingezet. 

- Het Mejontsmaveld kan wel volgebouwd worden, mits er elders een vervangend terrein kan 

worden aangelegd. Er is nu behoorlijk overlast voor de buurt bij activiteiten. Dit standpunt 

roept reactie op bij andere aanwezigen en wordt niet door iedereen gedeeld. 

- Er moet ruimte worden gemaakt voor de voetgangers in de wijken. 

- Het dorp mist een goede aula. Opgemerkt wordt dat er een kleine aula is in Haersmahiem. 

Men heeft het idee dat dit vrij beperkt en kleinschalig is en daardoor minder geschikt is om 

als dorpsvoorziening te dienen.   

De groep heeft ook nog een vraag: 

 

Wa t  h o ud t  d e  o pwa a r d e r i n g  v a n  h e t  c en t r um  i n ,  i s  h i e r  o o k  a l  

f i n a n c i e r i n g  v o o r ?  

 

De gemeente antwoordt: 

- De realisatie van de oostelijke rondweg is gestart. Voor het centrum wordt een visie 

ontwikkeld waarbij de nieuwe functie van de Voorstraat aan de orde zal komen . Specifiek 

voor de opwaardering is geen geld gereserveerd. Men weet ook nog niet hoe de visie er uit 

zal komen te zien en wat dit voor kosten met zich meebrengt. De gemeente beschikt over 

een ontwikkelingsfonds. Dit fonds kan eventueel worden aangesproken. Opgemerkt wordt 

dat de ondernemers ook zelf een rol moeten spelen.  

- Op de vrag wat bedoeld wordt met zorgvoorzieningen in het centrumgebied?  

- Het gebied leent zich voor deze voorzieningen . Ook wordt opgemerkt dat de bebouwing op 

het ‘Herbranda’-terrein  mogelijk gemoderniseerd moeten worden. 

 

Mischa Teensma licht de vervolgprocedure toe. Tot 15 maart kan gereageerd worden. 

 

 

4 .  S l u i t i n g   

Burgemeester Van der Zwan dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 22.00 uur af. 

 

 

BügelHajema Adviseurs b.v.  

Leeuwarden, 29 januari 2010 

 

 

 

 

 



 
Dorpsavond Buitenpost Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Een (overdekt) zwembad kan tussen Kollum en Buitenpost worden gesitueerd in 

combinatie met andere (recreatieve) voorzieningen. 

- Visie gebied Kollum- 

Buitenpost 

In het Sociaal Economisch Masterplan Netwerk Noordoost is 

Kollum-Buitenpost als duodorp aangewezen. Als uitwerking 

daarvan worden de ruimtelijk economische mogelijkheden 

van het gebied Kollum-Buitenpost in een aparte visie in beeld 

gebracht. De toekomst van de zwemvoorzieningen in de 

gemeente is een continu aandachtspunt omdat deze 

voorzieningen vaak tot zeer hoge maatschappelijke kosten 

leiden. Het idee van een combinatie van het zwembad met 

andere voorzieningen in het gebied tussen de dorpen zal 

worden betrokken bij de op te stellen visie voor het gebied 

Kollum-Buitenpost. 

Centrum moet worden aangepakt. - Centrumvisie Buitenpost. Er is een visie in ontwikkeling op het centrum die zal worden 

verwerkt in een bestemmingsplan voor het centrum en in het 

welstandbeleid. Ontwikkelaars in het gebied alsmede BuVo 

en PB Buitenpost worden hierbij betrokken. 

Panden van notariskantoor en Poiesz verwijderen ten behoeve van de openheid van 

het centrum. 

- Centrumvisie besteedt 

aandacht aan (zicht)relaties 

Door de aanleg van de oostelijke rondweg zal het karakter 

van de Voorstraat veranderen. Dit gegeven wordt betrokken 

bij de centrumvisie. In de centrumvisie wordt aandacht 

besteed aan zichtlijnen en logische relaties tussen de 

verschillende delen van het centrum. Dit betekent overigens 

niet dat specifiek deze panden noodzakelijkerwijs verwijderd 

moeten kunnen worden. 

Bereikbaarheid van De Kruidhof verbeteren.  + Wordt opgepakt in 

centrumvisie 

Het verbeteren van de bereikbaarheid van De Kruidhof is als 

doel benoemd in het bestuursprogramma van 2010-2014 en is 

onderdeel van de beoogde opwaardering van De Kruidhof tot 

poort van de Noardlike Fryske Wâlden. Ook dit aspect krijgt 

aandacht in de centrumvisie voor Buitenpost. 

De structuurvisie zal worden aangepast in die zin dat de 

aanduiding ‘ontwikkeling stationsgebied’ wordt verruimd tot 

de omgeving van De Kruidhof. 

Aanleunwoningen op het terrein van Herbranda vervangen.  -  De betrokken aanleunwoningen zijn inderdaad gedateerd. De 

locatie is geschikt voor zorg en wonen. Door vergrijzing en 

gezinsverdunning is er behoefte aan 

huisvestingsmogelijkheden voor ouderen /  eenpersoonshuis-

houden. De gemeente wil daarom een herontwikkeling graag 



faciliteren. In de tekst van de concept structuurvisie wordt 

het terrein van Herbranda reeds genoemd. Voor uitvoering is 

de gemeente afhankelijk van de eigenaar van de gronden. 

Deze partij heeft tot dusver aangegeven geen concrete 

plannen te hebben voor deze locatie. 

Bevaarbaar maken van Buitenpostervaart.  - Project Regionale aanpak 

Recreatie Noordoost Fryslân 

- stap 1, Waterrecreatie. 

In het Sociaal Economisch Masterplan Netwerk Noordoost 

wordt het uitdiepen van opvaarten ook als kans gezien. 

Prioriteit wordt toegekend aan een regionale visie op 

waterrecreatie waarbij opvaarten in algemene zin weer naar 

voren kunnen komen als onderdeel van de versterking van de 

waterrecreatie. Op voorhand moet wel worden opgemerkt 

dat hierbij allerlei technische problemen (in dit geval 

peilverschillen) spelen en er vanuit de gemeente op dit 

moment geen financiële middelen voor zijn. 

Grootschalige recreatie tussen Kollum en Buitenpost (Paradyske). +  Momenteel is het bedoelde gebied in beeld voor een 

landelijk wooncluster. Dit plan is nog in ontwikkeling. Om 

deze reden is het in de concept structuurvisie slechts globaal 

genoemd. Het plan is nu meer concreet om deze reden is 

meer informatie hierover in de structuurvisie opgenomen.  

Pand van politiebureau invullen met winkels en appartementen.  -  De gemeente heeft hier geen eigendomspositie. Vanuit een 

algemeen belang vervult de gemeente een rol als het gaat 

om het faciliteren van ontwikkelingen bijvoorbeeld door te 

proberen partijen bij elkaar te brengen. Inmiddels is in de 

sfeer van de geestelijke gezondheidszorg een goede invulling 

aan de panden gegeven.  

Nieuwbouw op Mejontsmaveld, mits elders een vervangend terrein wordt 

aangelegd.  

-  Gelet op de prognoses van de toekomstige woningbehoefte 

en het voor handen zijn van andere locaties bestaat er op dit 

moment geen aanleiding om de bebouwing van het gehele 

terrein te onderzoeken, afgezien van de vraag of dit vanwege 

de gebruiksfuncties verdedigbaar is. Mogelijk zou op termijn 

wel een beperkte strook van het terrein gebruikt kunnen 

worden voor woningen. In de structuurvisie is dit met een 

ster weergegeven. 
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

D o r p s avond  D r o g eh am  

 

1 3  j a n ua r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Circa 35 bezoekers   

 

 

 
 

1 .  Open i n g  

19.30 uur - De heer Van Deutekom opent de bijeenkomst en heet de bezoekers welkom. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

 

20.15 uur - Pauze 

 

20.30 uur tot 21.15 uur - De vragen worden in vier groepen behandeld. 
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3 .  De  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 4 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Sloop en compensatie van de lege bedrijfspanden met invulling door middel van woningen 

waardoor deze plek kan worden opgeknapt. Probleem is het geld waardoor het garagebedrijf nu 

blijft zitten. Men vraagt zich af of ergens subsidie beschikbaar is? 

- Woningen die te koop staan worden vanzelf verkocht. Het duurt soms iets langer, maar  

- dit is dus geen probleem in het dorp.  

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?  

- De krimp lijkt nog ver weg. Het idee is dat dit wel zal meevallen de eerste 20 jaar. De nabijheid 

van de A7 zorgt voor groei. Probleem is dat de eigen aanwas nu niet geplaatst kan worden en uit 

moet wijken naar andere dorpen.  

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De voorzieningen zijn iets om trots op te zijn. Die moeten behouden blijven. Daar is de 

doorstroming op de woningmarkt voor nodig, zodat de jongeren ook een plekje kunnen vinden in 

het dorp. 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- Het plan Skûlenboarch is voor de regio een grote oppepper. Men mist dit in de visie voor het dorp. 

 

 

Groep 2 

 

Naar aanleiding van de inbreng van groep 4 wordt het idee van een leegstandsbelasting geïntroduceerd. 

Hierdoor kan verpaupering worden tegengegaan. Er wordt wisselend op dit idee gereageerd. 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- De groep is van mening dat er voldoende duidelijk is gemaakt wat de regio wil. Het plan 

Skûlenbuoarch is bij de gemeente bekend en men hoopt dat hier eindelijk iets gaat gebeuren. 

- In de kern zijn veel voorzieningen en er is een rijk en goed georganiseerd verenigingsleven. 

- Een biogasvergister kan worden gecombineerd met een zwembad en een recreatiepark. 

- Volgens de groep moet de gele ster op de kaart aan de dorpsrand ook ergens anders geplaatst 

worden. De plaatselijk aannemer VDM heeft ook een plek voor een ontwikkeling. Woningen zouden 

om de sportvelden heen moeten komen zoals ook in het verleden is aangegeven. Men stelt voor om 

ook daar een ster te plaatsen. 
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Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?  

- Drogeham is goed in het organiseren van evenementen. Er zijn veel voorzieningen en er is een 

goed verenigingsleven. Zelfs jongeren die buiten het dorp wonen omdat ze in het dorp geen plekje 

kunnen vinden helpen bij deze activiteiten. 

- Er is behoefte aan woningen. Als er geen inwoners bij komen krijgen de voorzieningen het 

moeilijk. 

- De groep ziet geen mogelijkheden om voorzieningen te delen met andere nabijgelegen dorpen. 

Voorzieningen liggen ook niet onder druk. 

- De onlangs verdwenen busverbinding (lijn 36) wil de groep graag terug hebben. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De diverse voorzieningen en het verenigingsleven maken het dorp aantrekkelijk. 

- De gemeente is nodig voor woningbouw. 

 

 

Groep 3 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- De recreant en toerist zijn in Drogeham welkom. Het is een prachtig dorp om te zien. De rondweg 

heeft wel veel levendigheid uit het dorp weggehaald. 

- De recreant levert een bijdrage aan leefbaarheid en zorgt voor draagvlak voor voorzieningen. 

- De ontwikkeling van recreatie in het buitengebied moet versneld worden. Eventueel moet de 

gemeente in de visie voor de kern de recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied opnemen. De 

effecten van een recreatieve ontwikkeling bij Skûlenboarch zijn juist voor Drogeham van groot 

belang. 

- Hotel de Ham is een goede plek om te eten en te slapen, bijvoorbeeld als Bêd en Brochje. Het is 

ook een goede logeerplek voor bezoekers aan inwoners van het dorp. 

- Het plein voor het hotel zou gezellig gemaakt moeten worden. Een ontmoetingsplek met het 

karakter van een dorpsbrink. Recreatieve routes zouden via dit plein moeten gaan. Mensen die van 

de routes gebruik maken, kunnen bij hotel De Ham wat eten en drinken. 

- De Hamstervaart zou opgewaardeerd moeten worden voor de recreatie vaart. 

- Het fietsplan van de Hegebult zou uitgevoerd moeten worden. 

 

A l s  l a a t s t e  w o r d t  n og  g e l e g en h e i d  g e g ev e n  v o o r  o pme r k i n g e n  

- Het studiegebied voor bedrijvigheid nabij de Lândyk zou moeten worden gebruikt voor wonen en 

werken. 

 

 

4 .   S l u i t i n g  

De heer Van Deutekom licht de procedure toe en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  

Om 22.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 

 

 



 
Dorpsavond Drogeham Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Woningbouw rondom sportvelden. -  De gemeente neemt de locatie niet op in de structuurvisie. 

Het gaat om een locatie die achter het lint is gelegen. De 

locatie is moeilijk te ontsluiten op de bestaande 

infrastructuur. We verwijzen hier ook naar de reactie op de 

opmerking van VDM woningen waarin wordt ingegaan op het 

woningbouwcontingent (zie par. 2.2.14). 

Plein voor Hotel “De Ham” gezelliger maken en ontmoetingsplek creëren.  -  De gemeente wil zich inzetten voor verplaatsing van de DAB 

naar de entree van het dorp en zich sterk maken voor een 

goede herinvulling van de vrijkomende locatie. Mocht 

woningbouw op korte termijn niet mogelijk blijken dan is ook 

een (tijdelijke) ‘groene’ invulling van de vrijkomende locatie 

bespreekbaar waarbij vanzelfsprekend ook naar de relatie 

met de openbare ruimte wordt gekeken. 

Hotel “De Ham” benutten als logeerplek voor gasten van inwoners van Drogeham 

in de vorm van een Bêd&Brochje. 

-  Binnen de horecabestemming van dit pand bestaan ruime 

mogelijkheden. Indien de inwoners/eigenaren dit plan willen 

oppakken, staat de gemeente daar positief tegenover. 

Hamster Feart opwaarderen voor recreatie.  - Project Regionale aanpak 

Recreatie Noordoost Fryslân 

- stap 1. Waterrecreatie. 

In het Sociaal Economisch Masterplan Netwerk Noordoost 

wordt het uitdiepen van opvaarten ook als kans gezien. 

Prioriteit wordt toegekend aan een regionale visie op 

waterrecreatie waarbij opvaarten in algemene zin mogelijk 

weer naar voren kunnen komen als onderdeel van de 

versterking van de waterrecreatie. Op voorhand moet wel 

worden opgemerkt dat hierbij allerlei technische problemen 

(in dit geval peilverschillen) spelen en er vanuit de gemeente 

op dit moment geen financiële middelen voor zijn. 

Fietsplan van de Hege Bult uitvoeren.  - Actualisatie fiets-, wandel-, 

ruiterpadenplan. 

Er zal een nieuw fiets-, wandel- en ruiterpadenplan worden 

opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de verenigingen voor 

Plaatselijk Belang. Hierbij zullen bekende plannen en 

initiatieven worden afgewogen. 

Studiegebied voor bedrijvigheid nabij de Lândyk voor wonen en werken gebruiken.  -  De betrokken locatie is vooral bedoeld voor verplaatsing van 

de DAB naar dit terrein. Alleen door deze 

bedrijfsverplaatsing (oplossen knelpunt in het dorpshart en 

een goede herontwikkeling van deze plek) is realisering van 

bedrijvigheid mogelijk. Dit in verband met het provinciale 

beleid en het Convenant bedrijventerreinen dat tussen de 



NOFA-gemeenten, de gemeente Tytsjerksteradiel en de 

provincie Fryslân is gesloten. 
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  Ge rke s k l o o s t e r  S t r o obo s  

 

1 8  j a n ua r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Circa 100 bezoekers   

 

 

 
 

1 .  Open i n g  

19.30 uur- Wethouder Stellinga opent de avond en heet iedereen welkom. Hij geeft aan zeer ingenomen 

te zijn met zo’n grote opkomst. 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

20.30 uur. De heer Smeeing, krijgt de gelegenheid om zijn plannen voor de locatie van het voormalige 

zonweringsbedrijf toe te lichten. Hij verzoekt de aanwezigen om deze herontwikkeling bij de discussie 

in de groepen mee te nemen. 

 

20.35 uur. Tot 21.15 uur. De groepen bespreken de vragen met elkaar.  
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3 .  De  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 6 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De rust en het water maken het dorp aantrekkelijk. Hoe kun je de rust versterken?  

- Voor starters en senioren moet worden gebouwd; dus voor beide. Er zijn meerdere locaties die 

hiervoor in aanmerking komen. 

- De middenstand moet worden versterkt, kan de bestaande middenstand worden geclusterd 

samen met andere voorziening?  

- De plaatselijke sportvereningen zijn een waarde voor het dorp. 

 

V r a a g  3 .  I s  d e  t o e r i s t  we l k om ?  

- Ja, maar daar moeten wel voorziening voor zijn. Er moeten geen grootschalige voorzieningen 

komen, het moet kleinschalig blijven. 

 

 

Groep 5 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?    

- De centrale ligging, met een aantal grotere kernen op korte afstand, is goed voor de kern. Ook 

het water is van belang, hoewel de mensen uit het dorp er zelf vrij weinig mee doen. 

- Veel winkelvoorzieningen zijn verloren gegaan. De voorzieningen die er nog zijn staan niet meer 

onder druk. 

- Het water kan wel met Buitenpost worden gedeeld, door de route naar dit dorp aan te pakken en 

uit te breiden. 

De voorzieningen blijven digitaal en per vervoer bereikbaar. Buitenpost is snel te bereiken.  

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  a a n t r e k ke l i j k     

- De rust en het verenigingsleven maken het dorp aantrekkelijk. 

- Bouwen voor starters is niet nodig. Bouwen moet vooral voor senioren gebeuren. Dit kan je 

combineren met voorzieningen (multifuncioneel centrum en digitaal). Hierdoor ontstaat 

doorstroming op de woningmarkt. 

- De gemeente is nodig voor de ontwikkeling van het Vaarplan. Dit kan worden gekoppeld aan 

woonboten en recreatieve ontwikkeling. 

 

 

Groep 4 

 

Opemerkt wordt dat de meningen wat verdeeld waren in de groep. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- De panden van De Haan zonwering kunnen gesloopt en worden vervangen door een ouderenflat. 

- Er moeten voorzieningen in het dorp komen. 
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V r a a g  3 .  I s  d e  t o e r i s t  we l k om ?  

- De toerist is welkom, de jachthaven en de camping ‘De Landtong’ gaan echter dicht. Kan de 

gemeente deze niet kopen en gaan verhuren? 

 

 

Groep 7 

 

V r a a g  3 .  I s  d e  t o e r i s t  we l k om ?  

- De recreanten zijn welkom en houden het dorp leefbaar. 

- De camping en de jachthaven kunnen worden verplaatst naar heb dorpsbosje bij de Trekweg. 

Wel speelt hier mogelijk overlast van de zuivelfabriek. 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?    

- De bestaande voorzieningen kunnen gecentraliseerd worden, maar er kan ook met de buurdorpen 

worden samengewerkt. Een boodschappendienst wordt genoemd.  

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Woningen in het dorp kunnen verhuurd worden. Woningen kunnen als woon-werk combinatie 

gebruikt worden.  

- Er zijn al veel bedrijven in het dorp en die moeten blijven.  

- Bestaande huizen kunnen worden opgeknapt en mogelijk als huurwoning worden ingezet? 

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  a a n t r e k ke l i j k ?   

- De saamhorigheid maakt het dorp aantrekkelijk. Ook het vaarwater is een kwaliteitsaspect. 

- De plek van het voormalige zonweringsbedrijf kan voor senioren worden bestemd. Hier kunnen 

ook voorzieningen worden samengebracht. 

- De gemeente kan de woningen van het contingent beter voor de kleine kernen gebruiken. waar 

de voorzieningen wegtrekken. Dat is beter dan ze in de grote kernen bouwen. 

 

V r a a g  3 .  I s  d e  t o e r i s t  we l k om ?  

- De recreant is welkom. Geen grootschalige atracties. Wel kan men beter inspelen op toeristen. 

Als ludiek voorbeeld  wordt een parapluverhuur genoemd?? 

- De aanlegsteiger bij De Singel is een kans voor recreatie. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Als leegstaande gebouwen niet bewoond kunnen worden is sloop en aanleg van groen de beste 

optie. 
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Groep 3 

 

V r a a g  3 .  I s  d e  t o e r i s t  we l k om ?  

- De toerist is welkom. Het dorp is hier ook zeer geschikt voor. Hoe moeten we de recreant 

ontvangen als de camping weg is? In leegstaande woningen zou een mogelijkheid kunnen zijn. 

- Er zijn weinig ‘watermensen’ in het dorp. 

- Een fietspad zou over de Fryske Dyk moeten lopen. In het algemeen bieden vaar- en 

wandelroutes een kans. De gemeente moet daarin een coördinerende rol vervullen. 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?    

- De seniorenwoningen kunnen het best op de plek van de school. Daar is een fraai uitzicht. Een 

coöperatie van de bewoners is een optie om voorzieningen in stand te houden. Eventueel met 

een dorpsconciërge.  

 

 

Groep 1  

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?  

- De rust en ruimte, het verenigingsleven en de bedrijven zijn sterke punten van het dorp. 

- De werknemers bij de bedrijven zouden in het dorp moeten wonen. De kilometerheffing is daar 

een goed middel voor. 

- Als dhr. Smeeing ruimte biedt voor een supermarkt en de gemeente een aantal werkzoekenden 

inschakelt , kan deze voorziening terugkomen en in de lucht blijven. 

- Een gecombineerde seniorenvoorziening, zoals de Bôge in Harkema, is een kans voor het dorp. 

- De sportvoorzieningen kunnen gecombineerd worden. 

 

 

Groep 8 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Op de locatie van het voormalige zonweringsbedrijf kunnen senioren en/of starterswoningen. Op 

de vrijkomende schoollocatie kunnen vrijstaande woningen. Als het schoolgebouw leeg is moet 

het zo snel mogelijk gesloopt worden. 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?  

- Het verenigingsleven is sterk. Daar kan het dorp zich mee onderscheiden. 

 

 

4 .  S l u i t i n g   

Wethouder Stellinga bedankt iedereen voor de creatieve inbreng, de inzet en de aanwezigheid. 

Hij sluit de avond om circa 22.15 uur 

 



 
Dorpsavond Gerkesklooster-Stroobos Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Centraliseren van bestaande voorzieningen eventueel in samenwerking met 

buurdorpen waarbij een boodschappendienst wordt onderhouden.  

-  In Gerkesklooster zijn enkele voorzieningen aanwezig, die 

kleinschalig van karakter zijn. De mogelijkheden zijn 

afhankelijk van de bereidheid van bestaande ondernemers 

om te centraliseren. Dit vraagt forse investeringen en is niet 

eenvoudig. In de bestemmingsplannen geeft de gemeente de 

ruimtelijke kaders weer als het gaat om de 

vestigingsmogelijkheden. Daarbuiten ziet de gemeente niet 

direct een taak, waarbij wel moet worden gemeld dat 

initiatieven op het genoemde punt goed aansluiten op de 

insteek van de structuurvisie.  

Panden van De Haan Zonwering kunnen gesloopt en vervangen worden door 

woningen en voorzieningen.  

-  De gemeente is graag bereid om aan plannen voor een 

herontwikkeling medewerking te verlenen en voert intensief 

overleg met de eigenaar om tot een ontwikkeling te komen.  

Camping en jachthaven kunnen verplaatst naar het dorpsbosje bij de Trekweg. -  Er is een aanlegkade aanwezig. Hier wordt vaak voor kortere 

perioden gebruik van gemaakt. Voor een meer permanente 

recreatieve bestemming lijkt de locatie niet geschikt door de 

aanwezigheid van de zuivelfabriek. 

Aanlegsteiger bij het Singel. - Project Regionale aanpak 

Recreatie Noordoost Fryslân 

- stap 1. Waterrecreatie. 

In algemene zin is het gemeentelijk beleid gericht op het 

stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve en 

toeristische sector. Prioriteit wordt toegekend aan een 

regionale visie op waterrecreatie, waarbij ideeën als 

aanlegsteigers in algemene zin weer naar voren kunnen 

komen als onderdeel van de versterking van de 

waterrecreatie. Overigens speelt ook hier de aanwezigheid 

van de zuivelfabriek een rol. 

Fietspad over de Fryske Dyk.  - Fiets-, wandel-, 

ruiterpadenplan. 

Er zal een actualisatie worden opgesteld van het fiets-, 

wandel- en ruiterpadenplan. Dit gebeurt in overleg met de 

verenigingen voor Plaatselijk Belang. Hierbij zullen bekende 

plannen en initiatieven worden afgewogen. 

Woningbouw op de plek van de school.  -  Op basis van de prognoses is de toekomstige woningvraag 

beperkt. Prioriteit wordt toegekend aan de herontwikkeling 

van de voormalige locatie ‘De Haan zonwering’. Afstemming 

tussen deze locaties als het gaat om herontwikkeling is van 

groot belang.  



Om voorzieningen in stand te houden is een coöperatie van bewoners een 

mogelijkheid, eventueel met dorpsconciërge. 

-   De gemeente staat positief tegenover dit soort initiatieven 

en wil deze graag stimuleren. Dit sluit aan bij het huidige 

bestuursprogramma 2010-2014 dat de titel heeft ‘Elkenien 

Dwaande’. Achtkarspelen doet mee met de landelijke 

stimuleringsregeling ‘Impuls brede scholen, sport en 

cultuur’. Hierbij worden onder meer combinatiefunctio-

narissen ingezet. Dit zijn medewerkers die bij een werkgever 

in dienst zijn maar voor meerdere sectoren werken. Mogelijk 

past het hier geformuleerde idee daar ook in. De gemeente 

wil met de vereniging voor Plaatselijk Belang in gesprek om 

de mogelijkheden en interesse vanuit het dorp nader af te 

tasten maar is van mening dat het initiatief hiervoor vanuit 

het dorp moet komen. 

Supermarkt op locatie van De Haan Zonwering. Inschakelen van werkzoekenden 

door gemeente om supermarkt van personeel te voorzien.  

-  In het verleden is al eens gepoogd om een supermarkt in 

stand te houden met inzet van verstandelijk gehandicapten. 

Er bleek echter onvoldoende draagvlak voor zo’n voorziening 

in Gerkesklooster. Inzet in het kader van re-integratie lijkt 

dan ook geen optie. De locatie van De Haan Zonwering is in 

beeld voor herontwikkeling met woningbouw. Door 

actualisering van de geluidzone rondom scheepswerf 

Barkmeijer zijn daar mogelijkheden voor ontstaan. 
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  H a r kema  

 

1 1  f eb r u a r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Ongeveer 45 bezoekers   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  Open i n g  

19.30 uur-  Wethouder Van der Wal opent de bijeenkomst en heet de bezoekers welkom. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. De trends en ontwikkelingen; 

2. De visie voor de gemeente en het dorp; 

3. De vragen aan de aanwezigen. 
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20.10 tot 20.20 uur - Pauze. 

20.20 uur tot 21.05 uur - De vragen worden in vier groepen behandeld. 

 

 

3 .   D e  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  i s  H a r k ema  g o ed  i n ?  

Harkema is goed in sport! Verder is er in Harkema een sterke ondernemersgeest en een grote 

saamhorigheid. Voorzieningen die in Harkema onder druk staan zijn: de buitenschoolse opvang, de 

peuterspeelzaal, het centrum, de ijsbaan en de mogelijkheden voor ouderen om in Harkema te (blijven) 

wonen. Harkema wil niet méér voorzieningen met andere dorpen delen. Basisvoorziening moeten 

behouden blijven in het eigen dorp en er moeten juist meer voorzieningen in Harkema gevestigd worden, 

zoals een vakschool-/opleiding en een tweede zorgvoorziening zoals De Bôge. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

Harkema is een aantrekkelijke plaats om te wonen vanwege de aanwezige winkels en de ruime percelen 

waardoor er rond de woningen groen aanwezig is. Daarbij heeft Harkema op het gebied van sport veel te 

bieden. Dit kan worden versterkt door de vestiging van een supermarkt in en het aanpakken van het 

winkelcentrum. Ook de vestiging van een vakopleiding kan hieraan bijdragen. De gemeente kan de 

inwoners van Harkema hierbij helpen door de plannen van het dorp beter te ondersteunen. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  d o en  we  me t  l e e g s t a a n de  b ed r i j f s p a n d en ?  

Er is in Harkema geen sprake van krimp maar juist van een tegenovergestelde ontwikkeling: een 

geboortegolf. Dit blijkt ook uit de druk op de scholen die onvoldoende ruimte hebben. Er is in Harkema 

ook een grote vraag naar woningen. Door een te klein aanbod zit de woningmarkt op dit moment op slot. 

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

Groep 2 volgt de reactie van groep 1. Er wordt van de gemeente daadkracht en ondersteuning verwacht 

voor de uitvoering van plannen van en voor het dorp. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  d o en  we  me t  l e e g s t a a n de  b ed r i j f s p a n d en ?  

Er zijn in Harkema geen leegstaande bedrijfsgebouwen. Het centrum moet in stand blijven waarbij ook 

de basisvoorzieningen behouden blijven. Ook zijn er in Harkema geen leegstaande woningen, er is juist 

vraag naar woningen. Het plan De Singel moet dan ook snel worden uitgevoerd. 
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Groep 3 

 

V r a a g  1 .  Waa r  i s  H a r k ema  g o ed  i n ?  

De peuterspeelzaal, kinderopvang en zorgvoorzieningen staan onder druk. Ook merkt groep 3 hierbij op 

dat er in het dorp behoefte is aan een vakschool. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

Harkema is een aantrekkelijke plaats om in te wonen. De inwoners hebben een sterke binding met het 

dorp. Harkema heeft veel te bieden op het gebied van sport en er is een familiare sfeer in het dorp. Het 

voorzieningenaanbod kan worden versterkt door de aanleg van een kunstgrasveld (voor voetbal en 

korfbal). Het versterken van het winkelcentrum is ook van belang. Woningen moeten gebouwd worden 

voor jongeren en ouderen. De gemeente kan het dorp financieel ondersteunen en met vergunningen. Het 

dorp kan zelf plannen maken zoals bijvoorbeeld de werkgroep Harkema met voorstellen over de 

bundeling van sportvoorzieningen. Maar ook t.a.v. de ontwikkeling van centrumplan, realiseren van 

woningbouw en een kindcentrum. 

 

V r a a g  3 .  H o e  k a n  i n  uw  k e r n  i n g e s p ee l d  wo r d en  op  r e c r ea t i e  e n  t o e r i sme ?  

Z i j n  i n  d e  g emeen te  o o k  mee r  g r o o t s cha l i g e  i n i t i a t i e v e n  mog e l i j k ?  

De recreant en toerist zijn welkom in Harkema. Het dorp ligt in het Fries-Groningse Heidegebied. 

Hiervoor kan een bezoekerscentrum gevestigd worden. Ook een slechtweerattractie is mogelijk of een 

speeltuin. De Spitkeet kan de startplaats zijn van verschillende wandel- en fietsroutes door het gebied. 

Het vaarplan is niet ambitieus genoeg. Er moet een brede plas aangelegd worden met een strand, een 

camping en dergelijke. Dit biedt meer ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

 

Groep 4 

 

V r a a g  1 .  Waa r  i s  H a r k ema  g o ed  i n ?  

Harkema is goed in sport, maar nog beter in het aantrekken van talenten. Het is daarom misschien ook 

goed om mogelijkheden te bieden voor een sportschool/sportcentrum om de talenten nog beter te 

ontwikkelen. Er is sprake van een grote saamhorigheid en toch zijn er verschillende groepen in Harkema. 

Maar er is respect voor elkaar. Harkema is goed in handwerk! Het is een dorp waar men de handen uit de 

mouwen steekt. Dat is een kracht van het dorp. Het sociaal-cultureel werk kan beter. Dit Geldt ook voor 

het kindercentrum/naschoolse opvang. Er zijn impulsen nodig om een aantrekkelijke woonplaats te 

blijven. Er moeten geen voorzieningen meer gedeeld worden. De middenstand is al beperkt. De 

bibliotheek wordt al gedeeld. De basisvoorzieningen moeten voor het dorp behouden blijven. Er is vraag 

naar (een multifunctioneel) terrein voor een feestweek. Het openbaar vervoer in het dorp is beperkt. De 

Harkema-Surhuisterveenzone biedt kansen, een werkgebied goed bereikbaar vanaf de A7. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

Er zijn al een lange tijd geen sociale huurwoningen meer in Harkema gebouwd. Er is wel vraag naar. In 

bepaalde woonwijken kunnen bijvoorbeeld acht geschakelde woningen worden omgebouwd tot 6 twee-

onder-één-kap woningen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor parkeren, groen en dergelijke: nieuwe ruimte 

ten behoeve van de leefbaarheid. Er moeten dan wel duurzame en levensloopgeschikte woningen worden 

gebouwd. Het idee leeft in Harkema dat het dorp in de gemeente op het voeteneinde ligt (het dorp is 
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minder bedeeld). Buiten het dorp is er de mooie natuur. Dit wil men ook graag meer in het dorp. Ook 

leeft het idee dat er sprake is van een gedwongen vertrek. Er is vraag naar meer woningen. Harkema wil 

dingen op eigen kracht doen maar beseft dat het toch niet zonder de gemeente kan. 

 

5 .      P r e s en t a t i e  v an  P l a a t s e l i j k  b e l an g  H a r kema  

Sjoerd Groenhof van Plaatselijk belang Harkema geeft een presentatie van de ideeën van het plaatselijk 

belang. 

 

6 .      S l u i t i n g   

De heer Van der Wal bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Om 21.45 uur wordt de bijeenkomst 

gesloten. 

 



 
Dorpsavond Harkema (zie tevens overlegreactie Plaatselijk Belang Harkema) Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Opwaarderen en versterken van winkelcentrum door bijvoorbeeld vestiging van 

supermarkt. 

-  De herontwikkeling van het winkelcentrum is onder meer 

door de economische crisis en het afhaken van 

WoonFriesland gestagneerd. Geprobeerd is dit project nieuw 

leven in te blazen waarbij gezocht wordt naar externe 

bronnen voor cofinanciering. In Vastbouw is een partij 

gevonden die deze ontwikkeling weer heeft opgepakt. De 

gemeente is verder actief betrokken bij de uitwerking van 

deze plannen en heeft een verantwoordelijkheid met 

betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. 

Ook een vakopleiding/-school is een wens. + Belangstelling van Harkema 

voor vakonderwijs wordt 

betrokken bij gesprekken 

met scholen en bedrijven. 

De noodzaak om het vakonderwijs te versterken wordt 

ondersteund. In het bestuursprogramma 2010-2014 wordt 

zowel ingezet op een ruim aanbod van leerwerkplekken als 

op vakcolleges in het VMBO. De belangstelling van Harkema 

voor onderwijs dat aansluit bij de lokale en regionale 

werkgelegenheid past in dit streven.  In de structuurvisie zal 

het item van versterking van het vakonderwijs en stimulering 

van leerwerkplekken worden opgenomen. 

Als uitvloeisel van het Sociaal Economisch Masterplan is dit 

ook als project opgenomen in de ‘Agenda Netwerk Noordoost 

2011 - 2030’ (J4. De werkplaats Noordoost). 

Plan De Singel (ver)snel(d) uitvoeren.  -  In het voorjaar van 2011 zal de ‘schop in de grond’. In het 

najaar van 2011 wordt duidelijkheid verwacht over de 

haalbaarheid van de 2e fase. Dit is afhankelijk van 

gemeentelijk geurbeleid en de beschikbaarheid van 

contingent. 

Vestiging van bezoekerscentrum vanwege ligging in het Fries-Groningse 

heidegebied. 

-  Er zijn vergevorderde plannen om in de omgeving van het 

station Buitenpost/De Kruidhof het Natuur- en Milieu 

Educatiecentrum te ontwikkelen. Deze  locatie heeft het 

voordeel dat deze zeer goed aansluit bij openbaar 

vervoersverbindingen en ook gunstig is gesitueerd ten 

opzichte van de landschappelijk en ecologisch waardevolle 

omgeving (poort naar de Noardlike Fryske Wâlden). Ook zijn 

er mogelijkheden om qua beheer en exploitatie aan te 

sluiten bij De Kruidhof. Vanaf Buitenpost kunnen fietsroutes 

starten naar aantrekkelijke gebieden. Eventueel zou wel 



kunnen worden onderzocht of bijvoorbeeld bij het 

themapark De Spitkeet in Harkema, een hiermee 

samenhangende vooruitgeschoven post kan worden 

ontwikkeld. Zie opmerking ten aanzien van ‘Op trochreis’ in 

het hoofdstuk Inspraak en Overleg. 

Oprichten van slechtweerattractie of speeltuin in het dorp.  - Afhankelijk van initiatieven 

marktpartijen en dorp. 

Het oprichten van een slechtweerattractie is iets wat aan 

marktpartijen is. Indien hiervoor een plan wordt aangemeld 

zal de gemeente dit in beginsel positief benaderen. Aard, 

schaal en locatie zijn vanzelfsprekend bepalend voor de 

inpasbaarheid. 

Een met gemeenschapsgeld te financieren speeltuin ligt niet 

in de lijn van het (noodgedwongen) sobere beleid van de 

gemeente voor accommodaties en openbare voorzieningen. 

Mocht het dorp met een plan komen waarin aanleg en 

beheer ook door de markt of bewoners wordt gedragen dan 

wil de gemeente daar graag over meepraten. 

Er is behoefte aan een multifunctioneel terrein voor een feestweek. -  Op het moment dat de centrumontwikkeling doorgang zal 

vinden, ontstaat er een behoefte aan een nieuw 

multifunctioneel terrein. Op dit moment is er nog geen 

locatie in beeld. 
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  Ko o t s t e r t i l l e  

 

1 5  f eb r u a r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: circa 40 bezoekers 

 

 

 

 

 

1 .  Open i n g  

19.35 uur - Wethouder Stellinga opent de avond en heet iedereen welkom. De dorpsavond in Kootstertille 

is de laatste in een lange reeks van dorpsavonden die in de afgelopen weken in de gemeente hebben 

plaatsgevonden.  

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

 

20.10 uur - Pauze 

20.25 uur - De vragen worden in drie groepen behandeld.  

21.05 uur - De groepen brengen verslag uit. 
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3 .  D e  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 3 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

Groep 3 heeft de beschikbare tijd geheel gebruikt om het thema toerisme en recreatie te bespreken. Zij 

komen tot de volgende bevindingen: 

- Hoe meer recreanten Kootstertille aandoen, hoe beter. Recreanten en toeristen zijn meer dan 

welkom.  

- Bij het dorp is wel een jachthaven, maar die is veel te klein. De jachthaven moet worden 

uitgebreid. Het PM-kanaal wordt ook door vaarrecreanten op de route van Amsterdam naar 

Duitsland gebruikt. Het dorp kan deze recreanten amper een plek aanbieden om te overnachten, 

aangezien de jachthaven grotendeels bestaat uit vaste ligplaatsen.  

- De sportvelden zouden naar de oostkant van het dorp (bij het te realiseren survivalterrein) 

verplaatst moeten worden. Op deze locatie midden in De Mieden liggen aansluitend kansen om het 

informatiecentrum voor natuur in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden op te richten 

en voorzieningen te treffen als een fietsverhuur en verhuur van kano’s bij daarvoor geschikte 

steigers. Het dorp kan zelf de terrasjes hier wel bij ontwikkelen. Een restaurant bij de ingang van 

het dorp is ook gewenst. De kanoroute kan (als een soort alternatief vaarplan) lopen van 

Kootstertille naar Buitenpost over de Twizelerfeart, Sânsleat en Bûtenposterfeart. Mogelijk kan dit 

in combinatie met een bezoek aan een dagrecreatieve voorziening als de Kruidentuin worden 

aangeboden. 

- De groep geeft aan geen bezwaar tegen de komst van een slechtweeraccommodatie in het dorp te 

hebben. Zo zou er bijvoorbeeld wel een bowlingbaan in de kelder van het dorpshuis kunnen komen 

of iets dergelijks. 

- Verblijfsrecreatie kan ook aan de oostkant van de kern een plek vinden. Een camping met 

trekkershutten is gewenst. Deze hutten kunnen qua uiterlijk aanzien gelijk aan die van de spitkeet 

in Harkema worden uitgevoerd, maar van binnen dan wel met luxe. Het survivalterrein kan als 

trekker voor recreanten dienen die een lang weekend op deze camping doorbrengen.  

- Alle recreatieve elementen in het gebied moeten goed worden aangegeven en op elkaar worden 

aangesloten door middel van fiets-, wandel- en kanoroutes. Ook recreatiebedrijven dienen dui- 

delijk naar elkaar te verwijzen. De recreanten moeten worden verspreid over de gemeente. 

Recreatieondernemers moeten meer gebruik maken van elkaars mogelijkheden.  

- De overzijde van het PM-kanaal aan de zuidkant van het dorp, wat feitelijk niet echt bij 

Kootstertille hoort, kan beter worden gebruikt (De Hege Bult, It Djippe Gat, de vissteigers).  

- Er dient studie te worden verricht naar Bêd & Brochje-mogelijkheden. 

- Het aanzien van Kootstertille vanaf het water is beschamend. Dit moet anders. De vraag is hoe de 

gemeente het dorp hier bij kan helpen. 

  

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- De sportvoorzieningen in het dorp zijn goed. Ontwikkeling van het survivalterrein is ook een goede 

zaak. 
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- De groep heeft geen idee welke voorzieningen onder druk staan. De kinderopvang misschien. 

- Gedeeld kan worden met Twijzel of Drogeham, maar dit lijkt de groep moeilijk.  

- Voorzieningen blijven bereikbaar, omdat de dorpen niet ver van elkaar liggen. Op de fiets zijn nog 

vele voorzieningen bereikbaar.  

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De natuur in de omgeving maakt het wonen aantrekkelijk. Dit kan nog verder worden versterkt 

door de Twizelerfeart bevaarbaar te maken voor kano’s, maar ook voor kleine bootjes. 

- Als er gebouwd wordt dan het liefst voor senioren. Grondgebonden woningen en seniorenwoningen 

zijn gewenst. 

- De gemeente is nodig voor de vergunningverlening. 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- Toerist en recreant zijn uiteraard welkom. Voor het dorp en de winkelvoorzieningen is dit goed. 

- De groep ziet wel wat in kleinschalige recreatievormen zoals een camping.  

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Leegstaande bedrijfspanden moeten worden gesloopt. Leegstaande woningen kunnen eventueel 

worden gebruikt voor de recreatie of bijzondere woonvormen. 

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

Groep 2 merkt op dat hun het gras voor de voeten is weggemaaid door de andere groep. De groep komt 

nog wel met de volgende aanvullingen: 

- Het is zeer de vraag of de mogelijkheid tot verdere uitleg van het industrieterrein aan de oostkant 

van het dorp wenselijk is. Verstandiger is om dit aan de westkant van het dorp te laten 

plaatsvinden. Hierdoor komt er namelijk meer ruimte aan de oostkant vrij om in aansluiting op het 

te ontwikkelen survivalterrein een recreatieterrein te ontwikkelen met kanoverhuur en het 

verplaatsen van de sportvelden e.d. Bijkomend voordeel is dat de Alde Dyk niet verder wordt 

belast met zwaar doorgaand verkeer.  

- Het aanzicht van het dorp vanaf het PM-kanaal is een probleem. Dit moet worden verfraaid, 

terwijl ook de jachthaven aantrekkelijker moet worden voor toerist en recreant.  

- Gewezen wordt op het belang van de visstekken langs het PM-kanaal. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Er moet worden gezocht naar mogelijkheden tot hergebruik en alternatieve bestemmingen. 

- Aan het water kunnen woningen voor 65+ers worden gerealiseerd. Nogmaals wordt gewezen op de 

slechte kwaliteit van het aanzien van het dorp vanaf het water.  

- Eventueel kan in buurtverband voor de leegstaande panden een alternatieve zorgbestemming 

worden gevonden. In de sfeer van nieuwbouw is een kleinschalig woon-zorgcomplex gewenst. 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Sportvoorzieningen zijn goed en kunnen worden gedeeld. Deze zijn namelijk niet altijd 

dorpsgebonden en bedoeld voor een groter verband dan alleen het dorp zelf. Dit vindt ook al voor 
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een groot deel plaats, zoals het korfbal. Ook het in ontwikkeling zijnde survivalterrein voorziet in 

een brede behoefte.  

- Winkels zorgen voor leefbaarheid. De winkels in Kootstertille zijn levensvatbaar.  

- De zwemvoorzieningen in de gemeente staan onder druk. Het dorp kampt met verkeersproblemen 

door de hoge verkeersdruk op De Koaten en de Alde Dyk.  

- Er dient aangesloten te worden op het glasvezelkabelnetwerk. Digibete ouderen zijn een 

kwetsbare groep als het gaat om digitalisering van voorzieningen. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- Kortweg kan het voorzieningenniveau aantrekkelijk worden genoemd (zoals de basisscholen en 

visvoorzieningen). Daarnaast is er de aantrekkelijke natuur (De Mieden, De Hege Bult) en het 

coulissenlandschap (Nationaal Landschap). Er is rust en er valt veel te beleven.  

 

 

4 .     S l u i t i n g   

Wethouder Stellinga bedankt iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid. In het bijzonder worden de 

mensen genoemd die (vrijwel) alle dorpsavonden in de afgelopen weken hebben meegemaakt. Met de 

dorpsavond in Kootstertille komt er een einde aan een tocht langs de 11 dorpen in de gemeente. De 

medewerkers van stedenbouwkundig bureau BügelHajema Adviseurs ontvangen als dank voor de goede 

organisatie van deze avonden een attentie van de gemeente. 

 

Om 21.25 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.  

 

 

BügelHajema Adviseurs b.v.  

Leeuwarden, 16 februari 2010 



 
Dorpsavond Kootstertille Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Sportvelden naar de oostkant van het dorp verplaatsen (bij het te realiseren 

survivalterrein).  

-  Inmiddels is besloten over te gaan tot uitgifte van 

bedrijfskavels op deze locatie. Plaatselijk Belang is hierover 

geïnformeerd.  

Aansluitend aan verplaatsing sportvelden is er een kans om een informatiecentrum 

voor natuur in nationaal landschap op te richten en er voorzieningen te treffen. 

-  Er zijn vergevorderde plannen om in de omgeving van het 

station Buitenpost/De Kruidhof het Natuur- en Milieu 

Educatiecentrum te ontwikkelen. Deze  locatie heeft het 

voordeel dat deze zeer goed aansluit bij openbaar 

vervoersverbindingen en ook gunstig is gesitueerd ten 

opzichte van de landschappelijk en ecologisch waardevolle 

omgeving (poort naar de Noardlike Fryske Wâlden). Ook zijn 

er mogelijkheden om qua beheer en exploitatie aan te 

sluiten bij De Kruidhof. Vanaf Buitenpost kunnen fietsroutes 

starten naar aantrekkelijke gebieden. Eventueel zou wel 

kunnen worden onderzocht of bijvoorbeeld bij themapark De 

Spitkeet in Harkema , een hiermee samenhangende 

vooruitgeschoven post kan worden ontwikkeld. Vanuit de 

projecten agenda ‘Netwerk Noordoost’ is het project 

‘Ontwikkeling Transferia (informatiepunten bij bestaande 

attractiepunten) NFW’ op de agenda geplaatst. De 

structuurvisie zal op dit onderdeel worden geactualiseerd 

waarbij ook de visie “op Trochreis” wordt betrokken. 

Verblijfsrecreatie kan ook aan de oostkant van kern.   Zie de beantwoording van het punt ten aanzien van het 

verplaatsen van de sportvelden. 

In algemene zin is het gemeentelijke beleid gericht op het 

stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve en 

toeristische sector. De gemeente ziet in het gebied bij 

Skulenboarch-Westkern kansen voor iets grootschaligere 

recreatievormen.   

Uitleg van industrieterrein aan westkant van dorp is wenselijker dan aan oostkant 

vanwege bovenstaande punten.  

-  Het bedrijventerrein Oastkern heeft reeds lang een 

industriebestemming. De gemeente heeft besloten om tot 

uitgifte van bedrijfskavels over te gaan. Aan de oostrand is 

een survivalterrein aangelegd, dat als buffer fungeert ten 

opzichte van het landelijk gebied.  

Voor het gebied Westkern-Skûlenboarch werkt de gemeente 

samen met Tytsjerksteradiel en de provincie aan een 



ontwikkelingsvisie waarin onder meer de mogelijkheden voor 

recreatie en toerisme een goede ontsluiting van 

bedrijventerrein Skûlenboarch en een nat bedrijventerrein in 

aansluiting op bedrijventerrein Westkern worden 

onderzocht. 

Restaurant bij ingang van dorp.  -  In algemene zin wil de gemeente  de ontwikkeling van de 

recreatieve en toeristische sector stimuleren. Vestiging van 

een restaurant is iets voor de markt. Op het moment dat er 

sprake is van een concreet verzoek zal hier serieus naar 

worden gekeken. 

Kanoroute over de Twizelerfeart, Sânsleat en Bûtenposterfeart.  -  In algemene zin is het gemeentelijke beleid gericht op het 

stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve en 

toeristische sector. Dit gebeurt onder andere door het 

regionaal verband opwaarderen van kanoroutes en de 

kanoroutekaart. De voorgestelde route stuit op praktische 

bezwaren (Prinses Margrietkanaal, natuurgebied in beheer 

bij Staatsbosbeheer, groot aantal onderbrekingen). 

Slechtweeraccommodatie in kelder van het dorpshuis.  -  Momenteel wordt vanuit het dorp en in nauwe samenwerking 

met de gemeente de mogelijkheid van een nieuw 

multifunctioneel dorpshuis onderzocht.  

Jachthaven uitbreiden en verfraaien. -  De wens om te komen tot het uitbreiden en verfraaien van 

de jachthaven is bekend. Op dit moment zijn er echter geen 

financiële middelen om hierin te voorzien. 

Aanzien van dorp vanaf Prinses Margrietkanaal aantrekkelijker maken.   Inmiddels is ten behoeve van de revitalisering van het 

bedijventerrein Oastkern een projectplan opgesteld. Hierin 

is dit aspect benoemd en het aanzien van het 

bedrijventerrein vanaf het Prinses Margrietkanaal zal bij de 

uitvoering (onderzoeken haalbaarheid) worden betrokken.  

 



Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  S u r hu i s te r v een  

 

3  f eb r u a r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Circa 55 bezoekers    

 

 

 
 

1 .  Open i n g  

19.30 uur - Wethouder Stellinga opent de avond en heet iedereen welkom. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen; 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

20.05 uur - Pauze 

 

20.15 uur tot 21.30 uur  - De groepen gaan uit elkaar voor discussie. 
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3 .    D e  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

 

Groep 4 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?  

- Surhuisterveen heeft goede winkelvoorzieningen; zowel algemeen als bijzonder. Er zijn 

goede onderwijsvoorzieningen. Er is een goede groei van het aantal bedrijven. Het openbaar 

vervoer is goed. Er is een goede woonomgeving. 

- Er is wel behoefte aan betaalbare woningen. 

- Het zwembad is een voorziening die op termijn onder druk kan komen te staan. Ook het 

voortgezet onderwijs kan in de toekomst gevolgen ondervinden van de krimp. 

- Het is moeilijk voor te stellen dat de voorzieningen onder druk komen te staan. Er zijn de 

laatste tijd zoveel nieuwe voorzieningen bijgekomen. Een aula-voorziening is wel een 

aandachtspunt. 

- Het openbaar vervoer naar de omliggende dorpen kan wel beter. Zeker als voorzieningen 

gecentraliseerd worden. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- Het winkelaanbod is erg goed en er is een mooie omgeving. 

- Er zal geïnvesteerd moeten worden in wandelroutes door de natuur. Dat maakt het gebied 

aantrekkelijk voor de dorpsbewoners en de toerist. 

- Het verkeer door de kern is een probleem, vooral bij de Jan Binneslaan. Een rondweg is 

daarvoor een goede oplossing. 

- Het is in de spits wel erg druk op de wegen rondom het dorp. 

- Er moeten voldoende woonvoorzieningen zijn voor ouderen, maar er moet ook voor de 

jongeren worden gebouwd. 

- Vanwege de ruime kavels is Surhuisterveen een aantrekkelijk woondorp. 

- Het dorp moet aan de gemeente heel duidelijk aangeven wat belangrijk wordt gevonden. 

- Als samenwerking tussen de scholen het behoud van goed onderwijs bewerkstelligt, moet dit 

gebeuren. 

 

 

Groep 1 

 

v r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De verscheidenheid aan voorzieningen maakt het dorp aantrekkelijk. Het behoud van de 

voorzieningen is van belang om als winkeldorp aantrekkelijk te blijven voor de omliggende 

dorpen. 

- Er moeten betaalbare woningen worden gebouwd, het aanbod in het plan Vierhuisterweg is 

veel te duur en dit loopt dan ook niet. 

- Het dorp moet zelf ook goed aangeven wat het wil, zodat de gemeente hier rekening mee 

kan houden. 
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V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- De recreant is welkom. Denk aan recreatie aan het water, maar ook camperlaatsen en 

oplaadpunten voor fietsen en een natuurcamping. De haven bij de Feansterfeart wordt 

voorbeeld genoemd als kans voor recreatie en toerisme.   

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Leegstaande panden moeten worden afgebroken. Desnoods kan er een parkeerplaats van 

worden gemaakt want men ziet steeds meer auto’s in de wijken. Ook zou er meer groen 

moeten komen. 

- Het winkelgebied hoeft niet compacter. Er is een paar jaar terug een visie ontwikkeld en 

het bestemmingsplan voor het centrum is net herzien. 

- Leegstaande woningen zijn er nauwwelijk. Verkoop duurt soms wel langer maar dit geeft 

geen problemen in het dorp. 

 

 

Groep 5 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

Het zwembad kan Surhuisterveen goed delen met andere dorpen. Net als de zorg- en de 

sportvoorzieningen. 

Er is al voldoende gebouwd voor senioren. Bouw nu maar voor de starters. Houd wel de goede 

voorzieningen in stand. Ook het openbaar vervoer is van belang en moet in stand worden 

gehouden. 

Het realiseren van het vaarplan en ontwikkeling van een jachthaven bij Surhuisterveen lijkt een 

goed idee en geven de recreatie een goede impuls. De plannen hiervoor liggen al klaar en het zou 

mooi zijn dit te realiseren. 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- Voor de recreant moeten paden worden aangelegd die goed aansluiten bij het dorp. Hier 

kan men dan informatie krijgen en vertrekken. Een hotel op de plek van de voormalige 

garage Witteveen (NNHAB) lijkt de groep een goed idee. 

- Leegstand moet worden voorkomen, beeldbepalende panden moeten bewoond blijven om 

verpaupering te voorkomen. Dit mag eventueel ook recreatief. 

- Het verkeer is een probleem, een rondweg biedt hiervoor een oplossing. 

- Het winkelbestand moet zich specialiseren in kleinschalige detailhandel. Ook 

internetwinkels zijn welkom. 
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Groep 3 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- De recreant is welkom. Er zijn wel extra voorzieningen nodig. Denk aan oplaadpunten voor 

fietsen en standplaatsen voor campers en caravans. 

- Bestaande bedrijfsloodsen die leeg komen te staan kunnen als slechtweer voorziening 

dienen. Informatiepunten en bijvoorbeeld een hotel kan dienen als startpunt voor wandel- 

en fietsroutes. 

- Historische (jaag)paden en kerken moeten bij de beleefbaarheid van het landschap worden 

betrokken.  

- Het realiseren van een ‘cultuurtempel’ wordt genoemd, om zo meer te bieden aan de eigen 

inwoners en de toeristen. 

- Het vaarplan is prachtig! Wel moet het gekoppeld worden aan andere plannen in de 

omgeving zodat hier optimaal van wordt geprofiteerd. 

 

De wethouder, ook afkomstig uit Surhuisterveen, denkt nog even terug aan de centrumcross en de 

schaatsmarathon van 13 januari. De enthousiaste vaak jonge vrijwilligers van vaak nog onder de 18 

jaar die dit mede mogelijk hebben gemaakt is één van de krachten van het dorp en dit geeft 

vertrouwen voor de toekomst! 

 

 

4 .     S l u i t i n g  

Wethouder Stellinga bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.  

Om 21.45 wordt de bijeenkomst afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dorpsavond Surhuisterveen Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Haven Feansterfeart is kans voor recreatie en toerisme. - Project Regionale aanpak 

Recreatie Noordoost Fryslân - 

stap 1, Waterrecreatie. 

In algemene zin is het gemeentelijke beleid gericht op het 

stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve en 

toeristische sector. Prioriteit wordt toegekend aan een 

regionale visie op waterrecreatie, waarbij ideeën als het 

Vaarplan in algemene zin weer naar voren kunnen komen als 

onderdeel van de versterking van de waterrecreatie. Mocht 

de realisatie van het Vaarplan haalbaar blijken dan is het 

zeker het onderzoeken waard om daarbij een relatie te 

leggen met Surhuisterveen. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat het project in financiële zin in het verleden niet 

haalbaar werd geacht.  

Hotel op plek van voormalige garage Witteveen. (NNAB) -  De gemeente onderschrijft de noodzaak van herinvulling van 

dit terrein van harte. Dit komt binnen handbereik nu de 

Stichting Woningbouw Achtkarspelen het terrein onder 

voorwaarden van de huidige eigenaar wenst over te nemen. 

Wij zien – zodra de transactie een feit is – 

woningbouwinitiatieven van hun zijde met belangstelling 

tegemoet.  

 



005.00.01.13.00 – Verslag dorpsavond Surhuizum – 1 februari 2010 

Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  S u r hu i z um  

 

1  f eb r u a r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Circa 50 bezoekers   

 

 

 

 

 

1 .  Open i n g  

19.35 uur- Wethouder Stellinga opent de avond en heet iedereen welkom. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

 

20.10 uur - Pauze 

20.20 uur - De vragen worden in vier groepen behandeld.  

21.05 uur - De groepen brengen verslag uit. 

 

 

3 .  D e  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 4 

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  
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- Naar aard en schaal kunnen in leegstaande bedrijven nieuwe functies worden toegelaten, zoals 

wonen en kleinschalige bedrijvigheid (waarbij o.a. gedacht wordt aan bouwbedrijven, rietdekkers, 

zorgboerderij, Bêd&Brochje). Hiervoor is een versoepeling van de regels nodig. 

- Voor wat betreft leegstand in woningen, wordt geconstateerd dat er nog steeds vraag naar 

woningen is. Surhuizum kent bijna geen leegstand. In de toekomst wordt een verruiming van 

verhuurmogelijkheden verwacht om leegstand te voorkomen. Woningen kunnen ook worden 

gebruikt voor een Bêd&Brochje of iets dergelijks. 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Sterk punt in het dorp is het verenigingsleven (korfbalvereniging DTS en de muziekvereniging). De 

kerken hebben een open cultuur. Verder leeft er een sterk saamhorigheidsgevoel in het dorp. De 

school, bakker Wouda en de rijdende winkel zijn sterke punten in het dorp. 

- De ouderenhuisvesting en voorzieningen staan onder druk. Verpaupering van de seniorenwoningen 

in het dorp dreigt. Tegenwoordig worden nieuwe en hogere eisen aan deze woningen gesteld. Ook 

staat de zorg onder druk. Deze is te veel op afstand. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De kracht van Surhuizum is de infrastructuur naar en de ligging van het dorp. Leeuwarden, 

Groningen, Dokkum en Drachten zijn grote plaatsen die alle binnen bereik liggen. De 

gemeenschapszin is groot in het dorp, als ook de binding en meelevendheid van een ieder. De 

sfeer is goed. Ook wordt opgemerkt dat de overzichtelijkheid van het dorp leidt tot een 

beschermd milieu waar kinderen nog in alle veiligheid kunnen opgroeien. Niet onbelangrijk in het 

geheel is dat er nog relatief betaalbaar kan worden gewoond in Surhuizum. 

- Liefst moet, zonder inmenging van projectontwikkelaars, het vrije bouwen worden gestimuleerd. 

Dit is van belang voor de eigen mensen die zelf willen bouwen. Bovendien is daar de cultuur in het 

dorp ook naar.  

- Er dient rekening gehouden te worden met een geschikt aanbod van woningen voor starters. 

Nieuwbouw moet op ruime kavels plaatsvinden. Dit past bij het dorp.  

- De gemeente is nodig voor regelgeving. Van de gemeente wordt een ruimhartig beleid verwacht. 

De gemeente dient zich duidelijk uit te spreken vóór de kleinere dorpen in de gemeente. Dit in 

verband met de instandhouding van de leefbaarheid. De gemeente is voorwaardenscheppend. Hier 

dient ook naar gehandeld te worden.  

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- Toerist en recreant zijn van harte welkom. Er moet over de provinciegrens worden gekeken en 

aansluiting worden gezocht bij het Groninger Westerkwartier. 

 

 

Groep 3 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- De groep sluit zich aan bij de genoemde sterke punten van de vorige groep met de toevoeging dat 

de sociale voorzieningen in het dorp nog steeds aantrekkelijk zijn.  

- Daarnaast is het ook goed om naar de minpunten te kijken. De verkrotting van de 

bejaardenwoningen (zoals aan Lustenburg) is menigeen een doorn in het oog. De woningen zijn 
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bovendien niet aantrekkelijk voor jongeren. De grootste wens is om hier herstructurering te laten 

plaatsvinden, waarbij ingezet wordt op herbouw en een combinatievorm van starters- en 

eengezinswoningen. De gemeente zou druk op de woningbouwcorporaties kunnen uitoefenen om 

deze woningbouw te veranderen/vernieuwen.  

- Er wordt opgemerkt dat bij mogelijke nieuwbouw de ogen teveel op het terrein naast het MFC, als 

eventuele inbreidingslocatie, worden gericht. De groep is van mening dat dit niet bebouwd mag 

worden, maar een openbaar groenterrein voor evenementen en parkeren bij het MFC moet blijven 

(vanuit de zaal wordt hier mee ingestemd).  

- Het openbaar vervoer richting Surhuisterveen is de laatste tijd verbeterd. Het openbaar vervoer 

mag nog wel wat uitgebreider, zodat ook andere grotere plaatsen beter bereikbaar worden. 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?   

- Toerist en recreant zijn welkom, maar er kunnen momenteel geen concrete mogelijkheden 

(voorzieningen en activiteiten) in het dorp worden geboden.  

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- De gemeente dient soepeler om te gaan met wet- en regelgeving (zoals in het bestemmingsplan) 

bij leegstand (bijvoorbeeld bij voormalige agrarische bedrijven). 

- Kleine bedrijven kunnen in de dorpskern worden toegelaten.  

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Sportactiviteiten kunnen in het eigen dorp prima samen worden gedeeld. 

- Surhuizum moet altijd kijken naar Augustinusga. De cultuurverschillen tussen beide dorpen zijn 

vrij groot. Surhuizum kijkt liever naar grote broer Surhuisterveen. Dit dorp biedt ook veel meer 

mogelijkheden voor Surhuizum.  

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Het is goed wonen in Surhuizum. 

- Als er geen huizenbouw plaatsvindt, verdwijnen voorzieningen als de basisschool en 

sportvereniging. Er zou dus voor jonge gezinnen moeten worden gebouwd.  

- Surhuizum heeft teveel een eigen cultuur. Vermenging met andere dorpen is niet zinvol. Er is geen 

behoefte om voorzieningen met andere dorpen te delen.  

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- Rust, ruimte en natuur maken de kern aantrekkelijk. 

- Fiets-, wandel- en ruiterroutes kunnen worden versterkt en op elkaar worden aangesloten.  

- Betere aansluiting van het buitengebied met de dorpskom is gewenst. In dit kader wijst men op 

een verbetering van de veiligheid van wegen in het buitengebied (zoals de Pusterwei). 

- Betaalbare starterswoningen zijn gewenst, als ook moderne gelijkvloerse seniorenwoningen. 

- Groen naast het MFC moet voor evenementen worden behouden. 
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- De gemeente is nodig voor het uitvoeren van dorpsplannen, de financiering, onderhoud van 

voorzieningen en wegen, als ook het zorg dragen voor een uitbreiding van parkeergelegenheid (er 

wordt namelijk nog teveel in de smalle woonstraten geparkeerd.) 

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?   

- Toerist en recreant zijn welkom. Momenteel kunnen echter geen voorzieningen worden 

aangeboden. De routes beter op elkaar laten aansluiten is misschien een oplossing. Het moet in 

ieder geval veiliger. De natuur in de omgeving biedt genoeg perspectief voor de toeristisch-

recreatieve sector en is een prima uitgangspunt om toeristen en recreanten aan te trekken. Een 

camping is misschien een goede voorziening. Hiervoor is wel versoepeling van de regelgeving van 

de gemeente nodig. Voor vaarrecreatie kan men beter naar een ander gedeelte van Fryslân gaan.  

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- De voorkeur gaat uit naar het herbestemmen van leegstaande panden. Verandering van 

bestemming is wenselijk indien die situatie zich voordoet. 

 

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Sterke punten in Surhuizum zijn de school, de sport (de korfbalvereniging is een stabiele grote 

club), het dorpshuis en de muziek-/zangvereniging. 

- Momenteel valt het onder druk staan van voorzieningen mee. De voorzieningen die al lang weg zijn 

of er nooit zijn geweest, worden niet (meer) gemist.  

- Niet alleen de afstand is een probleem voor het delen van voorzieningen met andere dorpen, het 

gaat ook om de verdeling van de voorzieningen over de dorpen. Voorzieningen horen niet enkel 

naar grote plaatsen te gaan. Als voorbeeld wordt de ijsbaan van Surhuisterveen aangehaald. Deze 

had ook prima in Surhuizum of Harkema kunnen liggen. Dan pakken de inwoners van 

Surhuisterveen maar eens de auto. Grote dorpen moeten ook eens naar de kleinere dorpen kijken 

en niet altijd maar andersom. 

- In de visie over Surhuizum dient de blik meer op Surhuisterveen gericht te worden. Er bestaan 

nogal wat karakterverschillen met Augustinusga.  

- Daarnaast moet de herinrichting van de weg Buitenpost-Surhuisterveen (N358) goed in de gaten 

worden gehouden. De weg moet het dorp niet afsluiten van het oostelijk gelegen buitengebied. 

Realisatie van tunnels of iets dergelijks lijkt een goede oplossing.  

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- Naast de rust, ruimte en schoonheid van de omgeving wordt de hechte gemeenschap als 

aantrekkelijk in het dorp ervaren.  

- De bejaardenwoningen worden niet door bejaarden bewoond maar zijn ook niet geschikt voor de 

jeugd. De woningen moeten aan de eisen van jongeren aangepast worden. Er moet meer voor 

starters worden gebouwd en levensloopbestendig. Er is nog een heel scala aan woonwensen van 

mensen vanaf de leeftijd van 65+ tot het moment dat zij gedwongen een verpleeghuis of 

zorginstelling in moeten. 

- Het terrein van het MFC mag niet worden bebouwd. 
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V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?   

- De Surhuizumervaart (Delfeart) kan in oostelijke richting verbonden worden met de Tiltjewyk die 

een opvaart vormt naar het Prinses Margrietkanaal. Hierdoor wordt een vaarroute naar Dokkum 

gecreëerd.  

 

 

3 .     S l u i t i n g   

Wethouder Stellinga bedankt iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid. 

Om 21.35 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.  

 

 

BügelHajema Adviseurs b.v. 

Leeuwarden, 2 februari 2010 



 
Dorpsavond Surhuizum Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Herstructurering ter plaatse van seniorenwoningen, zoals aan Lustenburg.  - Woonvisie 2011. De structuurvisie besteedt in hoofdstuk 5, het algemene 

deel over het woonbeleid, aandacht aan het opwaarderen 

van de bestaande woningvoorraad. Hoe de daadwerkelijke 

herstructurering er uit zal gaan zien, wordt nader 

uitgewerkt in de nog op te stellen nieuwe gemeentelijke 

Woonvisie. Vaststelling van deze Woonvisie wordt in de loop 

van 2012 verwacht. In de Woonvisie zal, naast een 

kwantitatieve analyse van de woningbehoefte, nadrukkelijk 

aandacht worden besteed aan de woonwensen van de 

bevolking. Specifieke aandacht zal uitgaan naar ouderen, 

maar ook naar de starters op de woningmarkt. Ook 

onderwerpen als leegstand, de genoemde herstructurering, 

transformatie en duurzaam wonen maken onderdeel uit van 

zo'n visie. De woningcorporaties zijn nauw bij dergelijke 

trajecten betrokken. Overigens is het zo dat corporaties een 

eigen verantwoordelijkheid hebben ook als het gaat om 

herstructurering. De gemeente heeft geen wettelijke 

mogelijkheden om in dit kader sturend op te treden.  

Terrein naast MFC (oude korfbalveld) niet bebouwen, maar moet worden 

behouden als openbaar groenterrein voor evenementen en parkeren ten behoeve 

van het MFC.  

- Planvorming zal in nauw 

overleg met het dorp 

plaatsvinden (beginspraak). 

De omgeving van het dorpshuis in Surhuizum vraagt om 

(parkeer)voorzieningen ten behoeve van het dorpshuis. Deze 

voorzieningen zijn echter alleen te financieren met behulp 

van woningbouw op het oude korfbalterrein. Door het 

afhaken van WoonFriesland is er momenteel geen concreet 

zicht op woningbouw. Plannen voor herontwikkeling van 

deze locatie zullen door zogenaamde beginspraak in overleg 

met het dorp ontwikkeld worden. 

Verbeteren veiligheid van wegen in buitengebied, zoals de Pûsterwei.  - Klachten beoordelen indien 

onderhoud en herinrichting 

aan de orde zijn. 

De betrokken structuurvisie is vooral gericht op de dorpen. 

De gemeente heeft beperkt gelden gereserveerd voor het 

duurzaam veilig inrichten van wegen. Dit betekent in de 

praktijk dat verbetering wordt gecombineerd met groot 

wegenonderhoud en rioleringswerkzaamheden. Het als 

voorbeeld genoemde knelpunt is inmiddels opgelost.  



Vaarroute naar Dokkum creëren door Surhuizumervaart (Delfeart) in oostelijke 

richting te verbinden met de Tiltjewyk die een opvaart vormt naar het Prinses 

Margrietkanaal.  

- Project Regionale aanpak 

Recreatie Noordoost Fryslân 

- stap 1. Waterrecreatie. 

In het Sociaal Economisch Masterplan Netwerk Noordoost 

wordt het uitdiepen van opvaarten ook als kans gezien. 

Prioriteit wordt toegekend aan een regionale visie op 

waterrecreatie waarbij opvaarten in algemene zin mogelijk  

weer naar voren kunnen komen als onderdeel van de 

versterking van de waterrecreatie. Op voorhand moet wel 

worden opgemerkt dat hierbij allerlei technische problemen 

(in dit geval peilverschillen) spelen en er vanuit de 

gemeente op dit moment geen financiële middelen voor 

zijn. 
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  Tw i j z e l  

 

8  f eb r u a r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: Ongeveer 30 bezoekers   

 

 

 
 

 

1 .  Open i n g  

19.35 uur  De heer Stellinga, wethouder opent de bijeenkomst en heet de bezoekers welkom. 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. De trends en ontwikkelingen; 

2. De visie voor de gemeente en het dorp; 

3. De vragen aan de aanwezigen. 

 

20.10 uur - Pauze. 

20.25 uur tot 20.45 uur - Presentatie van Het ondernemende dorp Twijzel. 

20.45 uur tot 21.20 uur - De vragen worden in vier groepen behandeld. 

 

3 .  P r e s en t a t i e  v an  ‘ He t  onde rn emende  do rp  Tw i j z e l ’  

Auke de Jong, procesmanager bij Partoer CMO Fryslân, de uitvoerende organisatie van de sociale agenda 

van de provincie Fryslân, geeft een inleidende presentatie over ‘Het ondernemende dorp Twijzel’. 
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Partoer CMO Fryslân en de provincie Fryslân geven samen inhoud aan de het programma ‘De Zilveren 

Kracht van Fryslân’. Dit programma is gericht op het bevorderen van nieuw beleid vooral gericht op 

ouderen.  

Een ander programma van Partoer is het programma ‘Geryflik Wenjen’. Uit dit programma blijkt dat de 

ouderen in Twijzel geen behoefte hebben aan het aanpassen van de bestaande (ouderen)woningen tot 

een betere ouderenwoning. Naar de mening van de ouderen neemt het aantal voorzieningen in het dorp 

af waardoor de ouderen twijfelen over hun mogelijkheden om in Twijzel te kunnen blijven wonen. Inzet 

van het project is dan ook de leefbaarheid in Twijzel, waarbij kennis, kunde en levenservaring 

uitgangspunt vormen voor het nieuwe beleid voor het dorp. 

 

Na de inleidende presentatie geeft Geert Veenstra, inwoner van Twijzel en lid van de werkgroep Het 

ondernemend dorp Twijzel, een presentatie over de plannen van ‘Het ondernemende dorp Twijzel’. 

 

Door krimp is de leefbaarheid in Twijzel verslechterd. Er zijn verder te weinig huurwoningen in het dorp. 

Voor het behouden van de leefbaarheid in Twijzel zijn de basisvoorzieningen belangrijk. Het is daarom 

ook belangrijk om naast ouderen vooral ook jongeren mogelijkheden te bieden om in Twijzel te kunnen 

(blijven) wonen, immers ‘de jeugd heeft de toekomst’. 

 

De plannen betreffen onder andere: 

- Het bundelen van de voorzieningen van de voetbalvereniging en de korfbalvereniging. Hiervoor zal 

op de plaats van het bestaande voetbalveld een kunstgrasveld aangelegd moeten worden 

waardoor beide vereniging gebruik kunnen maken van één sportveld. Hierdoor is het ook mogelijk 

om kantine- en parkeervoorzieningen te bundelen. De sportverenigingen vormen een 

‘ontmoetingsplek’ voor de inwoners van Twijzel en zijn daarom belangrijk voor de leefbaarheid. 

De besturen van de voetbal- en korfbalverenigingen kunnen instemmen met de hoofdlijnen van dit 

plan. 

- Op het bestaande korfbalveld kunnen, na de aanleg van het kunstgrasveld, afgestemd op de 

behoefte, woningen worden gebouwd. Met de opbrengsten van de bouw van de woningen kunnen 

onder andere het kunstgrasveld, de kantinevoorziening en dergelijke betaald worden. 

- De twee bestaande basisscholen kunnen de krachten bundelen of mogelijk zelfs in één school 

opgaan. Voor een nieuwe basisschool kan een schoolgebouw in de directe omgeving van het 

dorpshuis ‘De Bining’ gebouwd worden. De gronden ter plaatse van de bestaande schoolgebouwen 

kunnen dan voor andere doelen gebruikt worden. 

 

Plaatselijke belang is ondertussen ook geïnformeerd en heeft aangegeven dat zij kunnen instemmen met 

de hoofdgedachte van deze plannen. 

 

 

4 .   D e  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  i s  Tw i j z e l  g o ed  i n ?   

Twijzel is een dorp met een eigen dorpscultuur, met inwoners die maatschappelijk betrokken en 

ondernemend zijn. Vooral de basisscholen in Twijzel staan onder druk, maar ook de andere voorzie-
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ningen. Aanleiding hiervoor is onder andere de leegloop van het dorp door onvoldoende mogelijkheden 

voor jongeren om in het dorp te kunnen blijven wonen. Wat betreft het delen van voorzieningen met 

andere dorpen wordt opgemerkt dat de inwoners van Buitenpost of Kootstertille welkom zijn in Twijzel. 

Vooral voor boodschappen is men aangewezen op omliggende dorpen. 

 

Vraag 2. Wat maakt het wonen in uw kern aantrekkelijk? 

Twijzel is een goede woonplaats vanwege de eigen dorpscultuur zoals eerder al is opgemerkt. Voor 

mogelijkheden om dit te versterken wordt verwezen naar de plannen van ‘Het ondernemende dorp 

Twijzel’. De groep vindt dit een goed plan. Er is in Twijzel vraag naar woningen voor jongeren en 

ouderen en naar sociale huurwoningen. Wat betreft de samenwerking met de gemeente wordt weer 

verwezen naar ‘Het onder-nemende dorp Twijzel’ en men hoopt dat de gemeente meewerkt aan de 

realisatie van deze plannen. 

 

V r a a g  3 .  H o e  k a n  i n  uw  k e r n  i n g e s p ee l d  wo r d en  op  r e c r ea t i e  e n  t o e r i sme ?  

Merkt op dat recreatie en toerisme in het dorp versterkt kan worden door de aanleg van aanlegplaatsen, 

plaatsen voor kampeerders, kanoroutes en vaarroutes voor fluisterboten en het aanbieden van 

trekkershutten. Groep 1 is uitdrukkelijk van mening dat de gemeente de recreant en toerist voldoende te 

bieden heeft, hiervoor moet echter veel meer reclame gemaakt worden zoals bijvoorbeeld een 

internetpagina per dorp. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  d o en  we  me t  l e e g s t a a n de  b ed r i j f s p a n d en ?   

Is van mening dat er in Twijzel geen leegstaande bedrijfspanden en woningen zijn. Ook is de groep van 

mening dat wanneer er bijvoorbeeld tien woningen gesloopt worden, er ook weer tien voor teruggebouwd 

moeten worden. Daarbij moeten vooral de niet passende woningen gesloopt worden. Het gebruik van de 

woningen in het dorp als recreatiewoning moet voorkomen worden. Deze recreatie-woningen staan het 

grootste deel van het jaar leeg wat nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Milieuhinderlijke 

bedrijven moeten op een industrieterrein gevestigd worden, niet in het dorp. 

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  3 .  H o e  k a n  i n  uw  k e r n  i n g e s p ee l d  wo r d en  op  r e c r ea t i e  e n  t o e r i sme ?  

De recreant en toerist zijn welkom in Twijzel. De mogelijkheden voor recreatie en toerisme kunnen 

versterk worden door onder andere de aanleg van voet- en fietspaden. Ook moet er aandacht zijn voor 

de mogelijkheden voor een slechtweerattractie. Wat betreft het vaarplan wordt opgemerkt dat ook een 

ander plan kan worden uitgevoerd: een haven en minicamping aan de Twizelerfeart. De plannen van Het 

ondernemende dorp Twijzel zijn goede plannen voor de toekomst van het dorp. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  d o en  we  me t  l e e g s t a a n de  b ed r i j f s p a n d en ?   

Leegstaande bedrijfsgebouwen of boerderijen kunnen wellicht gebruikt worden als woning voor jongeren 

of ouderen. Er is voldoende vraag. Door onvoldoende aanbod van passende woningen blijven de jongeren 

en ouderen (vooral door onvoldoende aanbod in woon-zorg-voorzieningen) niet in Twijzel wonen. De 

bestaande woningen voor ouderen zijn gedateerd en aan vervanging toe. 
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Groep 3 

 

Groep 3 heeft meer in het algemeen haar mening en ideeën over Twijzel uiteengezet. De gezelligheid, 

saamhorigheid en de landelijke omgeving maken het wonen in Twijzel aantrekkelijk. Het streekdorp 

heeft zijn eigen charme. Ouderen willen graag in het dorp blijven wonen, maar de voorzieningen moeten 

wel versterkt worden. De groep zou zelf ook niet in de bestaande ouderenwoningen willen wonen. 

 

Het dorpshuis, het gymnastieklokaal, een basisschool en de sportvoorzieningen moeten behouden blijven 

voor het dorp. Vooral de basisscholen en sportvoorzieningen staan onder druk. Door de krimp is het 

aantal scholieren beperkt. Maar ook door de kwaliteit van de leraren is er een bepaalde druk op het 

onderwijs. Het aantal vrijwilligers bij de sportverenigingen is klein. Dit betekent dat dezelfde mensen 

alles moeten doen. 

 

De aanleg van een kunstgrasveld is een goed idee. Hierdoor ontstaat er ook een bepaalde saamhorigheid 

tussen de voetbal- en korfbalvereniging. Dit dient echter ook een hoger doel. Door samen bijvoorbeeld 

een sportveld te delen wordt ook de hokjescultuur doorbroken. 

 

Zoals voorzien in de plannen van ‘Het ondernemende dorp Twijzel’ is het korfbalveld beschikbaar voor 

nieuwe ontwikkelingen door de aanleg van het kunstgrasveld. Hierdoor gaat de bal rollen waardoor ook 

op andere plaatsen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Het biedt ‘wisselgeld’ voor realisatie van de 

duurdere voorzieningen. 

 

Er kunnen op locatie van het bestaande korfbalveld bijvoorbeeld door een projectontwikkelaar twee of 

drie woningen per twee of drie jaar worden gebouwd. Op de plek van de christelijke basisschool ‘De 

Oanrin’ kan, na het bundelen van de basisscholen, bijvoorbeeld een ‘seniorenhof’ gebouwd worden. Hier 

kan ook een huisartsenpost en andere zorgvoorzieningen zoals een fysiotherapeut, een kleine winkel en 

dergelijke gevestigd worden. In de directe omgeving van het dorpshuis kan een brede school met 

bibliotheek gevestigd worden. 

 

 

Groep 4 

 

Vraag 1. Waar is Twijzel goed in? 

Alle voorzieningen in het dorp, maar in het bijzonder de onderwijs- en sportvoorzieningen staan onder 

druk. Het onderwijs, de bank, de bibliotheek en het zwembad worden al andere dorpen gedeeld. De 

bereikbaarheid van de voorzieningen moet digitaal en per vervoer gewaarborgd worden. 

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?   

De gemeenschapszin in het dorp is belangrijk. Dit kan worden versterkt door voldoende goede 

sportvoorzieningen. Er is vraag naar woningen voor jongeren, ouderen en sociale huurwoningen. De 

gemeente moet voldoende mogelijkheden bieden. Dit vraagt om een soepel beleid. 
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V r a a g  3 .  H o e  k a n  i n  uw  k e r n  i n g e s p ee l d  wo r d en  op  r e c r ea t i e  e n  t o e r i sme ?  

De recreant en toerist zijn welkom. De mogelijkheden voor toerisme kunnen worden versterkt door de 

aanleg van Camperplaatsen. Mogelijk kan er in de zuivelfabriek, wanneer deze niet meer gebruikt wordt, 

een slechtweerattractie gevestigd worden. 

 

V r a a g  4 .  Wa t  d o en  we  me t  l e e g s t a a n de  b ed r i j f s p a n d en ?   

Leegstaande bedrijfsgebouwen moeten in de eerste plaats voor andere doeleinden bestemd worden. 

Daarna is sloop en herbouw een mogelijkheid. Wanneer de voormalige zuivelfabriek vrij komt kan hierin 

misschien een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd worden. Woningen die niet meer geschikt zijn voor de 

doelgroep kunnen worden gesloopt en vervangen door duurzame en levensloopbestendige woningen. Het 

gebruik van woningen als recreatiewoning moet beperkt worden. Niet-milieu-hinderlijke bedrijven zijn 

welkom in het dorp. 

 

5 .      S l u i t i n g   

De heer Stellinga licht de procedure toe en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  

Om 21.50 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 

 



 
Dorpsavond Twijzel (zie tevens overlegreactie Werkgroep Twijzel en Partoer) Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Haven en minicamping aan de Twizelerfeart. -  In algemene zin is het gemeentelijk beleid gericht op het 

stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve en 

toeristische sector. In die zin is er sprake van een positieve 

basishouding. Uitvoering van het idee is afhankelijk van 

initiatieven van marktpartijen 

Na samenvoeging van beide scholen kan op de locatie van CBS De Oanrin 

bijvoorbeeld een huisartsenpost en andere zorgvoorzieningen (zoals 

fysiotherapeut, een kleine winkel e.d.) worden gevestigd.  

+  De gemeente staat in beginsel positief tegenover de 

genoemde initiatieven. Deze zijn namelijk passend binnen 

de uitgangspunten van de structuurvisie. De gemeente is 

benieuwd naar de concrete uitwerking van de initiatieven 

door de werkgroep en zal ook zelf actief de mogelijkheden 

bekijken. Kansen worden vooral gezien wanneer sprake is 

van het clusteren van de twee basisscholen in het dorp 

waardoor ook op lange termijn kwalitatief goed onderwijs in 

het dorp kan worden gewaarborgd. Bij de beschrijving van 

de plannen per dorp wordt dit in de structuurvisie vermeld. 

In de directe omgeving van het dorpshuis kan een brede school met bibliotheek 

worden gevestigd. 

+  De gemeente staat in beginsel positief ten aanzien van 

genoemd initiatief. Dit past binnen de uitgangspunten van 

de structuurvisie. De gemeente is benieuwd naar de 

concrete uitwerking van de initiatieven door de werkgroep 

en zal ook zelf actief de mogelijkheden bekijken. Kansen 

worden vooral gezien wanneer sprake is van het clusteren 

van de twee basisscholen in het dorp waardoor ook op lange 

termijn kwalitatief goed onderwijs in het dorp kan worden 

gewaarborgd. Bij de beschrijving van de plannen per dorp 

wordt dit in de structuurvisie vermeld. 

Mogelijk in voormalige zuivelfabriek (indien in toekomst niet meer in gebruik) een 

slechtweerattractie of bedrijfsverzamelgebouw vestigen. 

-  Dit is afhankelijk van initiatieven uit de markt en nu ook 

helemaal niet aan de orde. Op basis van een concrete vraag 

wil de gemeente graag met initiatiefnemers in gesprek gaan. 

Het bijzondere gebouw biedt mogelijkheden voor een 

bijzondere invulling en het door de bewoners aangedragen 

idee zou daarin kunnen passen. Zoals gezegd is het aan een 

marktpartij om dergelijke initiatieven te ontplooien. 
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Structuurvisie Achtkarspelen  

 

 

Do r p s avond  Tw i j z e l e r h e i d e  

 

9  f eb r u a r i  2 0 1 0  

 

 

 

Aanwezigen: 20 bezoekers 

 

 

1 .  Open i n g  

19.35 uur - Wethouder van der Wal opent de avond en heet iedereen welkom. 

 

 

2 .  P r e s en t a t i e  

Mischa Teensma van bureau BügelHajema Adviseurs geeft een toelichtende presentatie op: 

1. de trends en ontwikkelingen: 

2. de visie voor de gemeente en het dorp; 

3. de vragen aan de aanwezigen. 

 

 

20.10 uur - Pauze 

20.25 uur - De vragen worden in twee groepen behandeld.  

21.05 uur - De groepen brengen verslag uit. 

 

 

3 .  D e  r e su l t a t en  v an  d e  g r o epen  wo rden  s amengev a t  

 

Groep 1 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Het dorp kent een actief verenigingsleven. Er is veel saamhorigheid onder de bewoners en een 

goede inzet voor het dorp. 

- Voorzieningen staan in die zin onder druk dat het een probleem is dat er moeilijk bestuursleden 

en vrijwilligers voor de verenigingen zijn te vinden.  

- Het dorp is georiënteerd op De Westereen. Daar zijn dan ook meer voorzieningen. Twijzelerheide 

heeft weinig met de andere dorpen in de gemeente Achtkarspelen. Soms hebben de inwoners het 

gevoel aan het voeteneind van de gemeente te liggen.  

- Het treinstation in De Westereen is dichtbij. Vervoer is geen probleem in het dorp. Er rijdt een 

bus, maar deze rijdt niet in aansluiting op de schooltijden met als gevolg dat de bus nauwelijks 

passagiers uit het dorp meeneemt. Van de in de presentatie geschetste digitale ontwikkelingen 

wordt verwacht dat deze uiteraard verder zullen toenemen.  
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V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- Zijdelings wordt opgemerkt dat de destijds opgestelde dorpsvisie hierover alles al vermeldt. De 

omgeving en het landschap maken het wonen in Twijzelerheide aantrekkelijk.  

- Het ontbreekt nog aan een jachthaven in aansluiting op De Swadde.  

- Inbreiding met levensloopgeschikte woningen is wenselijk. In de afgelopen jaren zijn veel 

senioren uit het dorp naar De Westereen verhuisd, omdat daar de nodige voorzieningen wel 

aanwezig zijn. In het dorp zijn genoeg mogelijkheden voor inbreiding. Hiertoe wordt de locatie 

aan de Doarpsstrjitte aangehaald. Dit gebied is in het verleden menigmaal aan de orde geweest 

als bouwlocatie. De Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) heeft het terrein aangekocht. 

Een combinatie tussen wonen voor jongeren en ouderen wordt op deze plek passend gevonden in 

het dorpskarakter. Een woonvorm waarbij de kinderen zorg aan ouders verlenen (zoals 

zogenaamde kangoeroewoningen) past niet bij de aard van de dorpsbevolking. Eventuele 

nieuwbouw in de koopsfeer dient te voorzien in ruim wonen op ruime kavels.  

- De gemeente moet de benodigde faciliteiten leveren, zodat plannen worden uitgevoerd. 

Bovendien moet de gemeente meer sturing aan de woningbouwcorporaties geven. Het lijkt soms 

wel dat de woningbouwcorporaties hun eigen koers uitzetten en de gemeente niets over het 

beleid te zeggen heeft. Bovendien worden vraagtekens bij het toewijzingsbeleid van de 

woningbouwcorporaties gezet.  

 

 

Groep 2 

 

V r a a g  1 .  Waa r  k u n nen  d o r pe n  s amen  de l en ?   

- Het dorp wordt gekenmerkt door een hoge mate aan zelfredzaamheid. Sport (voetbal en ijsbaan) 

is goed. Het dorpshuis loopt prima (hier zijn nog wel vrijwilligers voor te vinden, de bemensing 

van het bestuur van dorpsbelang loopt minder). Vroeger was er meer eenheid in het dorp. Ook in 

Twijzelerheide slaat de individualisering toe.  

- In Twijzelerheide is merkbaar dat de voorzieningen onder druk staan. De bank is weg. Het 

jeugdhonk heeft wel beter gedraaid. De subsidies in het kader van sociaal-cultureel werk zijn 

vervallen. Hierdoor worden minder activiteiten georganiseerd. De groenvoorziening in de straten 

is ook een probleem. Beplanting wordt door de gemeente weggehaald, maar niet herplant. De 

kwaliteit gaat hierdoor achteruit.  

- Het dorp deelt haar voorzieningen met Zwagerbosch (gemeente Kollumerland c.a.) en De 

Westereen (gemeente Dantumadiel). Over en weer wordt gebruik gemaakt van voorzieningen. 

Aan de andere zijde zijn de dorpsbewoners (“heidemannen”) wel trouw aan het eigen dorp waar 

dat het voetbal en typisch dorpse zaken betreft. Voorzieningen die er nog zijn draaien verder 

goed.  

 

V r a a g  2 .  Wa t  maa k t  he t  w one n  i n  uw  k e r n  a a n t r e k ke l i j k ?  

- Het landschap met haar singels en dykswâlen maakt het wonen in deze omgeving aantrekkelijk. 

 Dit landschap mag niet worden aangetast. De laatste jaren is er te ruig en teveel gekapt. De 

gemeente moet beter op de bescherming van het landschap toezien.  

- De afgelopen jaren is het voorgekomen dat de jeugd wel in het dorp wilde blijven, maar dat er 

geen geschikte woning voor hen beschikbaar was. Er heeft namelijk in zowel de huur- als de 

koopsector nauwelijks nieuwbouw plaatsgevonden. In de omliggende dorpen is wel voor starters 
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gebouwd. De mogelijkheden hiertoe worden nu nog verder beperkt door de 

woningbouwcontingentering. Er zal vooral moeten worden gebouwd voor de starters als ouderen 

om zo de levendigheid en diversiteit van leeftijdscategorieën in het dorp te kunnen behouden. 

Veel jeugd is naar Zwagerbosch vertrokken. De ouderen gaan voor een groot deel naar De 

Westereen. Het dorp wil de eigen mensen graag voor het dorp behouden.  

- De locatie aan de Doarpsstrjitte, waar een voormalige boerderij staat en die is aangekocht door 

de SWA, is een ideale invullocatie. Op de invullocatie aan de Bjirkewei is het een hopeloze 

rommel. Het duurt veel te lang voordat hier iets van de grond komt.  

 

V r a a g  3 .  Z i j n  r e c r e a n t  e n  t o e r i s t  w e l k om ?  

- Toeristen zijn uiteraard welkom in het dorp. Een jachthaven was wel aardig geweest. Het 

vaarplan Twijzelerheide kost veel minder geld, omdat het gemakkelijk is uit te voeren. 

Twijzelerheide ligt namelijk al in dichte nabijheid van open vaarwater.  

- De toeristisch-recreatieve sector ontwikkelt zich gestaag: de forellen en karpervisserij, mooie 

fietspaden, het theehuis zijn goede voorbeelden.  

 

V r a a g  4 .  Wa t  a l s  k r imp  l e i d t  t o t  f u n c t i e v e r l i e s  o f  l e e g s t a n d ?  

- Op dit moment merkt Twijzelerheide nog niets van krimp. Er is totaal geen sprake van leegstand. 

Mensen gaan op dit moment weg, omdat ze geen huis kunnen krijgen. 

- Bestaande ouderenwoningen moeten worden opgeknapt. Deze moeten niet worden afgebroken, 

omdat de lage huurprijzen van deze woningen passen bij de bewoners van de panden.  

- Er moet een beter toewijzingsbeleid vanuit de woningbouwcorporaties komen. Het lijkt erop dat 

mensen uit andere plaatsen wel een woning in het dorp krijgen toegewezen en dat er voor de 

eigen inwoners geen plaats is. 

- Een groot probleem is de aansluiting van de ontsluitingsweg van Twijzelerheide op de provinciale 

weg door Twijzel. Hier dient dringend een rotonde te komen.  

 

Vanuit de zaal wordt het volgende nog toegevoegd: 

- Het studiegebied wonen, zoals dat op de kaart is aangegeven aan de Bjirkewei, ligt al tijden 

braak. Dit terrein verpaupert al maar verder. Indien de gemeente hier niet alert op is, zal  hier 

een bijzondere biotoop voor plant en dier ontstaan, zodat eventuele bouw wel achterwege kan 

blijven.  

 

 

4 .     S l u i t i n g   

Wethouder Van der Wal bedankt iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid. 

Om 21.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.  

 

BügelHajema Adviseurs b.v.  

Leeuwarden, 10 februari 2010 



Dorpsavond Twijzelerheide Aanpassen SV Betrekken bij uitwerking Overweging 

Een jachthaven in aansluiting op De Swadde.  -  In algemene zin is het gemeentelijk beleid gericht op het 

stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve en 

toeristische sector. Dit idee lijkt echter financieel en 

praktisch niet haalbaar gelet op de nabijheid van de 

jachthaven bij de Kûkhernsterfeart, het doorkruisen van de 

Kûkhernsterwei (brug), grond, ruimte en grondposities bij 

Twijzelerheide).  

Mogelijkheden in dorp voor inbreiding, zoals Doarpsstrjitte en Bjirkewei. -  Voor de locatie aan de Bjirkewei zijn de randvoorwaarden 

voor ontwikkeling helder. Een concreet plan is bij de 

gemeente in behandeling. Ten aanzien van de genoemde 

locatie  aan de Doarpsstrjitte kan worden opgemerkt dat 

hiervoor contingent is vereist. Tot dusver zijn geen 

contingenten voor deze locatie gereserveerd. Wel worden 

hier kansen gezien (zie ook het hoofdstuk Inspraak en 

Overleg en dan de reactie op de opmerking van de SWA). De 

beoogde gronden zullen daarom in de structuurvisie worden 

aangeduid met "studiegebied wonen". Van dergelijke locaties 

is niet zeker of ze tot uitvoering zullen komen.  

Aansluiting van ontsluitingsweg van Twijzelerheide op de provinciale weg door 

Twijzel is een probleem en dient dringend met een rotonde opgelost te worden.  

-  De provincie is al vergevorderd met de voorbereiding van 

een reconstructie van de traverse door de kom van Twijzel. 

Uitvoering wordt in 2013 verwacht. Duidelijk is dat er van de 

aanleg van een rotonde geen sprake zal zijn. 
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