
Inleiding

In 2012 is er landelijk veel gesproken en geschreven over het 
leefbaar houden van dorpen in krimpgebieden. Noordoost 
Fryslân en Dongeradeel werden daarbij nauwlettend gevolgd. 
Dat zal in 2013 niet anders zijn. We krijgen landelijke aan-
dacht, want er heerst nieuwsgierigheid rondom onze aanpak. 
Een aanpak die zich kenmerkt door het bundelen van krachten 
en de rijke eigen initiatieven vanuit de bevolking. Vele vrij-
willigers en professionals spannen zich in en dat blijft niet 
onopgemerkt. Nu we nog aan het begin staan van dit nieuwe 
jaar, wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de inspanningen 
die vorig jaar geleverd zijn. Deze nieuwsbrief geeft u een beeld 
van alle recente initiatieven en resultaten. En voor wat betreft 
2013 (ook zonder tocht der tochten): “It giet oan!”

Sicco Boorsma (Wethouder gemeente Dongeradeel)

Actualiteiten in Dongeradeel
•	 Startbijeenkomst Experiment Duurzame 
      Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel  
Op donderdag 22 november 2012 werden in de gemeente 
Dongeradeel vier Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) 
opgericht. Binnen deze maatschappijen zijn vrijwilligers werk-
zaam die hun dorp een warm hart toedragen en die in actie 
willen komen voor versterking van de leefbaarheid. Boven de 
DOM’s hangt de zogenoemde DOM-koepel, die onder andere 
zorgt voor gerichte informatie en een evenwichtige verdeling 
van subsidies onder de dorpen. In deze DOM-koepel zitten 
onder andere gemeentelijke bestuurders, de DOM-voorzitters 
en inwoners met bijvoorbeeld architectonische of financiële 
expertise.

Uitvoering concrete initiatieven DOM
Samen, maar vooral op eigen kracht, voert een DOM concrete 
initiatieven uit voor plaatselijke woningen, gebouwen, de 
sociale omgeving, de publieke/private openbare ruimte en 
de economie. De deelnemende dorpen hebben samen met 
bewoners een dorpsverkenning gemaakt. Daarnaast hebben 

experts een cultuurhistorische verkenning en een bouwhi-
storische verkenning opgesteld. Het is een grondige aanpak 
volgens Anne-Jo Visser van SEV | Platform 31: “De plannen 
worden breed gedragen, want de inwoners zijn er nauw bij 
betrokken. Maar wat vooral bijzonder is, is dat er zowel een cultuur-
historische verkenning als een bouwhistorische verkenning is 
gedaan. Dat ben ik niet eerder tegengekomen in Nederland.”

Duurzame plannen
Binnen het experiment worden duurzame plannen gemaakt 
om verpaupering van panden in de dorpskern aan te pak-
ken en tegen te gaan. Een belangrijk aandachtspunt is de 
beschikbaarheid van geschikte en aantrekkelijke woningen 
voor starters en jonge gezinnen. Daarbij wordt gedacht aan 
het opknappen en samenvoegen van oude panden in de 
dorpskern in plaats van nieuwbouw aan de rand van het 
dorp. Bovendien kunnen ook pleinen, ontmoetingsplekken en 
speeltuinen worden aangepakt, zodat het dorp een prettige 
plek is om te vertoeven voor jong en oud.

Vier dorpen en betrokken partijen
De gemeente Dongeradeel kent vier dorpen met een beschermd 
dorpsgezicht: Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat. 
Het project beperkt zich in eerste instantie tot deze dorpen, 
omdat ze belangrijke dragers zijn van leefbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit. Bovendien zijn er mogelijkheden voor recreatie en 
toerisme. De andere dorpen binnen de gemeente kunnen 
later aansluiten. Bij de voorbereiding zijn naast de gemeente 
verschillende partijen betrokken, namelijk: Provincie Fryslân, 
Plattelânsprojekten NE, Agentschap NL, SEV | Platform31, 
Rijksdienst cultureel Erfgoed, Partoer en Doarpswurk. Het 
is bovendien een belangrijk project op de agenda Netwerk 
Noordoost, waarin de Noordoost Friese gemeenten samen-
werken. 

Social media
De Dom’s zijn te volgen op Facebook. Kijk voor foto’s, projecten 
en ander nieuws op: 
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www.facebook.com/DorpsontwikkelingDongeradeel
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•	 Experiment Aanpak ‘Rotte Kiezen’
Vier Friese woningcorporaties en Doarpswurk zijn in 2007 
gestart met het Experiment Aanpak Rotte Kiezen. Het doel 
van het experiment is het vergroten van de leefbaarheid op 
het Friese platteland door het aanpakken van bestaande 
verpaupering. Het gaat hierbij om particuliere panden. Het 
experiment is benoemd tot rijksexperiment op gebied van de 
bevolkingskrimp. De gemeente en Doarpswurk hebben een 
intentieverklaring ondertekend om drie panden in Holwerd aan 
te pakken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een provinciale 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)-subsidie. In-
middels zijn er concrete stappen gezet en worden er op korte 
termijn acties uitgevoerd.

•	 Woonakkoord
Het college van de gemeente Dongeradeel heeft het woon-
akkoord, dat samen met woningcorporatie Thús Wonen is 
gemaakt, vastgesteld. In dit akkoord zijn voor de toekomst 
heldere afspraken gemaakt over de uitvoering van het woon-
beleid.

Het woonakkoord is onder andere bedoeld om goed in te kunnen 
spelen op de demografische ontwikkelingen. Prognoses laten 
zien dat er in de toekomst minder woningen nodig zijn. Dat 
heeft uiteraard alles te maken met bevolkingskrimp, vergrijzing 
en ontgroening. Daarnaast zal er behoefte zijn aan andere 
woningen, want de gemiddelde leeftijd van de huishoudens 
stijgt en er zullen meer kleinere huishoudens komen. Daarom 
wordt er gewerkt aan levensloopbestendige woningen die zo-
wel geschikt zijn voor senioren als voor kleine gezinnen.
De hoeveelheid sociale huurwoningen in Dokkum blijft onge-
veer gelijk en neemt iets af in de kleine dorpen. In de komende 
vijf jaar gaat Thús Wonen maximaal 25 procent van de huur-
woningen in deze dorpen verkopen.

In het woonakkoord hebben de gemeente en Thús Wonen ook 
bepaald dat de Fonteinslanden en de Hoedemakerspolder in 
Dokkum prioriteit krijgen. In de Fonteinslanden ligt de grootste 
opgave in de te vervangen riolering en in de Hoedemakerspolder 
ligt de nadruk op het aanpakken van de woningen die in slechte 
staat verkeren.

Een conceptversie van het woonakkoord is op 10 oktober 
besproken met dorpsbelangen en wijkraden uit de gemeente. 
Het woonakkoord is op 30 oktober door het college van burge-
meester en wethouders vastgesteld en is in november ter 
kennis aangeboden aan de raad. Het woonakkoord is te lezen 
op www.dongeradeel.nl. 

•	 Website
De gemeente Dongeradeel is momenteel aan de slag met 
het vernieuwen van de gemeentelijke website op het gebied 
van Leefbaarheid en Wonen. De informatie wordt makkelijker 
vindbaar en vaker geactualiseerd. Voor maart 2013 wordt dit 
afgerond.

Actualiteiten in de regio
Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen 
met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage 
leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor 
Noordoost Fryslân. De stelling is: In 2030 is het goed wonen in 
de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. 
Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten 
Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, 
Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en de provincie Fryslân. 
Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost is een groot aantal 
projecten geformuleerd. De projecten zijn verdeeld over drie 
themagroepen:

•  Economie, Recreatie & Toerisme (ERT)
•  Sociaal & Leefbaar (S&L)
•  Ruimte & Infra (R&I)

In deze themagroepen zijn naast bestuurders en ambtelijke 
medewerkers ook ondernemers en maatschappelijke orga-
nisaties actief. De themagroepen vergaderen 4x per jaar. Wilt 
u meer weten over de projecten binnen de Agenda Netwerk 
Noordoost? Kijkt u dan op www.dwaande.nl.

       

Algemene informatie en contactgegevens
Voor vragen over het programma Leefbaarheid en Wonen kunt 
u contact opnemen met de betreffende projectleiders
•	 Sytske Raap, tel. (0519) 298 761 of e-mail:  

s.raap@dongeradeel.nl.
•	 Evert Dijkstra, tel. (0519) 298 744 of e-mail:  

e.dijkstra@dongeradeel.nl. 
•	 Sicco Boorsma is coördinerend wethouder voor het 

programma Leefbaarheid en Wonen.


