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De dorpsvisie is tot stand gekomen door inbreng van de dorpsbewoners

Onder goede communicatie met de gemeente verstaan de Dorpsbe-

uit Damwoude.

langen het nemen, het maken en nakomen van afspraken en het elkaar

Via een enquête over diverse onderwerpen zijn de dorpsbewoners gevraagd hierop hun mening te geven.
In een verdere uitwerking en verdieping met de dorpsbewoners in de

tijdig op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen.
Iedereen die aan deze visie, op welke manier dan ook, heeft meegewerkt wordt hartelijk bedankt.

zogenoemde keukentafelgesprekken is over de onderwerpen die uit de

De besturen van Dorpsbelangen Akkerwoude en Dantumawoude hopen

enquête naar voren waren gekomen van gedachten gewisseld om tot

dat deze visie bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Damwoude.

concrete oplossingen te komen.
In deze visie zijn de doelen vastgelegd die ons dorp nastreeft voor de
periode 2007 – 2017.
Tevens is deze visie van groot belang voor de besturen van Dorpsbe-

Maart 2008,
Andries Halbesma,
voorzitter Dorpsbelang Akkerwoude

lang Akkerwoude en Dantumawoude in relatie tot (overheids-) instanties, zoals de gemeente.
Vanuit deze visie worden zaken aangekaart en verder uitgewerkt.
Een zeer belangrijke rol voor de verwezenlijking van een groot aantal
zaken is de gemeente.
Het is dan ook goed te constateren dat de gemeente belang hecht aan
een goede communicatie met de Dorpsbelangen.

Foppe de Jong,
voorzitter Dorpsbelang Dantumawoude
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EEN

DORPSVISIE VOOR

DAMWOUDE

Wanneer dorpen invloed willen uitoefenen op ontwikkeling van hun
dorp, dan is het van belang dat zij goed beslagen ten ijs komen. Planvorming was voorheen voornamelijk een overheidstaak. Van dorpen
wordt echter steeds vaker gevraagd, een rol te spelen in de
planvorming en -uitvoering. Een dorpsvisie kan hierbij een grote rol
spelen.
Een dorpsvisie is een plan waarin de inwoners de gewenste ontwikkelingen voor het dorp en de omgeving aangeven. Hoe moet ons dorp er
over 10 jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken? In Damwoude
is de dorpsvisie in samenspraak met de inwoners opgesteld door de
beide dorpsbelangen van Akkerwoude en Dantumawoude
In het voorjaar van 2007 is gestart met een dorpsbrede enquête. De
gegevens uit de enquête zijn verwerkt en vormden de “input” voor zogenaamde keukentafelgesprekken. Keukentafelgesprekken zijn informele bijeenkomsten waarin de verschillende knelpunten die uit de enquête tevoorschijn waren gekomen zijn verdiept.
In deze Dorpsvisie Damwoude zijn de verschillende onderwerpen op
een rij gezet en zijn per onderwerp aan het eind van ieder hoofdstuk
actiepunten geformuleerd, die elk een urgentiewaardering van 1 t/m 5
hebben gekregen, waarbij 1 de hoogste urgentie is.
In het laatste hoofdstuk zijn de verschillende onderwerpen gerubriceerd in projecten. Aan de hand van de urgenties zijn de projecten
daarna in de tijd gepland.
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WONEN

EN WOONOMGEVING

Woningbouw

de gedachte geopperd om meer mogelijkheden te bieden om in eigen

Hoeveel woningen er in een gemeente gebouwd mogen worden wordt

beheer een woning af te kunnen bouwen door tijdelijk een andere

in Fryslân door de Provincie bepaald. De Provincie doet daarvoor regelmatig trendprognoses naar de bevolkingsomvang en de woningbehoefte. Het draagvlak voor voorzieningen en het beperken van de mobiliteit
zijn ook zaken waarnaar gekeken wordt bij het toewijzen van woningbouwcontingent. In overleg met de Provincie verdeelt de gemeente de
woningen over de dorpen.
Er is in Damwoude te weinig gelegenheid voor nieuwbouw. Ongeveer
twee derde van de inwoners van Damwoude wil dat er meer woningen
in het dorp kunnen worden gebouwd. Over de locaties waar in het dorp
gebouwd zou moeten worden verschillen de meningen. Men is positief
over het uitbreidingsplan Hoeksterlaan en in latere fase de Prikkebosk.

woonvorm (caravan) op de kavel toe te staan. Ook de mogelijkheid om
in eigen beheer, maar met deskundige begeleiding, een cascowoning af
te kunnen bouwen kan een mogelijkheid zijn. De verwachting bij velen
bestaat ook dat wanneer er meer kavels beschikbaar zouden komen
ook de doorstroming sneller zal zijn.
Rijtjeswoningen zijn niet populair onder de inwoners van Damwoude.
Vrijstaande woningen en twee onder één kap hebben de voorkeur in
een mix van aanbod in vrije sector-, starters-, huur- en seniorenwoningen. Daarbij moet gestreefd worden dat jong en oud door elkaar
woont. Voor senioren dient er de komende tijd aandacht te zijn voor de
combinatie wonen met zorg. Bij uitbreiding ziet men in wijk- en wegenaanleg graag een speels karakter terugkomen.

Inbreiding, het bouwen op de open locaties in het dorp, heeft de voorkeur boven het bouwen in het buitengebied. Dit moet echter niet ten
koste gaan van al het groen in het dorp (zie: “Karakter van het dorp”).
Iedereen is het er over eens dat Dokkum en Damwoude niet aan elkaar
moeten groeien.
Ook in Damwoude spelen de problemen van de starters die geen betaalbare woning kunnen krijgen. De doelgroep van de 40-50-plussers
wordt aardig bediend maar betaalbare woningen voor de jongeren zijn
er nauwelijks. Vaak is dit een reden om te vertrekken uit het dorp. Tijdens de “keukentafelgesprekken” kwam naar voren dat wanneer de
jeugd hun heil elders gaat zoeken, de kans bestaat dat op den duur
ook winkels en andere voorzieningen verdwijnen. Er zou meer moeten
worden gedaan om dit aan te sturen.
De jeugd moet in eigen dorp een mogelijkheid worden geboden om te
kunnen blijven wonen. Om lagere huizenprijzen te realiseren is daarom
2

Men is kritisch ten aanzien van de organisaties die bouwplannen
beoordelen (Gemeente, Hûs en Hiem) en zou graag wat meer
flexibiliteit willen zien.

Karakter van het dorp
Het merendeel van de inwoners is erg tevreden met de rust en de
ruimte die het dorp biedt. De uitstraling van het dorp en de aankleding
kan echter flink verbeterd worden. Het ziet er op plekken erg “ouderwets” uit.
Met de realisatie van de Centrale As moet vooral de dorpskern versterkt en verbeterd worden door de aanleg van een centraal plein met
een gezellig terras als hart van het dorp. Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor netheid en gastvrijheid (toerisme), waarbij gedacht wordt aan voldoende mogelijkheden om afval kwijt te raken en
een openbaar toilet.
Men wil ook graag dat de rotondes en plantsoenen worden opgefleurd.
Dit zijn de visitekaartjes van het dorp en ze bepalen voor een groot
deel de uitstraling. Ook de toegang naar het dorp laat op meerdere

contrasterende uitstraling moeten krijgen met betere parkeerplaatsen

plaatsen te wensen over. Het oogt niet vriendelijk wanneer je Dam-

direct langs de Paardebloem.

woude binnenrijdt.

Ten aanzien van de inbreidingsplannen die in het hoofdstuk “Wonen”

Sommige beeldbepalende gebouwen in het dorp vragen om meer aan-

zijn genoemd ligt er een belangrijke opgave voor de beide Dorpsbe-

dacht. Zo kan de sporthal veel mooier uitkomen wanneer de beplanting

langen. Aan de ene kant wordt er gepleit om te bouwen op de “open

langs de Badhuisweg wordt gerevitaliseerd en de infrastructuur o.a. de

plaatsen” in het dorp, terwijl er ook inwoners zijn die de groene ruimte

ingang naar de parkeerterreinen wordt gemoderniseerd. Eenzelfde

binnen de bebouwde kom niet langer gebruikt willen zien om te dienen

geldt voor het gemeentehuis. Het oranjerode gemeentehuis kan veel

voor nog meer huizenbouw. Zij vinden dat een plattelandsdorp als

mooier uitkomen wanneer het meer omgeven zou zijn met grasvelden

Damwoude zijn open plekken zoveel mogelijk zou moeten behouden,

en groene beplanting. Vooral vanaf de Voorweg zou het oranje een

eventueel aangevuld met meer vijverpartijen. Bij bestaande vijvers,

3

Landschap
Aan de herkenbaarheid en het „wâld‟-karakter van Damwoude wordt
belang gehecht. Vanaf alle kanten wil men graag een groene buffer
behouden om het zelfstandige karakter van het dorp te benadrukken
en te behouden.
Het coulisselandschap van De Wâlden moet in stand worden gehouden
ten zuiden van de Lauwerszeeweg en Trekweg en er moet voldoende
ruimte blijven tussen het oprukkende Dokkum en Damwoude. Ten
noorden van de Achterweg, de Hereweg en de Van Aernsmastraat
moeten dan ook geen uitbreidingsplannen meer plaatsvinden.
Ook ten aanzien van het landschap willen velen graag beter en vaker onderhoud van
de bermen langs de secundaire uitvalswegen. De onderzoals de vijver bij Nij Tjaarda, moet voorkomen worden dat ze verlanden.

houdstoestand is voor velen
een

regelrechte

ergernis.

Staatsbosbeheer blijft verant-

Ook in nieuwbouwwijken moeten groen en beplanting niet naar

woordelijk voor de aanleg en

achteren worden geschoven. Trapveldjes voor de schooljeugd zouden

het onderhoud van de paden

in alle woonwijken aanwezig moeten zijn en ook geschikt moeten zijn

door haar bossen. Net zoals

voor andere sporten zoals basketbal, badminton, skaten, etc.

het Waterschap verantwoor-

Veel mensen ergeren zich aan de oude melkfabriek aan de Achterweg.
Men vindt het onbegrijpelijk dat men elders in de Gemeente wordt aangesproken op een overhangende boomtak, een oude caravan of een
enkele sloop(hobby)auto van een knutselaar, terwijl “de uitdragerij”
aan de Achterweg gedoogd wordt.

delijk blijft voor de controle
en het uitvoeren van wateren bermbeheer van haar sloten en vaarten. De gemeente
zou hier wel meer sturing aan
kunnen geven.
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Actielijst Wonen en woonomgeving
Onderwerp
Starterswoningen

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Overleg met de Gemeente en de woningbouwvereniging over de sturingsmogelijkheden van
het woningtypeaanbod in het dorp. Actie ondernemen op die kansen die zich voordoen.



Overleg met de Gemeente om bouwen in eigen beheer door het plaatsen van tijdelijke
woonruimte op de bouwkavel (caravan) mogelijk te maken.



1

Overleg met de Gemeente (en geïnteresseerde aannemers) om in eigen beheer, maar met
deskundige begeleiding, een cascowoning af te kunnen bouwen.

Wonen voor ouderen



Overleg met belanghebbenden en daarna de Gemeente en de zorgaanbieders om de combinatie wonen en zorg te optimaliseren.

Gevarieerd wonen



3

Gemeente overtuigen van de wens van de inwoners van Damwoude om met “jong en oud”
te wonen.



Onderzoek en overleg (Gemeente en inwoners) naar de “minimaal” gewenste groenvoorziening, trapveldjes,vijvers en andere open plaatsen in het dorp en de daaruit voortkomende

2

inbreidingsmogelijkheden.


Onderzoek en overleg met Gemeente en eventueel Hûs en Hiem om meer flexibiliteit in
bouwmogelijkheden te realiseren.

Onderhoudstoestand
buitengebied



Werkgroep instellen die de door de bewoners gesignaleerde onderhoudssituatie inventariseert en aan de orde stelt bij de betreffende instanties.
1

4

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.

5

WERK

EN BEDRIJVIGHEID
Bedrijventerreinen

cultureel vermaak) gekoppeld aan de Akkerwoudster vaart en toerisme

Elke plaats heeft voor haar bestaan een bedrijvigheid nodig. Het

te ontwikkelen. Ook de oude school aan de Hereweg zou geschikt

streven zal dan ook moeten zijn de huidige werkgelegenheid te handhaven en waar mogelijk uit te breiden. De Gemeente kan zich hierin
actiever opstellen volgens sommige inwoners van Damwoude. De buurgemeenten worden namelijk als actiever ervaren bij het behoud van
bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid.
Op het gebied van de bedrijvigheid ervaart men Damwoude namelijk
niet echt als levendig. Aan de andere kant bestaat er ook geen gevoel

kunnen worden gemaakt voor de vestiging van bedrijven.
Een belangrijk punt van aandacht dat naar voren komt is de invloed
van de Centrale As op de bedrijvigheid in Damwoude. Hoewel de bestaande bedrijvigheid goed kan profiteren van de As, bestaat ook een
kans dat door de aanleg van de Centrale As, in de ogen van bedrijven
die zich nieuw willen vestigen Damwoude, afgelegen komt te liggen.
Men vraagt hiervoor actief aandacht van de Gemeente.

voor een directe noodzaak van uitbreiding met bedrijventerreinen. Een
meerderheid van de inwoners is namelijk van mening dat een grootschalig nieuw bedrijventerrein niet direct nodig is.
De strook tussen Achterweg en de Moarren wordt gezien als de belangrijkste locatie om nieuwe bedrijvigheid te kunnen vestigen.
Er is dan een voorkeur voor milieuvriendelijke bedrijven, waarbij ook
kleinere startende bedrijven de mogelijkheid zouden moeten krijgen
zich te kunnen vestigen. De Gemeente moet er dan wel op toezien dat
het om vestiging van echte bedrijven gaat en niet om het verkrijgen
van goedkope bouwgrond voor een (bedrijfs)woning.
Aan de combinatie van wonen en werken kan meer aandacht besteed
worden. Voor sommige van deze combinaties, die inspringen op de
kenniseconomie, is vestiging op een bedrijventerrein niet eens noodzakelijk.
De oude melkfabriek aan de Achterweg zou opgeknapt kunnen worden
en kunnen dienen als bedrijfsverzamelgebouw. Op deze manier hoeft
dit markante gebouw niet uit het dorpsbeeld te verdwijnen. Men vindt
het een prachtige locatie om nieuwe mogelijkheden (theehuis met
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Toerisme
Toerisme kan een peiler zijn om bepaalde voorzieningen in stand te
houden. Niet iedereen in Damwoude is hiervan overtuigd. Over het stimuleren van het toerisme wordt verdeeld gedacht door de inwoners die
de enquête hebben ingevuld. De ene helft is voorstander en de andere
helft ziet er geen heil in.
De voorstanders zien vooral een opkomst van het fiets-, wandel-, caravan- en campertoerisme. Damwoude zou zich op deze doelgroepen
moeten richten en proberen hieraan iets te verdienen door ze langer in
het dorp te laten verblijven.
Dit kan door overnachtingsmogelijkheden te bieden in de vorm van
camping- en camperplaatsen bij bijvoorbeeld de oude melkfabriek en
het winkelcentrum, maar bovenal door het dorp gezelliger te maken
met terrasfuncties, een weekmarkt, etc. Een mogelijkheid die ook vaak
is genoemd is het weer bevaarbaar maken van de Akkerwoudstervaart
voor de kleine recreatievaart.
De Cichoreifabriek en het Eeltjemeer worden genoemd als goede voorbeelden om het toerisme in het dorp te stimuleren. Hierbij moeten andere functies worden aangesloten.

Overige bedrijvigheid
Een belangrijk deel van de bedrijvigheid in een dorp wordt vooral ook
bepaald door de winkelvoorzieningen. Hoe men in Damwoude tegen de
winkelvoorzieningen aankijkt is opgenomen onder het hoofdstuk “Voorzieningen”.
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Actielijst Werk en bedrijvigheid

Onderwerp
Bedrijvigheid

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Onderzoek en actie op de volgende vragen:


Hoe kan de Gemeente actiever worden in behoud van bestaande en creëren van nieuwe
bedrijvigheid?



Is de combinatie wonen en werken (kenniseconomie) een kans die Damwoude moet

1

grijpen?


Bestaat het gevaar dat na de aanleg van de Centrale As bedrijven die zich in Damwoude zouden willen vestigen het gevoel hebben dat Damwoude afgelegen ligt?

Toerisme



Contact opnemen met het Instituut Service Management van de CHN (www.chn.nl) te Leeuwarden om te kijken of er stage- of onderzoeksmogelijkheden zijn om de toeristische poten-

2

tie van Damwoude in kaart te kunnen brengen.
1

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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VERKEER,

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Regionale ontsluiting; Centrale As
Als de Centrale As is aangelegd, zal het in Damwoude zelf rustiger en
veiliger worden is de mening van veel inwoners. De As heeft bovendien
een positieve invloed op de ontsluiting van de regio (veel tijdswinst).
Het is jammer dat Damwoude geen directe aansluiting krijgt op de
Centrale As aan de oostkant van Damwoude. De winkeliers hier trekken
op dit moment veel klanten van buiten het dorp in een verhouding van
circa 30% klanten vanuit het dorp en 70% klanten van buiten het dorp.
De streekfunctie die het winkelcentrum op dit moment vervult moet
niet verloren gaan.

Locale ontsluiting

Gemotoriseerd verkeer
Wanneer de Centrale As is gerealiseerd zal het totale verkeersbeeld
een verschuiving ondergaan. De woonbuurten zouden zoveel mogelijk
moeten worden ontzien van niet noodzakelijke verkeersbewegingen. Te
denken valt hierbij aan van buiten komend verkeer naar bestemmingen
als: sporthal en -velden, winkelcentrum, gemeentehuis, bedrijven, etc.

verschillende maar soms tegenstrijdige oplossingen aangedragen als
éénrijrichtingroutes, centrumfuncties bestemmen op de Voorweg, etc.
Ook is gesuggereerd de aansluiting de Achterweg-Hoofdweg met een
rotonde te realiseren en zo een (nieuwe) verbinding te maken naar het
winkelcentrum. Dit zou een positief effect kunnen hebben op de door-

Er zal een keuze gemaakt moeten worden om de Willemstraat of de

stroming van het verkeer naar Dokkum en opstoppingen rond het win-

Badhuisweg aan te wijzen als rijroute naar de sporthal en -velden. Eén

kelcentrum kunnen voorkomen. Al deze zaken zullen in een integrale

van beide straten zal dan opgeknapt moeten worden om de verkeers-

planologische afweging mee moeten worden genomen. Dorpsbelang zal

druk aan te kunnen. De Willemstraat zal verbreed moeten worden en

daarom bij de planontwikkeling over de herinrichting van de Conradi

bij de Badhuisweg is het te overwegen de afsluitende beplanting te

Veenlandstraat in overleg met de Gemeente de beste oplossing moeten

doorbreken.

zoeken.

Bij de voorgenomen opwaardering van de Conradi Veenlandstraat kan

Fiets- en wandelroutes

het karakter van Voorweg en Achterweg veranderen. Ook de ontsluiting
van het Winkelcentrum zal veranderen. De inwoners hebben hiervoor

Over het aantal fietsroutes is men redelijk tevreden. Er blijkt echter
een tekort aan wandelroutes, met name op het recreatieve vlak, in het
9

hoofdstuk “Recreatie, sport en verenigingsleven” wordt hierop nader

seerd, zijn vooral in de Voorweg en Doniaweg verwarrende situ-

ingegaan. Over de kwaliteit van de fietspaden is men ook tevreden,

aties gecreëerd: Kleine Laan wel, maar Molenweg en Nieuweweg

maar verschillende wandelpaden en trottoirs zijn echt aan een opknap-

geen voorrangskruispunt.

beurt toe.
De afsluiting van de Achterweg wordt unaniem als zeer hinderlijk
ervaren. Nadat de Achterweg ter hoogte van de Hoofdweg is afgesloten
is de fietsverbinding Akkerwoude-Dokkum rigoureus verslechterd. Er
bestaat dan ook een grote wens de Achterweg voor fietsers weer open
te stellen in combinatie met een aansluiting op het fietspad naar Dokkum. Routetechnisch kan gekozen worden voor een fietstunnel, maar

6. Het kruispunt Hoeksterlaan met de Doniaweg is onoverzichtelijk.
7. Het kruispunt Hereweg met de Singel is voor fietsers vanuit
Damwoude erg gevaarlijk.
8. Zowel binnen (Doniaweg en Voorweg) als buiten de bebouwde
kom (Dwarslaan) wordt vaak te snel gereden.

ook het “doortrekken” van de Koarndyk is een optie die genoemd is.

Openbaar vervoer
Verkeersveiligheid
Er worden een flink aantal onveilige plekken genoemd in het dorp,
maar er zijn geen echte uitschieters.
Als verkeersonveilige situaties zijn genoemd:
1. Voorweg vanaf Meint Schaafsma richting hervormde kerk.
2. In het verlengde hiervan bij basisschool De Fontein (suggestie:
voetgangersoversteekplaats).
3. Idem een voetgangersoversteekplaats bij huisarts Brand.
4. De kruising Theunissenweg-Badhuisweg en Hoofdweg (suggestie: minirotonde).
5. Het beleid ten aanzien van voorrangskruispunten in de Gemeente is onduidelijk. Waar in Veenwouden en Zwaagwesteinde
op doorgaande routes overal voorrangskruispunten zijn gereali-

Voor het openbaar (bus)vervoer komen vijf verbeterpunten naar voren:
1. De dienstregeling van het busvervoer laat te wensen over. De
Fryskers laten mensen geregeld staan.
2. De dienstregeling van bus en trein (overstappen) sluiten niet
altijd goed op elkaar aan.
3. De busroute zou zoveel mogelijk door het dichtst bewoonde deel
van het dorp moeten voeren dan kunnen ouderen vanaf Nij
Tjaarda ook van het openbaar vervoer gebruik blijven maken.
4. Dit houdt tevens een halteplaats bij de seniorenwoningen aan de
Badhuisweg en Nij Tjaarda in.
5. Een slechte (geen uitstraling) en onveilige fietsenstalling bij de
Kruisweg. Een goed voorbeeld is de fietsenstalling op het station
in Veenwouden.
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Actielijst Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit
Onderwerp
Streekfunctie winkelcentrum

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


In overleg met de winkeliers(vereniging) en de Gemeente onderzoeken of met de aanleg
van de Centrale As het gevaar dreigt dat het winkelcentrum zijn streekfunctie zal gaan

1

verliezen.
Locale ontsluiting



Werkgroep starten die samen met de vertegenwoordigers (van de bewoners) van de
verschillende straten onderzoekt op welke manier de locale ontsluiting naar intensieve bestemmingen (sport, winkels, bedrijven) het beste kan worden uitgevoerd. Daarna overleg

3

opstarten over de uitkomsten van het onderzoek met de Gemeente.
Onderhoud



Werkgroep opstarten die de onderhoudssituatie van fiets- en wandelpaden en trottoirs inventariseert. Onderhoudsprioriteiten stellen en het resultaat aanbieden aan de Gemeente.

Achterweg



Overleg starten met de Gemeente om de Achterweg weer als fietsroute richting Dokkum te
kunnen gebruiken.

Verkeersveiligheid



Contact opnemen met de vakwethouder om de gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Openbaar vervoer



Contact opnemen met de bus- en treinvervoerder om de gesignaleerde knelpunten t.a.v.

4
1
2

haltes en aansluitingen op te lossen.
5


Contact opnemen met de Gemeente over verbetering van de fietsenstalling aan de Kruisweg.
1

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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VOORZIENINGEN
Algemeen

centrum) worden als groot gemis ervaren. De plannen voor de nieuwe

De algemene indruk over voorzieningen als het basisonderwijs, de

Nije Tille vallen dan ook in goede aarde.

bibliotheek, de winkels, de kerken, de huisartsen, de thuiszorg en het
maatschappelijk werk is positief. De bibliotheek en het basisonderwijs
verdienen

een

eervolle

vermelding,

zij

scoren

bijzonder

goed.

Ontevreden is men in overgrote meerderheid over de horeca, het
postagentschap en de politie.

Onderwijs
Het vervolgonderwijs na het basisonderwijs, met maar één VMBO
school in het dorp wordt als mager ervaren. Het is echter de vraag of
een dergelijke opleiding met veelal een regionale functie in Damwoude
thuis zou horen.

Winkelvoorzieningen
Het winkelbestand is goed, maar veel inwoners vinden dat de Gemeen-

Banken

te meer ruimte moet bieden aan ondernemers die op een andere plek

Veel mensen vinden het jammer dat er nog maar één bank is, maar

dan in het winkelcentrum een winkel of andere (niet hinderende) be-

accepteren deze ontwikkeling binnen het bredere economische kader.

drijfsmatige activiteit (bijvoorbeeld een kapsalon, boekhoudkantoor,

Over deze ene bank, de Rabobank, zijn geen klachten. Wel is

etc.) willen starten. Dit geeft meer levendigheid in het dorp. Ook is ge-

opgemerkt dat er nog steeds ouderen zijn die zich ongemakkelijk

suggereerd om de Voorweg meer een winkelstraatkarakter te geven.

voelen bij het pinnen, vooral wanneer ze buiten de bank hun geld
moeten halen.

Horeca en multifunctioneel centrum
Men is verheugd dat er sinds kort weer een nieuwe eigenaar in De

Postagentschap

Kruisweg zit. De aanwezigheid van meerdere cafés en/of restaurants

Damwoude kent een postagentschap aan de Molenweg. In tegenstelling

en zalenaccommodaties wordt als zeer belangrijk ervaren.

tot een postkantoor kent een postagentschap een beperkt assortiment

Goede eetgelegenheden en leuke terrassen ontbreken op dit moment in
het dorp. Onderzocht zou kunnen worden of in combinatie met het sti-

en wordt het door het personeel van veelal een winkel waarin het is
gevestigd bemand.

muleren van het toerisme voor dergelijke gelegenheden een rendabele

Veel mensen zijn van mening dat men bij het postagentschap voor te

basis

weinig zaken terecht kan en men zich moet behelpen met een hoekje

kan

worden

gelegd.

Ook

de

planologische

vestigingsmo-

gelijkheden (bestemmingsplan) verdienen een heroverweging.
Er zouden meer culturele activiteiten kunnen worden ontplooid. Het
ontbreken van een dorpshuis en een jeugdhonk (multifunctioneel

in de supermarkt. Het is storend dat er steeds speciaal iemand moet
worden opgeroepen als je daar aan het loket komt en dat het uitsluitend via de winkel bereikbaar is.
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Politie
Vrijwel alle inwoners van Damwoude zijn slecht te spreken over de
aanwezigheid van de politie: “We zien zelden een agent”. Er is geen
steunpunt meer en er wordt te weinig op snelheid gecontroleerd op de
doorgaande wegen, zo stellen velen.
Tijdens één van de keukentafelgesprekken werd gezegd: ”Damwoude
schijnt een wijkagent te hebben, maar niemand in deze groep weet wie
dat is.”, waarmee in één zin is aangegeven dat er in het dorp behoefte
is aan een zichtbare vorm van gezag. Veel mensen weten ook niet
(meer) hoe te handelen als ze iets zien gebeuren waarvoor politiehulp
gewenst is. Buiten kantooruren is de politie niet op een gewoon
telefoonnummer te bereiken.
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Actielijst Voorzieningen
Onderwerp
Winkel-, centrum- (terrasfunc-

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Overleggen met de ondernemers en winkeliers welke knelpunten er precies zijn in het

ties, e.d.) en

vestigingsklimaat en de ontplooiingsmogelijkheden voor (nieuwe) bedrijven (inclusief

horecavoorzieningen

onderwerpen als infrastructuur en een centraal plein voor markten en braderieën).


1

Samen met ondernemers en Gemeente proberen hiervoor creatieve oplossingen te vinden
en te realiseren.

Bank en Post



Met de locale filiaalhouder van de Rabobank en de eigenaar van de C1000 contact opnemen
en de wensen van de inwoners kenbaar maken.

Politie



Afspraak maken met de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en hoofd van de
plaatselijke politie om de problemen kenbaar te maken en een oplossing te zoeken.
1

2

1

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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RECREATIE,

SPORT EN VERENIGINGSLEVEN

Recreatieve mogelijkheden in de woonomgeving

Wandel- en ruiterpaden zouden namelijk goed van elkaar moeten zijn

Over de recreatieve fietsmogelijkheden is iedereen tevreden. Ook over

gescheiden.

de zon- en zwemmogelijkheden bij het Eeltjemeer is men tevreden. De
sanitaire voorzieningen, herstel van vernielingen en zwerfvuil rondom
het Eeltjemeer verdienen echter voortdurend de aandacht van de
Gemeente.
Er is een tekort aan wandelroutes op het recreatieve vlak. De volgende
suggesties ter verbetering zijn aangedragen:

Er is veel animo om de Akkerwoudster- en Damwoudster vaart weer
bevaarbaar te maken voor de kleine recreatievaart en een verbinding
met de wateren rondom Dokkum te realiseren.
Ook de recreatiemogelijkheden in de nabije woonomgeving vooral voor
de jeugd kan verbeterd worden. Er is een grote behoefte aan speelweiden, trapveldjes, skatebaan, e.d.

1. Het opwaarderen van de halepaden (kerkepaden) vanaf de Singel in Akkerwoude naar de Vrijstad en vanaf de Voorweg naar de
Vrijstad.
2. Herstellen van het pad Romkelaan naar de Vrijstad.

Verenigingsleven
Vrijwel alle inwoners van Damwoude
zijn tevreden over het verenigingsleven. Er ontbreekt niet veel, voor

3. Herstel halepad vanaf Hoofdweg tot aan de Zandhorst.
4. Verruiming wandelmogelijkheden in het Geastmerbos.
5. Herstellen Oude Borkenslaan.
6. Onbegaanbare bospaden herstellen.
Als positief punt valt te melden dat men positief is over de wandel- en
fietspaden naar het nog in aanleg zijnde Cichoreimuseum
Er wordt ook meer aandacht gevraagd voor ruiterpaden in de omgeving
van de manege aan de Trekweg en aan de noordkant van de Doniaweg. Door een ruiterpad over het schouwpad in het Vermaningsbos aan
te leggen kan met eenvoudige middelen een ommetje voor ruiters
worden gemaakt, zonder dat de wandelpaden dan worden vernield.

eventuele nieuwe verenigingen zijn
maar

enkele

suggesties

gedaan

(dansen, zwemmen, atletiek en zingen/koor).

Dorpshuis
Er bestaat een grote belangstelling
voor een dorpshuis, waarbij ontmoeting tussen jong en oud centraal
(komen te) staan. In de Nije Tille wil
men graag een brasserie gevestigd
zien zoiets als door Talant in het gemeentehuis wordt gerund.
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Actielijst Recreatie, sport en verenigingsleven
Onderwerp
Routestructuren

Dorpshuis

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Onderzoek (en) realisatie extra wandelroutes.



Onderzoek (en) realisatie extra ruiterroutes.



Onderzoek (en) realisatie bevaarbaarheid Akkerwoudster- en Damwoudster vaart.



Actief participeren in de invulling van de activiteiten in de Nije Tille.

2

1

1

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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ZORG

EN WELZIJN
Inleiding
Een gevoel van veiligheid in een dorp is voor iedereen belangrijk. Er
zijn echter altijd een aantal groepen mensen die wat extra aandacht
nodig hebben. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteedt aan:
1. Jeugd (4 tot 12 jaar).
2. Jongeren (12 tot 15 jaar).
3. Ouderen.
Aan het eind van het hoofdstuk wordt ingegaan op het gevoel van veiligheid in het dorp.

Jeugd
Voor de jeugd van 4 tot 12 jaar komen twee zaken naar voren die
belangrijke aandacht verdienen:
1. Speelmogelijkheden in het dorp.
2. Kinderopvang (peuters, kleuters en buitenschoolse opvang).

Het veiligheidsbesluit rondom speeltuinen wordt steeds meer aangescherpt. Dit is de reden waarom de realisatie van nieuwe en het
behoud van de bestaande speelmogelijkheden in samenwerking tussen
Gemeente en particuliere initiatiefnemers zal moeten worden opgepakt.

Eerder is al geconstateerd dat er op het gebied van het verenigingsleven voldoende te doen is. Voor het “gewone buiten spelen”, waarvan

De kinderopvangmogelijkheden krijgen een voorzichtige voldoende,

men mag verwachten dat dit voor kinderen van een plattelandsdorp

waarbij wordt geconstateerd dat de kosten voor opvang ongetwijfeld

heel normaal is, komt echter steeds minder ruimte. Vooral in Akker-

een grote rol spelen. Vaak zal dit de reden zijn waarom veel kinderen

woude worden speelmogelijkheden gemist.

worden opgevangen door pakes en beppes en welwillende buren.
Ouders met onregelmatige werktijden en deeltijdbanen kampen met de

We spreken dan over zaken als trapveldjes, plekken om te skeeleren,

tijden van halen en brengen.

te skaten en te crossen. Kortom, plekken waar de jeugd actief in de
buitenlucht kan ravotten.
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Jongeren

Om andere jeugdgroepen meer bij de dorpsgemeenschap te betrekken

De groep van 12-15 jaar verdient meer aandacht. Ze zijn te groot voor

en meer te bieden is gesuggereerd activiteiten te ondernemen vanuit

de speeltuintjes en te klein voor het uitgaansleven. Een probleem van
alle tijden is dat deze groep jongeren moeilijk “grijpbaar” is omdat ze
zelf vaak niet weten wat ze willen en er daardoor vaak ook een gebrek
aan eigen initiatief is.

de kerken en sportverenigingen. Dit zou samen opgepakt moeten worden zodat er voor de jeugd een breed “keuzepakket” ontstaat.
Er zullen daarna altijd een aantal jongeren blijven die nergens aan deel
willen nemen en op straat blijven rondhangen. Ook hiervoor zal echter

De relatie die als dorpsgemeenschap met de jongeren wordt onderhouden zal echter moeten worden versterkt, waarvoor verschillende suggesties voor verbetering zijn aangedragen. Kern daarvan vormen een
positievere benadering van jongeren, een eigen plek, meer activiteiten
en begeleiding door betaalde jongerenwerkers.

een plek (plekken) moeten worden gecreëerd, waarbij rekening wordt
gehouden met het te verwachten (stoere) gedrag bij de inrichting van
dergelijke plekken.
Loopt het daarna dan toch nog uit de hand, dan is het terecht dat
vernielende jongeren met een lik op stuk beleid geconfronteerd worden

Er moet meer worden georganiseerd, waarbij veel mensen een oplossing zien door dit te koppelen aan het dorpshuis. Een jeugdhonk is op
zich prima maar geen volledige oplossing. De groep jongeren tussen de
12 en de 15 jaar kent veel subgroepjes met ieder een eigen cultuur. De
verschillende subgroepjes “passen” niet altijd echt bij elkaar en zoeken
elk hun eigen weg. Een gedifferentieerde aanpak, gericht op de verschillende subculturen is een juiste weg.

met hun gedrag en veroorzaakte overlast. Eigen inzet bij herstelwerkzaamheden kan daarbij heilzaam werken.
Het jongerenplatform kan nieuw leven in worden geblazen door als
dorpsgemeenschap vanuit de subculturen onder de jongeren aan de
slag te gaan. Op initiatief van dorpsbelang samen met de Gemeente en
andere partijen die zijn genoemd het jeugdplatform de “keuzepakketten” laten samenstellen. En dan ook daadwerkelijk uitvoeren!

Sinds de containers/caravans er zijn is het echter rustiger in het dorp
geworden.

Het gecontroleerde caravanbeleid bij de sporthal en

particulieren op het erf voorziet daarmee in een behoefte van een
aantal opgroeiende jeugdigen. Uiteraard zijn hierbij uitspattingen en
overmatige

alcoholconsumptie

onderwerp

van

gesprek

geweest.

Ouders en de gemeenschap zullen hun kinderen moeten blijven begeleiden en positief blijven meedenken en handelen bij hun ontplooiing en
initiatieven. Een jongerenwerker kan met hen plannen maken en uitvoeren.

Ouderen
Samen zelfstandig zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen waar we
geboren en getogen zijn, bleek de rode draad in de enquête en de
keukentafelgesprekken. Er zullen meer mogelijkheden in het dorp
moeten komen om ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis en hun
eigen dorp te kunnen laten blijven wonen. Nu is het zo dat men uit
moet wijken naar dorpen in de buurt waar wel de geschikte huisvesting
en zorg op maat aanwezig is. Voor een deel wordt hier in de nabije
toekomst in voorzien, maar dit wordt als onvoldoende beoordeeld.
18

Aan het samen kunnen blijven wonen, ook wanneer één van beide
partners hulpbehoevend wordt, zal meer aandacht moeten worden
besteed. Het komt nu nog te vaak voor dat door de onmacht van het
systeem echtparen gedwongen worden gescheiden van elkaar verder te
moeten leven. Er moeten ontwikkelingen in gang worden gezet die
ruimte bieden aan de meer gezonde of de meer mobiele andere
partner, zodat men ook gedurende de laatste levensjaren bij elkaar kan
blijven.
Op het gebied van de thuiszorg worden ook nieuwe (innovatieve)
ontwikkelingen gevraagd. Tijdelijke opname in een vreemd ver tehuis
zou niet meer moeten

hoeven. Verplegend personeel kan zich

gemakkelijker verplaatsen dan oudere mensen en de huidige stand van
de techniek biedt veel meer mogelijkheden om mensen thuis te
verzorgen dan nu wordt toegepast.
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Actielijst Zorg en welzijn
Onderwerp
Speelmogelijkheden jeugd

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Werkgroep instellen die de speelmogelijkheden voor de jeugd inventariseert, de knelpunten
vaststelt en met suggesties voor realiseerbare oplossingen komt. Realiseerbare oplossingen

2

daarna verder uitwerken.
Jongerenactieplan



Samen met de Gemeente en het Jeugdplatform inventariseren welke jeugdsubculturen Damwoude kent.



De verschillende subculturen benaderen en er achter proberen te komen welke wensen zij
1

hebben.

Innovatie ouderenwonen en -zorg



Op basis hiervan “subculturenkeuzepakketten” samenstellen en een realisatieplan opstellen.



Realisatieplan daarna uitvoeren.



Samen met de Gemeente met behulp van gegevens over de bevolkingsopbouw (leeftijden
en woonsituaties) bepalen om welke inwoners het in potentie gaat.



In overleg met zorginstellingen en huisartsen een inschatting maken voor welke problemen
op termijn oplossingen gevonden zullen moeten worden en steekproefsgewijs toetsen.



1

Oplossingenpakket samenstellen en samen met de Gemeente en andere belanghebbende
realiseren.
1

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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KUNST

EN CULTUUR

Ruim een derde van de inwoners is van mening dat er meer aandacht
voor kunst en cultuur zou mogen zijn. Er zou een werkgroep in het
leven kunnen worden geroepen die zich inzet voor kunst en cultuur in
Damwoude. Ook de feestcommissie zou hierin een rol kunnen spelen.
Activiteiten

die

kunnen

worden

opgezet

zijn

bijvoorbeeld

een

kunstroute en de realisatie van muziektenten en openluchtconcerten
Aansluitend bij het cichoreimuseum zou ook van ander (oudere)
gebouwen en kerken kan het cultuurhistorische karakter in combinatie
met het stimuleren van het toerisme worden versterkt. Daarnaast kan
de Gemeente meer ruimte scheppen voor de vestiging van kunstgaleries.

Actielijst Kunst en cultuur
Onderwerp
Actieplan kunst en cultuur

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Werkgroep samenstellen die zich inzet voor kunst en cultuur in Damwoude.



De werkgroep kan starten met een inventarisatie van de al aanwezige initiatieven en deze
toetsen aan de door de bewoners aangedragen wensen. Sommige wensen zullen daarna

4

waarschijnlijk ingepast kunnen worden in de al bestaande initiatieven. Voor de resterende
wensen zullen daarop plannen gemaakt moeten worden.
1

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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MILIEU
Veel mensen ergeren zich aan zwerfvuil en zwerfafval. Niet alleen in en

Het dorp kent een aantal riool-

rond het dorp, maar ook in buitengebieden. Het fietspad naar Dokkum

overstorten

spant hierbij de kroon. Verder is er veeloverlast van hondenpoep op de

vies en erg kan stinken. Veel

groenstroken en rond de scholen.

mensen zijn van mening dat

De vuilnis- of vangbakken die door de Gemeente her en der geplaatst
zijn zouden beter of wekelijks geleegd en gecontroleerd worden. Ook

dergelijke

waar

het

water

overstorten

niet

meer van deze tijd zijn.

bestaat het idee jaarlijks een “himmeldei” voor het gehele dorp te
organiseren.
Over het gescheiden inzamelen van afval was iedereen erg te spreken!
De Gemeente verdiende hier een eervolle vermelding. Gescheiden
inzameling zou daarom weer in ere hersteld moeten worden.
Voor veel mensen blijkt de groene container is te klein in de zomer. Zij
zouden graag een grotere of twee containers willen kunnen hebben
eventueel tegen een kleine betaling. Een andere mogelijkheid is de
groen container in de zomerperiode wekelijks legen.

Actielijst Milieu
Onderwerp
Zwerfafval

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Werkgroep instellen die de problematiek inventariseert en daarna samen met de Gemeente
naar oplossingen zoeken.

Afvalinzameling



Met de Gemeente overleggen hoe de gescheiden afvalinzameling weer in het leven kan
worden geroepen.

Riooloverstorten

3

1



Met de Gemeente de problematiek van de te volle groene container in de zomer overleggen.



Probleem aanhangig maken bij de Gemeente.

1
1

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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DORPSBELANG

EN BELANGENBEHARTIGING

Over het functioneren van de beide Verenigingen voor Dorpsbelangen

latie met de Gemeente. De dorpsvisie biedt voor dit laatste goede mo-

is men overwegend positief. Samenvoegen is geen eerste prioriteit.

gelijkheden.

Ook over de zaken (onderwerpen) waarmee de beide dorpsbelangen

De informatievoorziening over de verenigingsactiviteiten kan beter en

zich

zou bij voorkeur gezamenlijk moeten worden opgepakt met het uit-

bezig

houden

is

men

te

spreken.

De

enquête

en

de

keukentafelgesprekken zijn heel goed ontvangen. Er is voorgesteld om

brengen van een gezamenlijke dorpskrant door beide Dorpsbelangen.

ieder jaar een soort van ronde keukentafelgesprekken te houden.
Er zijn een tweetal zaken die prioriteit hebben van de Dorpsbelangen.
In de eerste plaats is dat meer aandacht besteden aan de gemeenschapszin in het dorp en in de tweede plaats het versterken van de re-

Actielijst Dorpsbelang en belangenbehartiging
Onderwerp
Inwonerscontacten

Urgentie1

Gewenste actie(s) Dorpsbelang


Een planning maken om elk jaar (keukentafel)ge-sprekken met de dorpsbewoners te gaan
voeren.

Gemeenschapszin



3

Meer betrekken van de inwoners van het dorp bij de verschillende problemen die er leven.
In deze dorpsvisie is daarvoor (al) een aanzet gemaakt door bij de verschillende gewenste
acties op te nemen dat daarvoor een werkgroep wordt ingesteld. De leden van deze
werkgroepen zouden zoveel mogelijk niet-bestuursleden moeten zijn.



3

Wanneer deze werkwijze succesvol blijkt, deze trend proberen door te zetten in elk initiatief
dat ondernomen wordt.

Contacten gemeente



Na de presentatie van de(ze) dorpsvisie afspraken maken met het College van B&W om
twee keer per jaar een voortgangsgesprek te (gaan) voeren.

Informatievoorziening



Onderzoeken (door de dagelijkse besturen van beide verenigingen) of een gezamenlijke informatievoorziening te realiseren is.
1

1

2

Genummerd van 1 t/m 5; 1 = hoogste urgentie, 5 = laagste urgentie.
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PROJECTEN;

DE

ACTIELIJSTEN GECOMBINEERD EN IN

DE TIJD GEPLAND

In het vorige is per hoofdstuk aangegeven welke acties door Dorpsbelang gewenst zijn. Tussen de hoofdstukken zit een overlap. In dit
hoofdstuk zijn alle overlappende acties gecombineerd en zijn de daaruit
voortkomende projecten geformuleerd en in de tijd gepland.
Tevens is aangegeven of er voor het betreffende project een werkgroep
wordt ingesteld, dan wel dat de actie(s) vanuit de besturen van Dorpsbelang worden ondernomen. De werkgroepen worden ingesteld door de
besturen van Dorpsbelang met daarin een afgevaardigde uit het
bestuur die tijdens de bestuursvergaderingen verslag doet van de
voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep.
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Project Wonen
Onderwerp
Starterswoningen

Actie(s)






Innovatie oude-



renwonen en
ouderenzorg




Wonen voor oude-



ren
Gevarieerd wonen







Uitvoeren door:
Urgentie

Bestuur

2008

2010

Werkgroe
2de
1ste
2de
1ste
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar

Overleg met de Gemeente en de woningbouwvereniging over de sturingsmogelijkheden van het woningtypeaanbod in het dorp. Actie ondernemen op die
kansen die zich voordoen.
Overleg met de Gemeente om bouwen in eigen
beheer door het plaatsen van tijdelijke woonruimte op
de bouwkavel (caravan) mogelijk te maken.
Overleg met de Gemeente (en geïnteresseerde aannemers) om in eigen beheer, maar met deskundige
begeleiding, een cascowoning af te kunnen bouwen.

1

X

Samen met de Gemeente met behulp van gegevens
over de bevolkingsopbouw (leeftijden en woonsituaties) bepalen om welke inwoners het in potentie
gaat.
In overleg met zorginstellingen en huisartsen een
inschatting maken voor welke problemen op termijn
oplossingen gevonden zullen moeten worden en
steekproefsgewijs toetsen.
Oplossingenpakket samenstellen en samen met de
Gemeente en andere belanghebbende realiseren.

1

X

Overleg met belanghebbenden en daarna de
Gemeente en de zorgaanbieders om de combinatie
wonen en zorg te optimaliseren.

3

Gemeente overtuigen van de wens van de inwoners
van Damwoude om met “jong en oud” te wonen.
Onderzoek en overleg (Gemeente en inwoners) naar
de “minimaal” gewenste groenvoorziening, trapveldjes,vijvers en andere open plaatsen in het dorp en de
daaruit voortkomende inbreidingsmogelijkheden.
Onderzoek en overleg met Gemeente en eventueel
Hûs en Hiem om meer flexibiliteit in bouwmogelijkheden te realiseren.

2009

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

2
X
X

X

X
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Project Toeristische en recreatieve routes
Onderwerp
Toerisme

Routestructuren

Actie(s)






Uitvoeren door:
Urgentie

Bestuur

Contact opnemen met het Instituut Service
Management van de CHN Leeuwarden (www.chn.nl)
om te kijken of er stage- of onderzoeksmogelijkheden
zijn om de toeristische potentie van Damwoude in
kaart te kunnen brengen.

2

X

Onderzoek (en) realisatie extra wandelroutes.
Onderzoek (en) realisatie extra ruiterroutes.
Onderzoek (en) realisatie bevaarbaarheid Akkerwoudster- en Damwoudster vaart.

2

X

2008

2009

2010

Werkgroe
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar
2de

1ste

2de

1ste

X

X

X
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Project Onderhoud en milieu
Onderwerp
Afvalinzameling

Actie(s)




Uitvoeren door:
Urgentie

Bestuur

2008

2009

2010

Werkgroe
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar
2de

1ste

Met de Gemeente overleggen hoe de gescheiden
afvalinzameling kan worden gecontinueerd.
Met de Gemeente de problematiek van de te volle
groene container in de zomer overleggen.

1

X

X

X

2de

1ste

X

X

Riooloverstorten



Probleem aanhangig maken bij de Gemeente.

1

X

Zwerfafval



Werkgroep instellen die de problematiek inventariseert
en daarna samen met de Gemeente naar oplossingen
zoeken.

3

X

Werkgroep opstarten die de onderhoudssituatie van
fiets- en wandelpaden en trottoirs inventariseert.
Onderhoudsprioriteiten stellen en het resultaat
aanbieden aan de Gemeente.

4

X

X

X

Werkgroep instellen die de door de bewoners
gesignaleerde onderhoudssituatie inventariseert en
aan de orde stelt bij de betreffende instanties.

4

X

X

X

Onderhoud

Onderhoudstoestand buitengebied
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Project Bedrijvigheid
Onderwerp
Bedrijvigheid

Streekfunctie

Actie(s)

2009

2010

Werkgroe
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar
1ste

2de

X

X

X

X

X

X

Bestuur

2de

1ste

1

In overleg met de winkeliers(vereniging) en de
Gemeente onderzoeken of met de aanleg van de
Centrale As het gevaar dreigt dat het winkelcentrum
zijn streekfunctie zal gaan verliezen.

1

X

X

X

Overleggen met de ondernemers en winkeliers welke
knelpunten er precies zijn in het vestigingsklimaat en
de ontplooiingsmogelijkheden voor (nieuwe)
bedrijven.
Samen met ondernemers en Gemeente proberen
hiervoor creatieve oplossingen te vinden en te
realiseren.

1

X

X

X





(terrasfuncties,
e.d.) en horecavoorzieningen

2008

Onderzoek en actie op de volgende vragen:

Hoe kan de Gemeente actiever worden in
behoud van bestaande en creëren van nieuwe
bedrijvigheid?

Is de combinatie wonen en werken (kenniseconomie) een kans die Damwoude moet grijpen?

Bestaat het gevaar dat na de aanleg van de
Centrale As bedrijven die zich in Damwoude
zouden willen vestigen het gevoel hebben dat
Damwoude afgelegen ligt?

winkelcentrum

Winkel-, centrum-

Uitvoeren door:
Urgentie



X

X

X
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Project Bereikbaarheid en mobiliteit
Onderwerp
Achterweg

Actie(s)


Verkeersveiligheid



Lokale ontsluiting



Overleg starten met de Gemeente om de Achterweg
weer als fietsroute richting Dokkum te kunnen gebruiken.
Contact opnemen met de vakwethouder om de
gesignaleerde knelpunten op te lossen.
Werkgroep starten die samen met de vertegenwoordigers (van de bewoners) van de verschillende straten onderzoekt op welke manier de locale ontsluiting
naar intensieve bestemmingen (sport, winkels, bedrijven) het beste kan worden uitgevoerd. Daarna
overleg opstarten over de uitkomsten van het
onderzoek met de Gemeente.

Uitvoeren door:
Urgentie

Bestuur

2008

2009

2010

Werkgroe
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar
2de

1ste

2de

1

X

2

X

X

3

X

X

1ste

X

X

X
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Project Belangenbehartiging en contacten
Onderwerp
Politie

Actie(s)


Uitvoeren door:
Urgentie

Bestuur

1

X

X

X

X



Actief participeren in de invulling van de activiteiten
in de Nije Tille.

1

Bank en Post



Met de locale filiaalhouder van de Rabobank en de
eigenaar van de C1000 contact opnemen en de wensen van de inwoners kenbaar maken.

2

X

Inwonerscontacten



Een planning maken om elk jaar (keukentafel)gesprekken met de dorpsbewoners te gaan voeren.

3

Gemeenschapszin



Meer betrekken van de inwoners van het dorp bij de
verschillende problemen die er leven. In deze dorpsvisie is daarvoor (al) een aanzet gemaakt door bij de
verschillende gewenste acties op te nemen dat daarvoor een werkgroep wordt ingesteld. De leden van
deze werkgroepen zouden zoveel mogelijk nietbestuursleden moeten zijn.
Wanneer deze werkwijze succesvol blijkt, deze trend
proberen door te zetten in elk initiatief dat ondernomen wordt.

3

Na de presentatie van de(ze) dorpsvisie afspraken
maken met het College van B&W om twee keer per
jaar een voortgangsgesprek te (gaan) voeren.

3

X

Contact opnemen met de bus- en treinvervoerder om
de gesignaleerde knelpunten t.a.v. haltes en aansluitingen op te lossen.
Contact opnemen met de Gemeente over verbetering
van de fietsenstalling aan de Kruisweg.

5

X

Contacten



gemeente
Openbaar vervoer





2009

2010

Werkgroe
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar
2de

Afspraak maken met de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en hoofd van de plaatselijke
politie om de problemen kenbaar te maken en een
oplossing te zoeken.

Dorpshuis



2008

X

1ste

2de

1ste

X

X

X
X
X

X

X
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Project Jeugd en jongeren
Onderwerp
Jongerenactieplan

Actie(s)








Speelmogelijkheden jeugd



Uitvoeren door:
Urgentie

Samen met de Gemeente en het Jeugdplatform inventariseren welke jeugdsubculturen Damwoude kent.
De verschillende subculturen benaderen en er achter
proberen te komen welke wensen zij hebben.
Op basis hiervan “subculturenkeuzepakketten”
samenstellen en een realisatieplan opstellen.
Realisatieplan daarna uitvoeren.

1

Werkgroep instellen die de speelmogelijkheden voor
de jeugd inventariseert, de knelpunten vaststelt en
met suggesties voor realiseerbare oplossingen komt.
Realiseerbare oplossingen daarna verder uitwerken.

2

Bestuur

2008

2009

2010

Werkgroe
2de
1ste
2de
1ste
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
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Project Kunst en cultuur
Onderwerp
Actieplan kunst

Actie(s)


en cultuur


Werkgroep samenstellen die zich inzet voor kunst en
cultuur in Damwoude.
De werkgroep kan starten met een inventarisatie van
de al aanwezige initiatieven en deze toetsen aan de
door de bewoners aangedragen wensen. Sommige
wensen zullen daarna waarschijnlijk ingepast kunnen
worden in de al bestaande initiatieven. Voor de
resterende wensen zullen daarop plannen gemaakt
moeten worden.

Uitvoeren door:
Urgentie

Bestuur

2008

X

4

2009

2010

Werkgroe
2de
p
halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar
2de

1ste

2de

1ste

X

X

X

X

X

32

© Dorpsbelangen Akkerwoude en Dantumawoude
Alle rechten voorbehouden.
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De gebruiker is verantwoordelijk
voor naleving van alle geldige wetten inzake auteursrecht. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde
uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm, e-mail of welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Dorpsbelangen Akkerwoude en Dantumawoude.
Ondanks de zorg die besteed is bij het samenstellen van deze uitgave, is Dorpsbelangen Akkerwoude en Dantumawoude
zich ervan bewust dat er onvolkomenheden kunnen zijn ontstaan. Dorpsbelangen Akkerwoude en Dantumawoude kan
hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

