
 

 

 

Als gemeente vinden we het belangrijk dat een dorp een dorpsvisie heeft. Een dorpsvisie zorgt voor 

draagvlak in het dorp en geeft inhoudelijke sturing aan de werkzaamheden van dorpsbelang. 

Dorpsbelang en de dorpsbewoners hebben het maken van de dorpsvisie met verve opgepakt. Een 

prestatie. Ook door de bijzondere werkwijze die gebruikt is waarbij de hoofdstukken werden 

geschreven door verschillende werkgroepen en geregeld een concept- hoofdstuk in Mandeguod werd 

gepubliceerd waar het dorp op kon reageren. De dorpsvisie 2015-2020 Mantgum straalt inzet 

saamhorigheid, zelfbewustheid en kwaliteit uit.  

Dorpsbelang Mantgum heeft op 15 december 2014 de dorpsvisie aangeboden aan burgemeester 

Liemburg. Dorpsbelang heeft verzocht bij het opstellen en de uitvoering van het gemeentelijk beleid 

zoveel mogelijk rekening te houden met de door het dorp gewenste ontwikkelingen.  

De gemeente geeft in voorliggend stuk een voorlopige reactie op de dorpsvisie. Dit met de 

kanttekening dat de gemeente aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling staat. De 

dorpsvisie bestrijkt de periode tot 2025. De gemeente Littenseradiel zal t.z.t. de dorpsvisie ter kennis 

brengen van de gemeente Leeuwarden.  

 

 

In een aantal hoofdstukken met actiepunten en een kort plan van aanpak formuleert u wat u de 

komende 5 jaar nastreeft. Deze punten zijn getoetst aan het gemeentelijk beleid. Als er geen 

gemeentelijk beleid op van toepassing is wordt er soms informatie verstrekt. Op een aantal punten 

wordt niet gereageerd omdat uitvoering geheel bij het dorp of een andere partij dan de gemeente ligt. 

De verschillende gemeentelijke afdelingen hebben input geleverd voor deze voorlopige reactie op uw 

dorpsvisie. De gemeentelijke reactie is per hoofdstuk en actiepunt/plan van aanpak weergegeven en 

terug te vinden in de schuin gearceerde tekstgedeelten. Voor de leesbaarheid van deze voorlopige 

reactie zijn uw actiepunten met plan van aanpak overgenomen in de voorliggende tekst.  

 

Plan van aanpak 

- Het in kaart brengen en herstellen historische paden. 

 

Reactie gemeente 

Een aantal jaar geleden is er een provinciaal project ‘oude paden nieuwe wegen’ geweest. Daarin zijn 
historische paden inzichtelijk gemaakt. Deze zijn op de website van de provincie Fryslân te vinden 

(google ‘oude paden nieuwe wegen’). Opvallend is dat bij Mantgum weinig-geen paden op de kaart 

staan. Dorpsbelang zou met Steunpunt Monumentzorg contact op kunnen nemen over het in kaart 

brengen van de historische paden. De gemeente geeft prioriteit aan het herstellen van wandel- en 

fietspaden zoals deze zijn beschreven in het ‘Padenplan Baarderadeel’.  
 

- Het ontsluiten en toegankelijk maken van de terprestanten en het plaatsen van een informatiebord. 

Reactie gemeente 

Het is een goed idee om de restanten van een aantal terpen rond Mantgum op deze manier te 

ontsluiten. Dit stimuleert recreatie en toerisme. De initiatiefnemers kunnen contact opnemen met de 



 

 

afdeling Vergunning&Handhaving van de gemeente over de vraag of er voor een dergelijk 

informatiebord een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd (dit hangt bijvoorbeeld af van de 

afmetingen). Als legeskosten moeten worden betaald voor de omgevingsvergunning dan is tot nu toe  

gebruikelijk dat de gemeente een bijdrage geeft ter hoogte van de legeskosten. De initiatiefnemers 

kunnen een subsidieverzoek indienen bij de gemeente. Initiatiefnemers moeten er rekening mee houden 

dat toestemming nodig is van de grondeigenaar.  

Plan van aanpak 

- Naar aanleiding van het provinciale Vlaskamp onderzoek de tuinen in Mantgum inventariseren en op 

de kaart zetten met een wandeling in de vorm van een APP. 

- Samenwerking zoeken met landschapsbeheer Friesland die de voortrekkende functie van dit project 

verzorgde. 

- Stimulering vanuit de gemeente en de andere overheden met subsidiemogelijkheden. 

- De eigenaren van de tuinen bewust maken van de bijzonderheid daarvan. 

 

Reactie gemeente 

De rol van de gemeente zal in hoofdzaak faciliterend zijn  (zoals helpen met kennis en kunde etc) en 

niet ontwikkelend. U bent door de gemeente geïnformeerd dat voor het ontwikkelingen van een 

wandeling in de vorm van een app mogelijk via het provinciale IMF (Iepen Mienskips Fûns)  subsidie te 

krijgen is. U kunt hiervoor contact opnemen met Arjen Lobstein (a.lobstein@fryslan.nl 06-46060462. 

 

Waar het de inrichting van de openbare ruimte (de wegbeplanting en de bestrating) betreft is de 

insteek om rekening te houden met het karakter van de Seerp van Galemawei met de 

rentenierswoningen en de villatuinen van Vlaskamp. We leven echter in het hier en nu en hebben ook 

met de (verkeers)problemen van vandaag de dag te maken. We zullen dan ook oog moeten houden voor 

de moderne technieken en materialen, uiteraard met respect voor de omgeving. 

Reactie gemeente 

Algemeen 

Dorpsbelang wordt erop gewezen dat bij voornemens (zoals de dorpstuin, de boomgaard een 

vogelkijkhut en dergelijke) in overleg met de gemeente moet worden nagaan in hoeverre dit in het 

bestemmingsplan past. Niet alleen bouwwerken (zoals een vogelkijkhut) moeten voldoen aan het 

bestemmingsplan, maar ook bepaald gebruik van gronden (zoals de dorpstuin en de boomgaard) zal in 

het bestemmingsplan moeten passen. Past het niet, dan moet er met de gemeente besproken worden of 

en zo ja, hoe dit eventueel in afwijking van het bestemmingsplan kan worden toegestaan. 

Afwijkingsprocedures kosten tijd en geld voor rekening van de initiatiefnemer. Dorpsbelang moet 

daarom vroegtijdig in overleg met de gemeente treden (Selma Mollema, S. Mollema@littenseradiel, -

334474, ma en di). Het bestemmingsplan Mantgum kan worden geraadpleegd via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder staat de plankaart. De donkergroene gedeelten hebben de 

bestemming “groen”. Daarin zijn groenvoorzieningen en bijvoorbeeld ook verblijfsgebied toegestaan 

maar een dorpstuin en een boomgaard zijn niet echt “standaard” groenvoorzieningen. In hoeverre dit 
aan de bestemming voldoet kan alleen op basis van nadere informatie van dorpsbelang worden 

beoordeeld. 

Daarnaast geldt dat voor een bouwwerk als een vogelkijkhut ook een omgevingsvergunning nodig is. 

Geadviseerd hierover in een vroegtijdig stadium op basis van een schetsplannetje in overleg met de 
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gemeente te gaan. De kosten voor de omgevingsvergunning zijn voor de aanvrager. 

Plan van aanpak 

- Naar een ecologisch plantsoen- en bermbeheer. 

Reactie gemeente 

De gemeenteraad heeft besloten om “het bestaande, niet ecologische maaibeleid te minimaliseren en 
overal waar mogelijk het ecologische bermbeheer uit te breiden. Vanaf 2016 zal hier uitvoering aan 

worden gegeven. Als DMS hier belangstelling voor heeft kan via het ambtelijk overleg in 2016 worden 

toegelicht hoe de uitbreiding van het ecologisch bermbeheer er uit gaat zien. Voor plantsoenonderhoud 

is er geen wijziging in het bestaande beleid. 

 

- Een dorpstuin en een boomgaard. 

Een (dorps)moestuin en een boomgaard passen in het huidig tijdsbeeld waarin mensen zich meer 

bewust worden van voedselkwaliteit, natuur en duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen. Een 

inspirerende website die gebruikt kan worden bij het ter hand nemen van dit voornemen is 

www.groendichterbij.nl. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen 

die samen aan de slag gaan met een groen buurtproject. Groen Dichterbij is een platform van IVN, het 

Oranje Fonds, Buurtlink.nl & SME Advies. "Groen dichterbij" heeft nieuwsbrieven waar een digitaal 



 

 

abonnement op genomen kan worden 

 

- Ecologische verbindingszoneringen opzetten langs randen van vaarten en weilanden richting de 

Zwette 

Reactie gemeente 

Randen van vaarten en weilanden betreffen particulier eigendom. Gemeente kan hierin weinig doen. 

 

- Bomen en heesters die door bijen en insecten als drachtplant worden gebruikt hebben de voorkeur in  

 openbaar groen. 

 

Reactie gemeente 

Dit is een goed idee. De gemeente zou vooreerst aan kunnen geven welke bestaande planten hier aan 

voldoen en daarnaast een voorstel kunnen maken om bij inboet de bestaande planten te vervangen 

door planten die als drachtplant fungeren. 

 

- Nieuwe aan te leggen groenstroken vanuit ecologisch oogpunt inplanten. 

Reactie gemeente 

Aannemende dat het hier ook om bomen en heesters gaat, kan de gemeente de toezegging doen dat 

hier aandacht aan wordt besteed bij vervanging van bestaande beplanting. 

 

- Samenwerking zoeken met Landschapsbeheer Friesland.  

 

Reactie gemeente 

Geen 

 

- Dorpsbewoners bewust maken van de mogelijkheden om bestrating te vervangen door beplanting 

Reactie gemeente 

Die bewustwording is belangrijk om regenwater niet af te voeren, maar via opengrond te laten 

infiltreren in de bodem. Gemeente heeft dit niet als speerpunt opgenomen in het vastgestelde 

Rioleringsplan. 

 

- Handhaven van milieuvriendelijke onkruidbestrijding in openbaar groen 

Reactie gemeente 

Dit is het beleid van de gemeente. 

- Rioolwater en hemelwater ontkoppelen en zorgen voor waterretentie.

Reactie gemeente 

Mantgum heeft in haar visie leuke onderwerpen voor wat betreft rioleringen. Deze visie komt deels 

overeen met hoe de gemeente tegen de riolering aan kijkt, maar een verandering is niet zomaar 

gerealiseerd. De gemeentelijke riolering heeft gemiddeld een levensduur van 60 jaar. Binnen deze 

periode zullen er dan ook geen grote aanpassingen worden gedaan. De gemeente moet voldoen aan de 

zorgplicht en daarom wordt er eens per 4 jaar een Verbreed gemeentelijk rioleringsplan gemaakt, 

waarin staat hoe de gemeente de komende periode met het rioolstelsel omgaat. Hierin is dus ook 

opgenomen dat de gemeente bij vervanging zal onderzoeken of afkoppelen van het openbaar gebied 

functioneel is. Wanneer dit het geval is zal er een gescheiden stelsel worden aangelegd. Bij het 

aanleggen van een gescheiden stelsel krijgen de aanliggende woningen een erfscheidingsputje voor 

vuilwater en hemelwater. Het is dan aan de bewoners of zij hun woning gaan afkoppelen.  

Bij nieuwbouw wordt er meteen onderzocht of een gescheiden stelsel mogelijk is. In de vergunning van 

nieuwbouwwoningen zal dan ook verplicht worden gesteld dat hemelwater niet op het vuilwater mag, 

maar naar het openwater of op het hemelwaterstelsel moet worden aangesloten. 



 

 

 

- Tijdelijke vogelobservatie kijkhut in het seizoen bij het Spoorgat. 

 

Reactie gemeente 

Zie de tekst onder A3 Algemeen. 

 

- Beplante wegen als groene linten in het landschap richting de buurdorpen 

 

Reactie gemeente 

De gemeente is voorstander van het handhaven van de bestaande situatie. 

 

 

 

Plan van aanpak 

- De rijksoverheid kan beschermde dorpsgezichten aanwijzen na het horen van de gemeenteraad, 

gedeputeerde staten en de Raad voor Cultuur (artikel 35, eerste lid van de Monumentenwet 1988). Dit 

houdt in dat Doarpsmienskip van Mantgum eerst met de betrokken overheden in overleg gaat en 

daarna de procedure tot uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht in gang zet. 

Reactie gemeente 

De procedure die leidt tot de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten is opgenomen in de 

artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988. Eén van de voorwaarden is dat er binnen het te 

beschermen gebied één of meerdere rijksmonumenten moeten voorkomen. Indien het gebied ondanks 

de afwezigheid van rijksmonumenten toch bescherming verdient, dan zal hier een zorgvuldig en 

uitgebreid onderzoek naar moeten plaats vinden (dat gebeurt overigens ook als zich binnen het gebied 

wél rijksmonumenten bevinden). 

Na een uitgebreide onderzoeks- en adviesprocedure door diverse instanties, waaronder de 

Rijksplanologische Commissie en de Raad voor Cultuur, wijzen de ministers van OCW en IenM stads- en 

dorpsgezichten aan die naar hun oordeel in aanmerking komen. Alvorens het besluit te nemen worden 

de gemeenteraad, gedeputeerde staten en de Raad voor Cultuur gehoord. 

Na het besluit moet de gemeenteraad een op de bescherming van het gebied gericht bestemmingsplan 

vaststellen. Als het geldende bestemmingsplan al voldoende bescherming biedt, is dat uiteraard niet 

nodig. 

De hele procedure geldt ook bij een uitbreiding van een bestaand stads- of dorpsgezicht. 

Plan van aanpak 

- De werkgroep zet het veilig stellen voort van kwetsbare archieven en (historische) foto’s bij het 
gemeentearchief en het op internet aanbieden van historische informatie over Mantgum. 

 

Reactie gemeente 

Foto’s en archiefmateriaal zijn en blijven altijd welkom in het archief van de gemeente Littenseradiel. 

Het is wel zo dat het gehele gemeentelijke archief uiterlijk per 1-1-2018 bij de gemeente Súdwest-

Fryslân ligt als rechtsopvolger van de gemeente Littenseradiel (doordat het grootste deel van de 

gemeente Littenseradiel opgaat in de gemeente Súdwest-Fryslân). Het is dus voor de werkgroep Historie 

Mantgum een overweging om al (in bruikleen) geplaatste archieven en fotomateriaal en toekomstig 

materiaal onder te brengen bij het Historisch Centrum Leeuwarden (dit is onderdeel van het archief 

van de gemeente Leeuwarden. Voor zaken van provinciaal niveau of belang is Tresoar de beste keus.  

 

- De werkgroep gaat historisch onderzoek verrichten over Mantgum en haar inwoners. 

Reactie gemeente 

Dit is een prima idee. Indien de werkgroep dit voornemen op korte termijn gaat doen denkt de 



 

 

werkgroep dan ook na over mogelijkheden (als die er zijn) om verbinding te maken met activiteiten in 

het kader van de Kulturele Haadstêd 2018? 

Plan van aanpak 

- Doarpsmienskip van Mantgum treedt in overleg met de huidige eigenaren van de Mader-collectie en 

met de gemeente over de mogelijkheden om een Maderbeeld in Mantgum te plaatsen. 

Reactie gemeente 

Tot 2015 kende de gemeente een reserve Monumentaal kunstbeleid. De raad heeft besloten deze 

reserve te laten vervallen en het saldo over te boeken naar de Algemene Bedrijfsreserve. Voor de 

aankoop van kunstwerken bestaat geen subsidieregeling. Een rechtstreekse dekking is er ook niet 

meer. Een eventueel verzoek om een bijdrage zal daarom worden afgewogen tegen andere verzoeken 

om financiële ondersteuning. 

 

Verder moet dorpsbelang er rekening mee houden dat in een vroegtijdig stadium contact moet worden 

gelegd met de gemeente over de locatie (past dit in het bestemmingsplan) en de mogelijkheden voor 

een omgevingsvergunning. De kosten voor de omgevingsvergunning zijn voor de initiatiefnemer. Zie 

ook de informatie die gegeven is bij punt 3. 

 

Plan van aanpak 

-Doarpsmienskip van Mantgum treedt in overleg met de gemeente om bij de boom een bordje met 

uitleg over de boom te plaatsen. 

- Doarpsmienskip van Mantgum treedt in overleg met de gemeente om de boom een beschermde 

status te geven. 

Reactie gemeente 

Beide acties zal de gemeente positief behandelen. 

 

Plan van aanpak 

- Onderzoeken welke energiebesparingen er mogelijk zijn in de Wjukken. 

Reactie gemeente 

Dit is een goed plan. Na het inzicht in het verbruik kan bekeken worden waar er mogelijkheden liggen 

om energie te gaan besparen. De gevraagde investeringen verdienen zich op termijn weer terug en 

helpt mee om verspilling tegen te gaan en de CO2 uitstoot verder te beperken. De Energiewerkplaats 

(o.jansen@friesemilieufederatie.nl) biedt voor dit soort plannen ondersteuning aan, en kan ook helpen 

bij het vinden van subsidiemogelijkheden of voorfinancieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het Iepen 

Mienskipfonds of de stadsregio Leeuwarden. 

 

- Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het inkoopbeleid van MFC Wjukken te verduurzamen. 

Het gaat dan o.a. om koffie, thee, friet en schoonmaakmiddelen. 

Reactie gemeente 

De gemeente vindt duurzaam inkopen belangrijk en vindt het heel goed dat MFC Wjukken naast te 

letten op de prijs van de producten of diensten ook let op de effecten van de inkoop op het milieu en 

sociale aspecten. 

 



 

 

 

 

Plan van aanpak 

- Aangeven wat wij (dorpsbelang)  van belang vinden voor duurzaamheid van verkeersituaties en 

woningbouw in een beoordelingskader. 

- Toepassen van dit beoordelingskader ten aanzien van de desbetreffende (gemeentelijke) plannen. 

- Ondersteuning van initiatieven die passen bij duurzaam wonen en verplaatsen. 

Reactie gemeente| 

De gemeente is het hier volledig mee eens. De gemeente is momenteel bezig om deze visie uit te werken 

en vast te leggen in een gemeentelijke visie op Duurzaamheid. 

Op basis van de verwachte groei van elektrisch rijden kan gesteld worden dat er op termijn meer 

openbare laadpunten nodig zijn. Marktpartijen zijn in principe bereid om vraaggestuurde openbare 

laadpunten te realiseren. Beleid hiervoor is al door de gemeente vastgesteld (zie 

https://openbaarladen.nl/littenseradiel voor de aanvraagprocedure ). De gemeente streeft naar 

uitbreiding van het aantal openbare oplaadpalen.  Een mogelijke locatie hiervoor zou de P+R van 

Mantgum kunnen zijn. Mochten er e-rijders woonachtig zijn in Mantgum dan zou de gemeente hier wel 

mee in contact willen komen. (p.kerkstra@littenseradiel.nl). Er kan dan bekeken worden of het mogelijk 

is om via deze e-rijders een vraaggestuurde openbare laadpunt in Mantgum te realiseren.  

 

Voor de plannen voor straatinrichting wordt het dorp(sbelang) betrokken. Daarbij vindt de gemeente 

duurzaamheid van belang bijvoorbeeld hergebruik van materiaal. Hergebruik van materiaal hoeft 

overigens niet automatisch plaats te vinden op de oude locatie. 

 

Plan van aanpak 

- De mogelijkheden voor de collectieve benutting van zonne-energie zijn ruimer geworden. Onderzocht 

wordt wat dit kan opleveren voor huishoudens in Mantgum. Als voorbeeld: een ligboxstal voorzien van 

collectoren door en voor huishoudens uit Mantgum. 

 

Reactie gemeente 

Er zijn binnen onze gemeente al een groot aantal lokale energiecoöperaties opgericht. Het zou mooi 

zijn als ook in Mantgum er op dit vlak stappen gemaakt zouden kunnen worden. Voor ondersteuning 

hierbij kan contact gezocht worden met de Energiewerkplaats (zie punt 9)  of bij al opgerichte lokale 

energie coöperaties zoals in Kûbaard. Zij hebben meerdere malen aangegeven hier toe bereid te zijn. 

NB: t.a.v. bovengenoemd idee is aan te geven dat de zogenaamde postcoderegeling niet naar behoren 

werkt. 

 

- Aanpassing van verlichtingsduur en –intensiteit van de openbare verlichting in Mantgum en zo veel 

mogelijk vervangen van reguliere verlichting door ledverlichting. 

Reactie gemeente 

De gemeenteraad heeft geen geld beschikbaar gesteld voor grote vervangingsplannen. Wel wordt er 

nog steeds gezocht naar een goedkope (terugverdien optie) voor het vervangen van de bestaande 

lampen door LED-lampen). De verlichtingsduur is vorig jaar met een half uur ingekort. 

 

- Mogelijkheden onderzoeken voor het afkoppelen van regenwater. Dit kan ook bijdragen aan het 

voorkomen van lozingen van rioolwater via het overstort. 

 

Reactie gemeente 

Zie reactie bij punt 4. 

 

- Hergebruik van regenwater onderzoeken. 



 

 

Reactie gemeente 

Dit is een goed plan omdat het is duurzaam. 

 

- Vanuit het dorp kunnen veel initiatieven ontstaan over duurzaamheid. Doarpsmienskip hoort graag 

over deze initiatieven en zal terugkoppelen welke rol zij kan spelen bij de uitvoering. 

Reactie gemeente 

Het is goed van elkaar te weten welke initiatieven er ontstaan. Tijdens de reguliere ambtelijke of 

bestuurlijke overleggen wordt de gemeente ook graag geïnformeerd. 

 

Plan van aanpak 

- In goed onderling overleg aansturen op een gezond evenwicht tussen een optimale bedrijfsexploitatie 

en de kwaliteit van het woon- en leefklimaat (milieuregels, APV). 

- Kijken wat de mogelijkheden zijn om de eisen en wensen van de agrarische ondernemers in 

overeenstemming te brengen met de wensen die voortvloeien uit andere voor het dorp belangrijke 

visies (milieucirkels). 

 

Reactie gemeente 

Handvat voor het plan van aanpak is het bestemmingsplan buitengebied. Alle ruimtelijke aspecten 

komen in het bestemmingsplan samen, zoals de bestemmingen, het gebruik, ruimtelijke kwaliteit, de 

gevolgen van hindercirkels etc.  Bij elk idee, initiatief zal dit bestemmingsplan de leidraad vormen wat 

mogelijk is. In onderling overleg kan gekeken worden of er indien nodig, gebruik moet of zal worden 

gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden in het bestemmingsplan, zowel binnenplans (geregeld als 

afwijking in het bestemmingsplan) of buitenplans (niet geregeld). Dan kan worden bezien of er ook een 

procedure nodig is.  

NB: de regelgeving van milieucirkels hebben minder ruimte om van af te wijken. 

 

- Ondersteunen van initiatieven die het karakteristieke beeld van het agrarisch landschap versterken.  

Reactie gemeente 

Het beeldkwaliteitsplan van de gemeente is hiervoor het kader. De gemeente heeft de waarde van het 

landschap hoog in het vaandel staan en onderschrijft de bovengenoemde aanpak van Mantgum. 

Plan van aanpak 

- Infrastructuur rondom het centrum aanpassen om functie beter te kunnen uitoefenen. Dit heeft de 

volgende voordelen: 

- betere bereikbaarheid; 

- uitbreidingsmogelijkheid markt; 

- versterking regionale functie. Opmerking: Hierbij moet ook aandacht zijn voor eventuele negatieve 

effecten voor de directe woonomgeving. Deze moeten tot een minimum beperkt worden. 

Reactie gemeente 

Bovenstaande opmerking is erg algemeen. Er wordt niet aangegeven wat aangepast moet worden om 

de genoemde voordelen te realiseren. Dit punt vraagt dus om een nadere toelichting. Overigens staan 

er geen infrastructurele aanpassingen voor het centrum van Mantgum in de gemeentelijke planning.  

 

- Meer bekendheid geven aan de ondernemersactiviteiten in Mantgum. Hierbij kan gedacht worden aan 



 

 

de herintroductie van de ‘ondernemersbordjes’ en een uitbreiding van de mogelijkheden om via de 

website van Mantgum de activiteiten onder de aandacht te brengen.

Reactie gemeente 

Het beleid van de gemeente is dat ondernemersbordjes geplaatst mogen worden onder de voorwaarde 

dat de bordjes geclusterd worden, de bordjes representatief zijn en de gemeente zich kan vinden in de 

gekozen locatie. De gemeente wil geen wildgroei. Er moet vooraf overleg zijn met de gemeente over de 

plaatsing (P. Post@littenseradiel.nl). De gemeente financiert geen bordjes van particuliere 

ondernemers. 

 

- Samen met de ondernemersvereniging zoeken naar mogelijkheden om de verenigingsfunctie te 

versterken. Hierdoor kunnen de belangen van de ondernemers in Mantgum beter worden 

vertegenwoordigd. 

Reactie gemeente 

Geen. 

Plan van aanpak 

- Behoud van de goede (fysieke) bereikbaarheid van Mantgum. Regelmatig overleg met de openbaar 

vervoerbedrijven en de gemeente is hierbij van groot belang. 

 

Reactie gemeente 

Mantgum is via de weg per bus en het spoor goed bereikbaar. Vooral de ligging aan de spoorlijn is 

strategisch. De provincie is verantwoordelijk voor het bus- en treinvervoer. Gezien de recente 

berichtgeving over de mogelijke sluiting van het traject Leeuwarden-Stavoren heeft de gemeente een 

brief geschreven naar Gedeputeerde Staten met als doel de provincie te ondersteunen in hun lobby 

richting het ministerie om het traject te behouden.  

Als dorpsbelang zorgen heeft over het bus of treinvervoer dan staat de gemeente open om hierover een 

gesprek te voeren. 

 

- Zorgen voor een up-to-date ICT-infrastructuur. Op het gebied van de communicatie gaan de 

ontwikkelingen heel erg snel. In deze regio betekent het bijblijven een relatief grote investering voor 

de faciliterende bedrijven. Het is dus belangrijk om alert te zijn bij de ontsluiting van toekomstige 

infrastructuren. Daarbij zal het dorp met het oog op de volksgezondheid kritisch blijven op eventuele 

negatieve gevolgen van nieuwe technieken (o.a. straling). 

Reactie gemeente 

Inwoners van het buitengebied van Littenseradiel die geen gebruik maken van de kabel en wel snel 

internet willen kunnen zich melden bij de projectgroep Littenseradiel OpGlas. Deze projectgroep (een 

burgerinitiatief bestaande uit negen personen) is opgericht naar aanleiding van een voorlichtingsavond 

die de gemeente in april 2015 in Winsum organiseerde. De intentie van de projectroep is om ervoor te 

zorgen dat binnen anderhalf aar in het buitengebied van de hele gemeente glasvezel wordt uitgerold.  

Dat betekent dat 70% van de 620 adressen in het buitengebied zich aan moet melden. Dit kan geheel 

vrijblijvend via www.littenseradiel.opglas.nl. De projectgroep is te volgen via 

www.facebook.com/littenseradielopglas. De succesvolle glasvezelpilot in Itens Hinnaard Hidaard 

Lytsewierrum en Rien is een voorbeeld voor de projectgroep Littenseradiel OpGlas. 

 

Plan van aanpak 

- Beheer walkanten verbeteren: structureel wildgroei van waterplanten aanpakken. 

mailto:Post@littenseradiel.nl
http://www.littenseradiel.opglas.nl/


 

 

Reactie gemeente 

Walkanten zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij naastliggende eigenaren, veelal particulieren. 

 

- Ruimere toegang vanaf Zwette naar Mantgum. 

Reactie gemeente 

Het vaarwegbeheer van de Mantgumer Feart is overgedragen aan de provincie. De vaart voldoet aan 

de minimale vaarbreedte ( bodembreedte) van 4 m. De waterdiepte moet 1,50 m zijn. 

Plan van aanpak 

- Duidelijker bewegwijzering vanaf de Zwette. 

 

Reactie gemeente  

De gemeente gaat hier niet over. De Zwette is provinciaal water.  

- Met het maken van de berghaven wordt er ook een mogelijkheid gecreëerd voor het maken van een 

zwemplek en kanosteiger. 

 

Reactie gemeente  

Zie reactie gemeente bij onderdeel 18. 

- Plek voor campers (max. 5).  

 

Reactie gemeente 

In Wommels en Winsum zijn bij de passantenhavens ook een aantal camperplaatsen gerealiseerd. In 

Mantgum zou dat wellicht ook kunnen. Een camper is wel een trend en de regio leent zich hier goed 

voor. Er is overigens wel een discussie gaande over het aanbieden van gratis camperplaatsen in de 

gemeenten. RECRON vindt dit broodroof voor de reguliere campings. Als Mantgum dit idee verder 

uitwerkt en de plannen concreter zijn moeten partijen hier goed aandacht voor hebben. De meest 

recente camperplaatsen van Winsum (+ 2013) zijn bekostigd door subsidie van 

Streekwurk/Plattelânsprojecten (provincie) cofinanciering door de gemeente en zelfwerkzaamheid van 

de initiatiefnemer.  

Plan van aanpak 

- Goede ligplaatsverordening. 

Reactie gemeente 

De gemeente gaat  de bestaande ligplaatstenverordening niet aanpassen. De Wiet Wetter Klup (WWK) 

heeft in september 2015 met de gemeente gesproken over het gebruik van de wal vanaf de duikerbrug 

naar De Grêft tot het heechhout in het fietspad Hoxwier. Voor nadere informatie kan contact worden 

gelegd met de WWK. 

 

- Aanleggen berghaven. 

Reactie gemeente 

Over de door de WWK mogelijk te ontwikkelen berghaven is contact geweest met de gemeente. Tijdens 

het laatste overleg tussen de WWK en de gemeente in september 2015 heeft de gemeente aangegeven 

een aanvraag tot realisering van een berghaven niet op te keren met als reden mogelijke 

uitbreidingsplannen (woningbouw). 

- Een vereniging of een commissie voor beheer, toezicht en uitvoering. 

Reactie gemeente 

Hierover heeft de WWK met de gemeente gesproken. Voor nadere informatie over de laatste stand van 

zaken kan contact worden opgenomen met de WWK. 



 

 

 

Plan van aanpak 

-Rioolcapaciteit vergroten door grijswatersysteem 

 

Reactie gemeente 

Zie reactie onder 4. 

 

- Bassin aanleggen waardoor rioolwater niet rechtstreeks in oppervlaktewater komt. 

Reactie gemeente 

Zie reactie onder 4. 

 

- De waterdiepte vergroten door bijvoorbeeld het “Spoorgat” te baggeren.  

Reactie gemeente 

Het spoorgat vanaf de riooloverstort tot het poldergemaal van Wetterskip Fryslân is voor Wetterskip 

Fryslân een hoofdwatergang met een diepte-eis van 0,70 m. Het is aan  Wetterskip Fryslân om die 

diepte te handhaven. 

 

 

Plan van aanpak 

- Samenwerkingsverbanden onderzoeken en mogelijk aangaan om het voortbestaan van de 

verenigingen te waarborgen of te verbeteren. 

- Bestuurstaken combineren voor financieel beheer en/of subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld via een 

overkoepelende Mantgumer Sportvereniging. 

Reactie gemeente 

Het gesprek hierover zal in de eerste plaats door dorpsbelang of de Mantgumer verenigingen moeten 

worden opgepakt. Voor de gemeente is hier geen rol weggelegd. 

Plan van aanpak 

- Een aanpassing van het sportveld, egalisatie en verbeteren van de drainage. 

 

Reactie gemeente 

De gemeente gaat het sportveld inspecteren en zo nodig een plan opstellen en bij de gemeenteraad geld 

aanvragen. 

 

- Aanpassen van de directe omgeving van de Wjukken waardoor sportvelden meer betrokken worden 

bij het dorpshuis. 

Reactie gemeente 

Geen (het is voor de gemeente niet duidelijk wat met dit voornemen bedoeld wordt). Zo gewenst kan dit 

onderwerp besproken worden tijdens het eerstvolgend ambtelijk overleg. 



 

 

 

- Inventariseren van aantallen voetballers en mogelijkheden onderzoeken voor bijvoorbeeld 

verplaatsbare doelen op het sportveld of een zogenaamde pannakooi. 

Reactie gemeente 

Onze gemeente telt twee voetbalverenigingen met accommodaties die op die tak van sport zijn 

afgestemd. Uitbreiding van het aantal “officiële” voetbalcomplexen brengt hoge kosten met zich mee. 
Een derde voetbalvereniging zou ten koste gaan van de al lang bestaande. Om die reden ligt investeren 

in nog een voetbalvoorziening niet voor de hand. Het aanbrengen van verplaatsbare doelen op het 

sportterrein zou tegemoet kunnen komen aan de wensen van “recreatieve” voetballers. Vanuit 
Mantgum is eind vorig jaar bij de gemeente echter al gevraagde om een pannakooi nabij de 

basisschool. Over het al dan niet realiseren van die wens vindt op dit moment overleg plaats met 

Mantgum. 

Plan van aanpak 

- Inventariseren van (toekomstige) gebruikers van de sportzaal. 

- Financiële middelen of fondsen werving. 

- Verbouw of nieuwbouw om de sportzaal ook geschikt te maken voor wedstrijden. 

Reactie gemeente 

De gymzaal in Mantgum is een voorziening voor het basisonderwijs en als zodanig qua maatvoering en 

inrichting op het gebruik door het basisonderwijs afgestemd. De gebruiksmogelijkheden voor 

verenigingen zijn dan ook beperkt. Voor o.a. (wedstrijd)kaatsen en – korfbal zal uitgeweken moeten 

worden naar Easterein. De realisering van een gelijksoortige hal in Mantgum is qua investering en 

exploitatie niet reëel. 

Plan van aanpak 

Beide paden (paden langs de Mantgumer vaart vanaf het treinstation tot het heechhout bij Hoxwier en 

vanaf Tsjeintgum tot Skillaerd) zijn al opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Littenseradiel. 

Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum bespreekt periodiek de voortgang van de uitvoering. 

Reactie gemeente 

Het pad langs de Mantgumerfeart is in 2014 gerealiseerd. Het pad tussen Tsjeintgum en Skillaerd is 

opgenomen in het Padenplan Baarderadeel maar er is nog geen financiering beschikbaar. 

 

 

Plan van aanpak 

Verenigingen helpen kan door ze door te verwijzen naar de juiste instanties zoals de gemeente maar 

ook de mogelijkheden die doarpsmienskip biedt voor de promotie van activiteiten goed onder de 

aandacht te brengen. 

Reactie gemeente 

Geen 

Plan van aanpak 

Doarpsmienskip Mantgum heeft al doelstelling om de Mandegoud zo verspreid en leesbaar te houden 

als deze nu is en de website meer bekendheid te geven zodat hier meer bezoekers komen. 

 



 

 

Reactie gemeente 

Geen. 

Plan van aanpak 

Doarpsmienskip Mantgum zet zich in om de bestaande mogelijkheden te handhaven. Vanwege de met 

een uitbreiding gepaard gaande kosten is dit niet gewenst. 

Reactie gemeente 

Zie de informatie bij punt F22. 

 

Plan van aanpak 

- Om straks binnen de gemeente Leeuwarden een stem te hebben, is lichte groei gewenst. Dit 

bevordert het behoud van de voorzieningen. 

- Genoeg aanbod in zowel huur- als koopwoningen nastreven. 

- Aansturen op beleid van behoud van huurwoningen bij zowel gemeente, woningcorporaties als 

ontwikkelaars in het algemeen. 

- Aansturen op beleid van ‘levensloopbestendige woningen’ bevorderen. 
 

Reactie gemeente 

Wij zien geen direct oorzakelijk verband tussen de groei van de woningvoorraad en behoud van 

voorzieningen. Het behoud van voorzieningen zal op een andere manier bezien moeten worden. Ook zal 

de groei van een aantal woningen in het dorp het voor de stem binnen de gemeente Leeuwarden niet 

uitmaken. Ook hierin zien wij geen direct verband.  

Behoud van huurwoningen blijft een lastig punt. Het kabinetsbeleid, dat in feite verkoop van 

huurwoningen door de corporatie bevordert speelt een rol. Wel zien we, gezien de enquête naar 

aanleiding van mogelijk nieuwbouw op de Seerp van Galemawei, een behoefte aan huurwoningen net 

boven de huurtoeslag grens. Dit project is nog in ontwikkelingen en de gesprekken hierover zijn nog 

steeds gaande. 

In nieuwbouwprojecten vraagt de gemeente aandacht voor levensloopbestendig wonen. 

Plan van aanpak 

- Voorgaande uitgangspunten in de discussie over in- en uitbreidingsprojecten met de gemeente 

vasthouden. 

- Mogelijkheden en wensen binnen Mantgum uitdragen bij woningcorporaties en particuliere 

investeerders. 

Reactie gemeente 

In het vastgesteld beleidsdocument ’Uitvoeringsstrategie Wonen’ wordt uitgegaan dat we in de periode 
dat de gemeente Littenseradiel nog bestaat alleen medewerking zullen verlenen aan 

inbreidingslocaties. 

 

 

 

 



 

 

 

Plan van aanpak 

De culturele commissie kan hier een rol in spelen door te kijken wanneer een culturele activiteit beter 

tot z’n recht komt in het kerkgebouw. Ook liggen er kansen voor de kerkenraad om hierin actief samen 

te werken met de culturele commissie. Uitzoeken of onze kerk kan worden aangewezen als 

trouwlocatie. 

Reactie gemeente 

In zijn vergadering van 14 februari 2006 heeft het college besloten “in beginsel bereid te zijn de gehele 

gemeente aan  te wijzen als trouwlocatie”. Ook zonder aanwijzing kan er vanaf dat moment al worden 

getrouwd in de kerk van Mantgum. Om als trouwlocatie te kunnen fungeren, moet de accommodatie 

aan een aantal voorwaarden voldoen. Of dit het geval is wordt vooraf bekeken. 

Een paar voorwaarden: 

- De trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, brandveiligheid, goede smaak en          

goede zeden; 

- de locatie moet voor een ieder toegankelijk zijn; 

- de locatie moet een officiële huwelijksvoltrekking mogelijk maken, dat ter beoordeling van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand; 

- toiletgelegenheid dient aanwezig te zijn. 

De overige voorwaarden zijn meer bestemd voor de partners/het bruidspaar. Kortom: aanwijzen als 

trouwlocatie is niet – meer – nodig. 

Plan van aanpak 

- Opzet Projectorganisatie. 

- Financiële middelen verzamelen. 

- Afstemming in en extern, bekendmaken, enthousiasmeren en uitnodigen. 

- Start Ronde tafel conferentie Frybuorren. 

- Frybuorren gearkomst 1 x per kwartaal (of per half jaar). 

Reactie gemeente 

Dit is een prima initiatief voor verrijking van de onderlinge verbondenheid van inwoners van Mantgum. 

Plan van aanpak 

- Onderzoeken of er mogelijkheden zijn de Tsjerkestim in Mantgum huis-aan-huis te verspreiden om 

mogelijke onbekendheid met de gemeente te verkleinen. 

- Stimuleren van bezichtigingsmomenten voor geïnteresseerden en mogelijk toeristen zoals die ’s 

zomers al op zaterdagen bestaan. 

- Onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het organiseren van bijvoorbeeld een jeugddienst/ 

bijeenkomst en een bijeenkomst voor geïnteresseerden van buiten de Mantgumer kerk. 

Reactie gemeente 

Ten aanzien van het tweede aandachtsstreepje het volgende. Mantgum heeft een bijzondere kerk. 

Stimuleren van bezichtingsmomenten past hierbij.  Soms vinden in kerken kunstexposities plaats (Kunst 

in de Kerk). Dit kan het aantal bezoekers van de kerk stimuleren. 

 

 

 



 

 

Plan van aanpak 

De Doarpsmienskip moet een verbindende factor zijn tussen de bovenschoolse organisatie Gearhing, 

de gemeente, MFC Wjukken, de BSO en met name een projectontwikkelaar die de bestaande locatie van 

de school op kan kopen om op een andere locatie een brede school optimaal vorm te geven.  

Reactie gemeente 

De Gielguorde is een van de grotere “Gearhingscholen” in onze gemeente. De Gielguorde is functioneel 
en verkeert qua onderhoud in een goede staat. Er zijn geen plannen voor de realisering van 

nieuwbouw/een brede school. 

Plan van aanpak 

De Doarpsmienskip moet een verbindende factor zijn tussen de bovenschoolse organisatie Gearhing, 

de gemeente, de BSO en vervoerders van schoolkinderen om onderwijsmogelijkheden en kinderopvang 

in Mantgum te optimaliseren. 

Reactie gemeente 

Daar waar mogelijk zorgt de gemeente voor afstemming van voorzieningen en optimalisering van de 

(onderwijs)mogelijkheden.  

Plan van aanpak 

De Doarpsmienskip moet een verbindende factor zijn tussen de bovenschoolse organisatie Gearhing, 

de gemeente, de beheerders van de speeltuin en de winkeliersvereniging om de veiligheid buiten de 

school voorop te stellen. 

Reactie gemeente 

De gemeente heeft een bezoek gebracht aan de Gielguorde in Mantgum. Daarbij werd de wens geuit 

voor een opstelstrook voor wachtende ouders. Deze ouders staan nu op het trottoir langs de Master 

Jansenstrjitte (en deels op de straat). Bewoners van de Master Jansenstrjitte vinden dit wel eens 

vervelend omdat de doorgang wordt belemmerd. De gemeente bekijkt of er middelen zijn om een 

opstelstrook te kunnen creëren (geen garantie).  

Geconstateerd werd dat de jongste jeugd keurig werd begeleid en dat de oudere jeugd zelfstandig naar 

huis gaan (lopend of op de fiets). De school heeft een verkeersveiligheidslabel. 

 

De wens om op de groenstrook naast  de school te komen tot een verharde ondergrond om te 

voetballen – zie ook boven - is afkomstig van doarpsmienskip en oudercommissie. 

Plan van aanpak: 

- Vanuit Baard: het kombord, inclusief de versmalling, verplaatsen naar de andere kant van de 

spoorwegovergang; dit haalt de snelheid er eerder uit, wat de veiligheid voor de voetgangers rond het 

station verbetert. 

Reactie gemeente 

Deze wens is al vaker door dorpsbelang geuit. De weg tussen Mantgum en Baard wordt een 60 km/uur 

weg. De hele stationsomgeving zou eigenlijk eens onder de loep genomen moeten worden (een visie). 

Hier zijn (relatief) veel verkeersbewegingen (bus, trein, auto, fiets, voetganger) wat een verlaging van 

de snelheid rechtvaardigt. 



 

 

- Vanaf de Hegedyk: een weg die (ook) gebruikt wordt door fietsers en voetgangers. De combinatie 

bochten en begroeiing zorgt voor een aandachtspunt. Verbreden of pad erlangs lijkt geen optie; het 

streven moet zijn er een 60 km weg van te maken en door aanpassing van de belijning en/of kleur de 

weg anders in te delen. Er is een alternatief, het paadje langs de Wjukken en Hoxwier. In de winter met 

gladheid vervalt deze optie door problemen op de brug. 

 

Reactie gemeente  

It Bosk is gecategoriseerd als 60 km/uur weg. Het verkeersbesluit is al genomen. De borden moeten 

nog worden geplaatst. Dit zal in 2015-2016 zijn beslag krijgen. De belijning op It Bosk is al een 

kantbelijning en passend bij een 60 km/uur inrichting. Alleen bij de kruising Hegedyk-It Bosk, daar 

waar de overgang is van 80-60 km/uur, moet nog de juiste belijning worden aangebracht. 

 

- Vanaf Skillaard (maar dat geldt voor alle toegangswegen) de snelheid. 

Reactie gemeente 

Er is met dorpsbelang overleg gevoerd over de inrichting van de Skillaerderdyk omdat deze straat een 

nieuwe riolering krijgt. 

 

- Bij de ‘sluizen’ is vaag aangegeven dat het inkomend verkeer voorrang zou moeten hebben t.o.v. het 

uitgaande verkeer (verdrijvingslijnen). Met name fietsers kunnen hierdoor in de problemen komen. 

Aanpassing van de sluizen met bv een passage voor fietsers rechts van de obstakels is een verbetering.  

Reactie gemeente 

Er worden geen aanpassingen aan de ‘sluizen’ gedaan. In de gemeente zijn al deze sluizen gelijk. 
 

 

 

Plan van aanpak: 

- Er zijn een aantal lastige punten in het dorp: kruising Master Jansenstrjitte /Seerp van Galemawei, 

driesprong bij MFC Wjukken, Om `e Terp. Dit zijn punten waar verkeer van rechts voorrang heeft. 

Aanpassingen d.m.v. borden is niet gewenst; handhaving van de 30 kilometer moet een groot deel van 

het gevaar wegnemen. En gegeven het feit dat bijna al het verkeer lokaal is, onze dorpsgenoten attent 

blijven maken op de gevaren die (te)hard rijden met zich meebrengt; ongeacht het tijdstip van de dag.  

Reactie gemeente 

De politie handhaaft niet in 30 en 60 km/uur gebieden. Het idee van (on)bewuste gedragsbeïnvloeding 

is een trend in de verkeerswereld. De gemeente vindt dit een interessante ontwikkeling.   

Plan van aanpak 

- De kruising Master Jansenstrjitte – Swannedrift/Om ‘e Terp versmallen (rekening houden met breedte 

vrachtverkeer) zodat a) snelheid eruit gaat en b) de oversteek voor de kinderen korter/sneller is en c) 

geen parkeermogelijkheid meer is direct op de hoek. 

- Alert blijven op parkeerplan ontwikkelingen. 

- Bekijken hoe overzichtelijkheid verbeterd kan worden (lastig in verband met particulier eigendom). 

- Aandacht geven aan de aanwezigheid van de school, bijvoorbeeld door mee te doen met de 

campagne “de Scholen zijn weer begonnen”. 

Reactie gemeente 

Aanpassing van de bovengenoemde kruising is de komende jaren financieel niet mogelijk. Als de 

kruising een probleem is dan wordt dit aangepakt gelijktijdig met groot onderhoud (tenzij de situatie te 

gevaarlijk is, er wordt vanuit gegaan dat dit niet het geval is). 

De gemeente heeft campagneborden van ‘de scholen zijn weer begonnen’. De gemeente plaatst deze 

tijdelijk aan het begin van het schooljaar langs de schoolroutes. 



 

 

Plan van aanpak 

- Overleg en coördinatie met Pro-rail en de gemeente over verbeteringen parkeerfaciliteiten. 

- Tijdstip laatste trein en betere aansluiting op einde koopavond en (theater)uitgaansleven maakt dat 

de auto (nog) vaker in Mantgum kan blijven staan. 

Reactie gemeente 

ProRail is geen eigenaar meer van de grond rond het station. De grond is verkocht en is  in handen van 

een vastgoedonderneming. De gemeente wil het parkeren graag uitbreiden maar is afhankelijk van 

deze partij. 

De provincie en Arriva zijn de partijen die gaan over de tijden van de trein.   

Plan van aanpak 

- Indien de mogelijkheid zich voordoet, de grootte van de bussen aanstippen in een overleg met 

overheid of concessiehouder.  

Reactie gemeente 

Dit is een prima idee. 

 

 

 

Plan van aanpak 

- Aansturen op bewustwordingscampagne rond langer thuis wonen, hiervoor gemeente, 

woningcorporatie, zorgverleners en ondernemers benaderen. 

- De contacten met zorgverleners m.b.t. het zorgaanbod in Mantgum versterken. 

Reactie gemeente 

De reactie van de gemeente is verwerkt bij punt 41. 

Plan van aanpak 

- Inzicht geven in aanbod van vrijwilligers en mantelzorgers. 

- Inzicht krijgen in de hulpvraag van inwoners. 

- De contacten met welzijnsorganisaties versterken. 

- Organiseren van een ‘liever-thuis-beurs’ waar aanbieders zich presenteren met producten en diensten 

rond wonen, zorg, welzijn, woningaanpassingen en zaken m.b.t. langer thuis wonen. 

Reactie gemeente 

Creëren van bewustwording rond langer thuis wonen en inzicht geven in “eigen kracht”-mogelijkheden 

inwoners voor inwoners Mantgum. Eind 2014 is door de gemeenteraad het beleidsplan Veerkracht in 

het sociaal domein vastgesteld. Aanleiding  hiervoor vormden de nieuwe taken op het terrein van het 

sociaal domein die zijn overgegaan van het Rijk naar de gemeenten. Een van de belangrijke principes 

uit het plan is de inzet op/de gebruikmaking van de eigen kracht, het eigen netwerk en de 

gemeenschap. De ondersteuning vanuit de gemeente zal hierop worden afgestemd. Per 1 januari 2015 

kennen we de zgn. gebiedsteams. Hier kunnen inwoners terecht met hun vragen op het terrein van 

wonen, welzijn en zorg. De leden van de gebiedsteams gaan met de inwoners in gesprek om te kijken 

wat ze zelf kunnen en waar hulp nodig is. Vragen om hulp zullen zoveel mogelijk integraal worden 

bekeken. Er zullen nieuwe oplossingen worden gezocht. Als het echt niet anders kan, springt de 

gemeente bij. Deze veranderingen kan en wil de gemeente niet alleen realiseren. Vandaar dat hierover 

nu al wordt overlegd met dorpsbelangen, zorgaanbieders en andere betrokkenen. De veranderingen 

worden zoveel mogelijk gecommuniceerd. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk (o.a. Op ‘e Skille, 



 

 

de gemeentelijke website, de Meiïnoar-krant, brieven e.d.).  Terzijde kan nog worden opgemerkt, dat er 

onlangs een fonds (zie punt 42) is gecreëerd van waaruit vernieuwende initiatieven financieel door de 

gemeente kunnen worden ondersteund. 

- In diverse dorpen en wijken worden digitale portalen gebruikt met web-applicaties waar vraag en 

aanbod met elkaar kan worden gekoppeld of waar mensen worden geholpen bij het aanpassen van hun 

woning. Kijk maar eens op www.huistest.nl, www.wehelpen.nl en www.openportaal.nl. 

- Vanuit het dorp kunnen diverse burgerinitiatieven ontstaan rond zorg en welzijn. Doarpsmienskip 

hoort graag over deze initiatieven en zal terugkoppelen welke rol zij kan spelen bij de uitvoering. 

Reactie gemeente 

- Wij juichen het gebruik van digitale portalen toe. Easterein heeft inmiddels dergelijks. Zo gewenst kan 

nadere informatie worden gekregen via dorpsbelang Easterein. 

- Sinds juli 2015 heeft de gemeente het Foarinoar Fûns. Vernieuwende en experimentele 

burgerinitiatieven met een belangrijke sociale component kunnen mogelijk voor een subsidie in 

aanmerking komen. Zie de website van de gemeente voor nadere informatie over het Foarinoar Fûns 

 

http://www.wehelpen.nl/

