
Mei it each op de takomst!

Een dorpsplan voor Marrum/Westernijtsjerk
                                            





Geachte dorpsbewoners, 
 
Een dorpsvisie, een woord wat vandaag de dag niet meer weg te denken is uit de Friese dorpen. Het woord zegt het al: “Een beeld van de 
toekomst.” Het in kaart brengen van prioriteiten en ambities of in mooie woorden:

“Een plan waarin een dorp aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving.”
 
Zelf vind ik het woord dorpsvisie lang niet altijd het juiste woord. Een dorpsplan dekt de lading beter. Wat is goed, wat kan beter op korte termijn, 
middellange termijn en lange termijn (de visie).  

Een dorpsplan beoogt diverse doelen, het wordt geschreven om:
•	 een dialoog aan te gaan met de gemeente, corporatie, provincie en andere partijen;
•	 de dorpsbewoners te activeren;
•	 plaatselijk belang te ondersteunen bij hun taak om het dorp te vertegenwoordigen.

Een dorp begeleiden bij het maken van een dorpsplan is altijd spannend. Hoe steekt het dorp in elkaar? Hoe is de saamhorigheid en sfeer? Hoe 
groot is de inzet van het hele dorp om er een succes van te maken? Hoe krijgen we de dorpsbewoners in beweging?

We hebben altijd te maken met natuurlijke spanningsvelden. Waarden en normen verschillen namelijk evenals uitgangspunten en belangen. 
Iedereen zit in een andere levensfase. Een moeder denkt nu eenmaal anders over een verkeersdrempel dan een tractorchauffeur. Het is de kunst 
de mening van een ander te begrijpen ook al deelt u niet dezelfde mening. De acceptatie dat zelden de gehele samenleving hetzelfde standpunt 
deelt. Probeer in te zoomen op de oplossing en minder te focussen op het probleem. Een uitdaging die niet altijd gemakkelijk is, want het is geen 
emotieloos gebeuren. We spreken tenslotte over ‘uw thuis.’

Voor mij persoonlijk is het altijd leuk om weer nieuwe mensen te leren kennen. Er zijn altijd weer bewoners die mij enorm inspireren. Als 
buitenstaander en procesbegeleider maak ik mij echter ook zorgen over het vervolg. Nu het plan gereed is, slechts een eerste stap gezet. De 
grootste uitdaging komt nog: ‘De uitvoering.’ Dorpsbelang kan dit niet alleen, de inzet van iedereen is nodig. Of dit nu een paar uren zijn, een 
project of als bestuurder dat maakt niets uit. Alle beetjes helpen!

U heeft als dorpbewoner de sleutel tot succes in handen! Zorg met elkaar voor vertrouwen, interactie en verbondenheid!

Namens werkgroep OOG: Jaap Hijma, Johannes van der Veen, Jan van der Meer, Auke Vellinga, Piet Osinga, Sake Schuiling, Betty Hoogsteen,  
Meint Steen en Anne van Oosten, wil ik iedereen die heeft meegedacht, kritisch is geweest, heeft gereageerd en tijd heeft vrij gemaakt enorm 
bedanken voor de inzet.

Hartelijke groet,
Wenje BV

Jessica Hartman

Voorwoord
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In deze samenvatting staat een beknopt overzicht van de aanbevelingen, oplos-
singen en suggesties. Een nadere toelichting met voorbeelden kunt u vinden in de 
betreffende hoofdstukken.  
 
Er ligt voor de bewoners van Marrum/Westernijtsjerk een schone taak! Er zijn veel 
zaken naar voren gekomen die door eigen inzet en activiteit gerealiseerd kunnen 
worden. Het plan kan uiteraard niet over de schutting gegooid worden bij dorpsbe-
lang, de gemeente of de corporatie. Het zal met elkaar moeten gebeuren.  
 
In dit verslag zult u naast de uitkomsten ook informatie vinden. Dit om een aantal 
zaken beter te begrijpen en te verduidelijken. De grote slotvraag is nu: Hoe nu 
verder?

Dorpen & Omgeving
Poep!: De verantwoording en oplossing van deze overlast ligt voor het grootste deel 
bij de eigenaren van de dieren. Er zijn aangewezen plekken, daarbuiten moet een 
eigenaar het fatsoen hebben de poep op te ruimen. 

Zwerfvuil: In het kader van zwerfvuil worden vuilvangers en blikvangers door het 
dorp zelf als oplossing aangedragen. Spreek bewoners aan op hun gedrag. Com-
municeer dit probleem regelmatig. Kijk eens naar één of twee centrale plekken in 
het dorp, waar bewoners het tuinafval bij elkaar kunnen leggen. Organiseer jaarlijks 
een himmeldei.

Vandalisme: In het geval van vandalisme en diefstal kunnen bewoners contact 
opnemen met de politie. Er zal uitgezocht worden welke agent contactpersoon is 
voor Marrum. Naam en telefoonnummer zullen dan gecommuniceerd worden naar 
de dorpsbewoners.
 
Dorpsuiterlijk: Voor verbeteringen van het uiterlijk zou een werkgroep geformeerd 
kunnen worden. De rol van deze werkgroep is dan voorstellen maken voor daad-
werkelijke verbeteringen in het dorp. Wat, hoe en op welke wijze?

Dorpsschouw: Woenen NoordWest Friesland organiseert jaarlijks een dorpsschouw 
met gemeente en dorpsbelang. Maak hier gebruik van.

AED: De gemeenteraad heeft dit onderwerp op de agenda staan. Wanneer de ge-
meente hiervoor geen geld beschikbaar stelt, kan het dorp zelf actie ondernemen. 
Een	inzameling	tijdens	sportwedstrijden,	sponsors	zoeken,	cofinanciering….	Het	
gaat niet om een extreem hoog bedrag.

Verkeer & Veiligheid
Parkeren bij school: Ten aanzien van gevaarlijke verkeers- en parkeersituaties bij de 
school zouden de ouderraad of de medezeggenschapsraad een rol kunnen spelen. 
Daarnaast kan dorpsbelang de boodschap herhalen. De kracht van herhaling is 
belangrijk. Andere, aangedragen, oplossingen voor het veilig oversteken zijn een 
zebrapad bij school en klaar-over-poppen. 

Parkeerprobleem: Een eenvoudige en goedkope oplossing is de auto iets verder 
weg zetten en een paar meter meer lopen. De meningen over een extra parkeerter-
rein zijn verdeeld. Dit geldt eigenlijk alleen voor de drukte bij het sportcomplex in 
de weekenden.

Verkeer: Een werkgroep zou alles goed in kaart moeten brengen, zodat dorpsbe-
lang hierover concreet in gesprek kan gaan met de gemeente.

Provinciale weg: Het knelpunt bij de provinciale weg is bekend bij de gemeente. 
Tijdens de eerste avond is aan de bewoners concreet gevraagd naar wenselijke 
oplossingen en deze zijn in het kader van de gebiedsontwikkeling Ferwerderadiel 
aangeboden aan de gemeente. 

Wonen & Werken
Verhuisbehoefte: De resultaten van de vragenlijsten zullen opgenomen moeten 
worden	met	de	gemeente	en	de	corporatie.	Het	dorp,	gemeente	en	financierders	
staan hier voor twee grote uitdagingen namelijk: krimp en vergrijzing. Momenteel 
worden er veel mogelijkheden en opties uitgewerkt door de rijksoverheid. Het gaat 
hier om maatwerk. 

Supermarkt: De supermarkt zou graag willen vergroten om ook in de toekomst be-
staansrecht te hebben. Wellicht zou de supermarkt kunnen verplaatsen binnen het 
dorp en kan er op de bestaande locatie iets gedaan worden met de behoefte voor 
starterswoningen of wonen & zorg. 

Woningzoekenden: Zoek de mensen die wonen & werken wensen op en ga één op 
één de wensen inventariseren. Er is ruimte en het is gelijk een stimulering van de 
lokale werkgelegenheid.

Werkgroep recreatie & toerisme als werkgelegenheid: De gebiedsontwikkeling 
Ferwerderadiel gaat voor een deel over het stimuleren van recreatie & toerisme en 
landbouw als economische activiteit. Ondernemers moeten wel de kansen zien om 
iets op te starten, waardoor er werkgelegenheid kan ontstaan. 

Samenvatting
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Voorzieningen, Verenigingen & Onderwijs
Behoud middenstand: Het behoud van de voorzieningen, met name de midden-
stand, ligt in handen van de bewoners. De ondernemers hebben inkomsten nodig 
om bestaansrecht te hebben. Het is dus noodzaak dat de bewoners besteden in 
eigen dorp. 

Inkomsten vanuit bestuur: Besturen zouden vergaderingen kunnen afwisselen tus-
sen het dorpshuis, thuis en café bijvoorbeeld. Iedereen heeft elkaar nodig. Prijzen 
en afscheidscadeaus zoveel mogelijk kopen in het dorp.

Bibliotheek: De mogelijkheden voor een kleine bibliotheek die gevestigd is in de 
school of het dorpshuis onderzoeken.

Kinderoppas: Informatie hieromtrent zou op een (nieuwe) website van dorpsbelang 
kunnen staan. Naast de dagopvang is er ook behoefte aan opvang in de weekenden 
en avonduren. Er kan op dorpsniveau een systeem gemaakt worden, waarin jeugd 
die wil bijverdienen zich kan aanmelden als oppas.

Brede school: De mogelijkheden voor een brede school zouden onderzocht moe-
ten worden, omdat er behoefte is aan openbaar onderwijs. Het aantal leerlingen is 
hierbij van wezenlijk belang. NB: Het is beter om één school te hebben dan geen 
school. Gezien de ligging van het dorpshuis ten opzichte van de huidige school zijn 
er wel kansen.

Bestuur: Door een gezamenlijke aanpak kunnen er kosten en mankracht bespaart 
worden, wat met een tekort aan vrijwilligers interessant kan zijn. Een onafhanke-
lijke werkgroep, doarpswurk, GO-4 Sport of een extern bedrijf kunnen hier een rol 
in spelen, om voorbij de emotie te komen en iets neer te zetten in het belang van 
het dorp. 

Wensen: Er is belangstelling voor damesvoetbal. De voetbalclub zou een paar trai-
ningen kunnen geven om te kijken of er daadwerkelijke voldoende dames zijn voor 
een volwaardig elftal. De gemeente staat er voor open om meer te doen met de 
visvijver. Een jeu-de-boules baan, de groep die nu aan koersbal doet, zou benaderd 
kunnen worden en kunnen nadenken over geschikte locaties. Misschien zou dit kun-
nen in combinatie met een speeltuin, jong en oud bij elkaar zorgt voor leefbaarheid. 

Dorpshuis: Om meer uit het dorpshuis te halen en evenementen, zoals cursussen, 
muziek, theater en activiteiten voor de diverse doelgroepen naar het dorp te halen 
zou een beheerder een oplossing kunnen zijn. Het bestuur en de extra inzet ge-
beurt dan door vrijwilligers en voor de beheerder is het een baan. 

Recreatie, Toerisme Landschap & Cultuur
Promotieplan: Maak een promotieplan voor de dorpen en omgeving.

Paarden van Marrum: Maak meer gebruik van de media-aandacht die er is geweest. 
Buitenritten in het gebied waar dit spektakel zich heeft afgespeeld. 

Wandelen/fietsen:	Zijn	er	mogelijkheden	voor	wandeltochten	en/of	fietstochten	
bijvoorbeeld door de Noorderleech? Zoek aansluiting met dorpen die ook in dit ge-
bied liggen. Probeer een organisatie naar deze omgeving te halen, die activiteiten 
organiseert. 

De aanbeveling die wordt genoemd bij wonen & werken is ook hier van toepassing.

Jeugd
Hangjeugd: Om de jeugd van de straat te houden moeten er alternatieven komen. 
Om de jeugd te bereiken zal nieuwe communicatie ingezet moet worden.

Betrek de jeugd: De jeugd heeft goede ideeën en over een aantal jaren zijn dit 
tevens de mensen die het moeten doen in het dorp. Door deze generatie er nu bij 
te betrekken, zullen zij meer verbondenheid met het dorp krijgen en houden, waar-
door de kans groter is dat deze generatie in de dorpen zal blijven wonen. Iedere 
middelbare scholier moet een maatschappelijke stage lopen. Het dorp kan hiervoor 
veel bieden. Een win-win situatie voor iedereen. Spreek bij overlast de jeugd aan. 

Senioren
Woningbehoefte senioren: Onderzoek daadwerkelijk wat de behoefte is van de 
huidige senioren op gebied van wonen, zorg en voorzieningen. Doe dit door één op 
één gesprekken te voeren. 
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Bestuur
Bestuurstructuur: Kritisch kijken naar de huidige bestuursstructuur in de dorpen en 
deze toegankelijker maken. 

Dorpsbelang: Het bestuur van dorpsbelang aanvullen. Naar de hoogte van de con-
tributie kijken, de hoogte hiervan is vergeleken met andere dorpen niet hoog.

Communicatie: De communicatie vanuit dorpsbelang naar het dorp dient verbeterd 
te worden.

Overkoepelend overleg: De gemeente zou eenmaal per maand of per twee maan-
den een overkoepelend overleg kunnen organiseren. 

Jaarplanning: De gemeente kan samen met de corporatie en dorpsbelang een jaar-
planning maken. Dit is voor vrijwilligers werkbaar en duidelijker. 

Beloning: Het zou geweldig zijn wanneer het dorpsbelang en de gemeente op korte 
termijn een paar zaken uit het dorpsplan kunnen realiseren.
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Leefbaarheid: Leefbaarheid is een woord dat de laatste jaren veelvuldig in de mond wordt genomen en een veelbesproken 
onderwerp. Maar wat is leefbaarheid nu eigenlijk? De Dikke van Dalen geeft als antwoord: ‘geschikt om erin of ermee 
te kunnen leven.’ Het Sociaal Cultureel Planbureau noemt leefbaarheid: “Het samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale 
kwaliteit, sociale kenmerken en veiligheid van de omgeving. Kort gezegd heeft leerbaarheid te maken met dingen die we 
kunnen zien en dingen die we niet kunnen zien.

Duidelijk is dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid verschillende factoren een rol spelen: 

•	 het leven als buren
•	 de voorzieningen
•	 de diversiteit
•	 de inrichting van de omgeving
•	 de mate van saamhorigheid
•	 de vergrijzing
•	 de veiligheid
•	 de samenlevingsopbouw
•	 het milieu
•	 de zorg en welzijn
•	 …

Dit zijn een aantal voorbeelden die het onderwerp leefbaarheid raken. Waarom is er zoveel aandacht voor leefbaarheid? 
De afgelopen twee decennia is onze samenleving sterk veranderd. Mensen zijn veel meer met zichzelf bezig en veel 
minder met andere mensen. In dorpen en wijken is goed waar te nemen dat buren steeds minder met elkaar omgaan. 
Dit is te verklaren door de toename van de tweeverdieners, kinderen zijn overdag vaker bij de oppas en daardoor minder 
in het dorp of in de wijk. Daarnaast staan we met twee benen in een multimediaal tijdperk en komen we met gemak in 
contact met de hele wereld. Door al deze facetten zijn we letterlijk minder aan het buurten.



Marrum is één van de mooiste terpdorpen in het noorden van Friesland dat in de 
11e eeuw haar huidige vorm kreeg, inmiddels gelegen aan de provinciale weg 
tussen Dokkum en Leeuwarden. Het dorp bezit een vrijwel onafgegraven, sinds 
de middeleeuwen bewoonde, dorpsterp. Centraal op deze terp ligt de 12e eeuwse 
hervormde kerk. Westernijtsjerk bezit een prachtig 13e eeuws kerkje. In 1744 had 
het dorp 497 inwoners, in 1830 waren het er al 987 en vandaag de dag zijn het er 
circa 1500.

Marrum heeft verschillende stinzen gekend. (Stins = burcht of landhuis; letterlijk 
vertaald uit het Fries: steenhuis). De oudste was Botnia-state, die omstreeks 900 
is gesticht door Ode Botnia. Later is de stins in het bezit gekomen van het geslacht 
Van Camminga. Botnia-state zou een sterke stins geweest zijn, maar tegenwoordig 
is er haast niets meer van terug te vinden. Daarnaast kende Marrum de Ponga-
state. De Ponga’s moeten in Marrum een belangrijke plaats hebben ingenomen. 
Later is de stins in het bezit gekomen van het geslacht Van Harinxma, en rond 1750 
werd hij bewoond door een zekere Indzinga. De bewoners van andere stinzen zijn 
nog terug te vinden in plaatsnamen.

Marrum	was	bekend	om	de	verbouw	van	koffiecichorei.	In	1840	telde	het	dorp	nog	
19 cichoreifabriekjes, maar er zijn er meer geweest. De gedroogde cichoreiwortel 
werd er gemalen, waarna het produkt werd verkocht om te worden gedronken in 
plaats	van	koffie.

In 1891 werd in WesternijTsjerk een zuivelfabriek gesticht. Later verhuisde de 
fabriek naar Marrum. De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Marrum was de grootste 
werkgever van het dorp. Na 1945 ontkwam ook Marrum niet aan de fusies in 
de zuivelindustrie. De fabriek werd omgedoopt tot ‘De Takomst’ (De Toekomst), 
maar op 8 december 1979 sloot de fabriek haar deuren; een gevoelige klap voor 
de werkgelegenheid in het dorp. Eerder was ook de grasdrogerij van Marrum al 
gesloten. In Marrum heeft ook een betonfabriek gestaan.

Marrum was ook de woonplaats van de Friese christelijke volksschrijver Watze 
Cuperus (1891-1966).Cuperus was meteropnemer van beroep. Daardoor kende hij 
de mensen in de streek goed. Zijn boeken spelen dan ook in Marrum en omstreken. 
Cuperus vervulde ook een belangrijke rol in het dorpsleven van Marrum.

In 1997 heeft het dorp een facelift ondergaan, waarbij rekening is gehouden met 
geschiedenis en de karakteristiek van het dorp.

Saamhorigheid staat bij sterke en bij zwakke punten. Binnen bepaalde groepen 
heerst een sterk gevoel van saamhorigheid. De saamhorigheid tussen de groepen 
onderling is er veelal niet. En bewoners van buitenaf vinden het lastig om er tussen 
te komen, ‘erbij te horen’. Door een bredere saamhorigheid en meer samen te 
werken wordt het een kans.

Sterke Punten (S) Zwakke punten (W)
- Voorzieningenniveau
- Verenigingsleven
- Ligging in de zin van landschap
- Historie
- Ligging t.o.v. Leeuwarden en Dokkum
- Saamhorigheid

- Werkgelegenheid
- Bestuur en plaatselijk belang
- Saamhorigheid
- Voorzieningen jeugd en senioren
- Huisvesting senioren

Kansen (O) Bedreigingen (T)
- Subsidiemogelijkheden leefbaarheid en 

krimp
- Toerisme
- Expositiedorp (kunstenaars)
- Gebiedsontwikkeling Ferwerderadiel
- Saamhorigheid

- Krimp
- Vrijwilligers tekort
- Bestaansrecht middenstand
- Vergrijzing
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Grote ontwikkelingen sinds 2000

In 2001 schenkt de gemeente de voormalige huishoudschool aan de Ringweg aan 
de Stichting Doarpshus. Na een vervelende start komt in 2005 alles op zijn pootjes 
terecht en staat er nu een prachtig dorpshuis met veel potentie. Dankzij de inzet 
van vrijwilligers.

In 2004 wordt het station gerestaureerd en opgeknapt door de gemeente. Daarna 
wordt het verkocht aan een projectontwikkelaar, die er momenteel niets mee doet. 
In 2004 vestigt Chinees restaurant ‘Kota Radja’ zich in Marrum en trekt hierdoor 
veel bewoners uit andere dorpen. In ditzelfde jaar wordt aan de Nieuweweg een 
bedrijvencentrum opgericht. Er is plaats voor vijf bedrijven. Op initiatief van de 
Protestantse Stichting Bejaardenwoningen worden 16 verouderde woonhuizen 
gesloopt en vervangen door acht blokken van twee, bestemd voor de verhuur aan 
senioren.

In 2005 wordt de kerk van Westernijtsjerk overgedragen aan de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken; een speciale commissie organiseert in het kerkje kleinschalige 
evenementen. 

In 2006 zijn alle kavels aan de Pongastrjitte/Wigleweg nabij het sportterrein 
bebouwd door particulieren. Aan de Lytsebuorren/Tipelsteech worden, door 
Wonen NoordWest Friesland, een aantal panden afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw. Dit is ook het jaar waarop Marrum op slag wereldnieuws werd door de 
reddingsactie van een honderdtal paarden in het Noordleech.

In 2007 worden er na een lange juridische weg 15 windmolens ten noordwesten 
van het dorp geplaatst. De glijbaan in het speeltuintje aan de Julianastraat wordt 
door vandalen vernield. Een dorpsbewoner ergert zich hieraan en zamelt geld in om 
eigenhandig een onverwoestbare glijbaan te maken voor de kinderen.

In 2008 gaat de vereniging Pleatslik Nut na 165 jaar ter ziele. Als alternatief wordt 
door de toneelliefhebbers de Toneelvereniging Marrum e.o. opgericht. Aan het 
eind van 2008 wordt op initiatief van twee dorpsbewoners een spetterend Oud & 
Nieuw feest georganiseerd. Saamhorigheid, enthousiasme, positief in de media en 
goodwill in het dorp als gevolg van dit initiatief.

De bewoners die het onderzoek ‘op weg naar 2006’ kennen, zullen ongetwijfeld 
een aantal zaken herkennen. Een aantal ergernissen en opvattingen leven nog 
steeds. “Marrum/Westernijtsjerk krijgen te weinig aandacht van de gemeente.” 
“De mensen moeten meer met elkaar omgaan en zich daarbij openstellen voor 
andersdenkenden en mensen van buiten, meer tolerantie.” “Nieuwkomers en 
niet-actieven moeten bij activiteiten worden betrokken.” “Meer recreatie in het 
buitengebied.” “Vrachtverkeer moet uit het dorp worden geweerd.” Dit zijn een 
aantal voorbeelden van zaken die nog steeds leven.
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Overheid en andere partijen

Nota Ruimte
Veel burgers zien de overheid vaak als een deel van het probleem in plaats van 
de oplossing. Dit moet anders, er is behoefte aan nieuwe verhoudingen. De 
Nota Ruimte is opgesteld door de Rijksoverheid. Deze nota stelt ‘ruimte voor 
ontwikkeling’ centraal. Het motto van de Nota Ruimte is: “decentraal wat kan, 
en centraal wat moet.” Gebiedsgerichte en complete ontwikkeling, waaraan alle 
betrokken partijen mee kunnen doen. Een onderdeel van deze nota is ‘vitaal 
platteland’, wat weer is uitgewerkt in de agenda voor vitaal platteland’. Het Rijk 
vindt het belangrijk dat iedereen mee kan werken aan een goede toekomst op het 
platteland. De visie hierop en de rol van de overheid en burgers wordt uitgewerkt 
in de agenda. Het is een uitnodiging om nieuwe activiteiten op te starten op het 
platteland.

Een onderwerp wat veel geledingen bezig houdt op dit moment is “krimp”. Er 
is geen onderwerp wat zo snel op de Haagse politieke agenda is gestegen. Er 
bestaat inmiddels een Topteam Krimp en het Ministerie VROM (Wonen, Wijken en 
Intergratie) is bezig om een Actieplan Bevolkingsdaling op te stellen. Nederland 
staat	aan	de	vooravond	van	een	demografische	omslag,	een	omslag	van	groei	naar	
krimp. Dit actieplan richt zich op een aantal delen van Nederland, waar de krimp 
gevolgen kan hebben voor wonen, onderwijs, voorzieningen, arbeidsmarkt, zorg 
en bereikbaarheid. Het doel van dit actieplan is niet het bestrijden van krimp, maar 
het aanpakken van de gevolgen van krimp om verschraling van de leefbaarheid te 
voorkomen.

“Voor mij is dit heel belangrijk en ik 
hoop dat veel hier aan mee doen.”
Gebiedskader Noordoost Fryslân 2007-2013
Met het uitbrengen van dit kader wil de provincie de lijn die in 2001 is ingezet 
doortrekken. De belangrijkste doelstelling is het stimuleren van lokale initiatieven 
gericht op een verbetering van de eigen leefomgeving. De gebiedsgerichte aanpak 
is een uitdaging aan het gebied om mee te denken aan een verdere ontwikkeling 
van de regio. 

Gebiedsontwikkelingen Ferwerderadiel
In de gemeente Ferwerderadiel is op initiatief van de agrarische sector, 
natuursector, gemeente, provincie en Wetterskip Fryslân, met instemming van de 
streek, een project van integrale gebiedsontwikkeling gestart. Overkoepelend doel 
van dit project is de leefbaarheid van het gebied te verbeteren. De leefbaarheid 
kan concreet worden verbeterd, dat staat in het vastgestelde programma van 
aanpak. In dat rapport staat vastgelegd hoe de betrokken partijen de leefbaarheid 
willen verbeteren. Er zijn een aantal bijzondere zaken aan de gang bij deze 
gebiedsontwikkeling. Ten eerste is er direct al een deel van het geld voor de 
uitvoering beschikbaar. Ten tweede zijn de plannen grotendeels door de bewoners 
en bestuurders uit eigen gemeente aangedragen. 

Ze zijn dus niet alleen door deskundigen van buiten bedacht en dat maakt de 
plannen sterk. Er worden ruim veertig mogelijke activiteiten beschreven. Veel van 
deze activiteiten komen overeen met de inhoud van het dorpsplan en zullen dus 
voor velen herkenbaar zijn. Denk hierbij aan de provinciale weg, stimuleren van de 
recreatie, werkgelegenheid uit recreatie, versterken van de landbouw, investeren 
in de dorpskernen en veiligheid op de binnenwegen. De elementen uit het 
dorpsplan die de gebiedsontwikkeling raken, zal in dit kader de aandacht krijgen 
van de gemeente. Dorpsbelang heeft reeds veertien punten aangedragen voor 
de gebiedsontwikkeling. Deze punten gaan over historie, historische gebouwen, 
werkgelegenheid, wandelen, recreatie en veiligheid.
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Collegeprogramma
In maart 2010 zijn er gemeenteraadverkiezingen. Dat betekent dat politieke 
partijen starten met de partijprogramma’s en de speerpunten voor de komende vier 
jaar. Voor dorpsbelang liggen hier kansen door voor de verkiezing het dorpsplan bij 
de partijen onder de aandacht te brengen.
 
Woonplan Gemeente Ferwerderadiel 
Als gekeken wordt naar het woonplan 2004 zijn de buurtverbeteringen en 
herstructurering die daarin genoemd worden grotendeels gerealiseerd. De 
voormalige grasdrogerij en zuivelfabriek worden als mogelijke locaties genoemd 
voor functieverandering, waardoor er woningbouwmogelijkheden kunnen ontstaan. 
De mogelijke uitbreidingen liggen in de toekomst aan zuidoostkant van Marrum en 
wellicht zuidelijk van de Oudhuisterweg.
 
Leefbaarheid Tusken it Waed en de Ie
Dit onderzoek, uit 2004, is gemeentebreed gehouden, waarin de opmerkingen 
vanuit Marrum gemakkelijk te herleiden zijn. Er zijn veel overeenkomsten met dit 
dorpsplan, met name op het gebied van de ergernissen. Zwerfvuil, hangjeugd, 
vandalisme, zwaar verkeer, geluidsoverlast zijn een aantal voorbeelden die destijds 
zijn genoemd en nu nog steeds van toepassing zijn.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
De gemeente is op dit moment bezig om een nieuw GVVP op te stellen. In de 
aanloop hier naar toe heeft dorpsbelang reeds een aantal punten in brengen 
evenals de andere dorpen binnen de gemeente. Alle punten die zijn genoemd 
door dorpsbelang komen tevens naar voren in het dorpsplan. De punten gaan 
over	wandel-	en	fietspaden,	de	provinciale	weg,	opwaarderen	van	de	Mieden	ten	
behoeve van minder vrachtverkeer door het dorp, parkeren en veiligheid. 

“Ik zou zeggen tegen Marrum: wees 
open en eerlijk en rechttoe rechtaan”
Wonen NoordWest Friesland
Voor een corporatie is het belangrijk dat de dorpen, waarin de corporatie 
woonhuizen bezit, vitaal zijn. Dus behalve de huizen is de directe omgeving ook 
belangrijk voor de corporatie. Een dorpsplan kan aanknopingspunten geven voor 
nieuw beleid in een dorp. De corporatie wil graag meedenken over leefbaarheid en 
maatschappelijke zaken.

 

“Ik ben het niet met je eens, maar 
ik kan het vanuit jouw oogpunt wel 
begrijpen.”
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Ontstaan van de visie
Inspraak van de burger wordt meer en meer gestimuleerd door de overheid, 
burgerparticipatie! Een dorpsplan past perfect in dit plaatje, een methode om 
burgers aan het woord te laten. Het bevorderen van de leefbaarheid op het 
platteland is een belangrijk speerpunt op elk overheidsniveau en wie kunnen daar 
beter over vertellen dan de bewoners zelf. 

Het opstellen van een dorpsplan vergt, vooraf, inzicht krijgen in wensen, 
ergernissen, ideeëen en behoeften die bij de inwoners leven. Door vertaling van 
deze zaken in een dorpsplan, worden handvaten geboden voor een concrete 
uitvoering.  Dit is handig voor de vertegenwoordigers van het dorp, maar ook van 
belang voor diverse partners, zoals de gemeente en woningcorporatie. Met een 
goed en breed gedragen dorpsplan heeft de uitvoering meer kans van slagen, 
omdat daar binnen het dorp draagvlak voor bestaat. Daarnaast krijgt dorpsbelang 
een veel actievere rol en kan een dorp sneller en eenduidiger reageren op plannen 
van de overheid of zelfs op de planvorming vooruit lopen. Hierdoor wordt inspraak 
effectiever.

Waarom een extern bureau?
Er zijn diverse redenen geweest om te kijken naar een extern bureau. Voor 
dorpsbelang zelf is het niet gemakkelijk om een dorpsplan aan te sturen. De 
bestuurders van dorpsbelang zijn als vrijwilliger al druk met het dorp en zijn 
daarnaast ook dorpsbewoners met een eigen mening. Het vasthouden van 
structuur, objectiviteit en realiteit is belangrijk en niet altijd gemakkelijk. 

Vrijwilligers kunnen niet overal verstand en kennis van hebben. Het maken en 
uitvoeren van een dorpsplan is een complexe klus die er naast het gewone leven 
en vrijwilligerswerk er gewoon nog ‘even’ bij komt. De vrijwilligers moeten naast 
een hoeveelheid tijd ook kennis en vaardigheden meebrengen, die vooraf niet in te 
schatten zijn en ook niet altijd verwacht mogen worden. Uit onderzoek is gebleken 
dat veel dorpen vastlopen en niets uit het plan tot uitvoering komt. Dit veroorzaakt 
irritatie in het dorp, teleurstelling bij de vrijwilligers die de kar hebben getrokken, 
wisseling van de wacht binnen besturen, waardoor weer veel historie verloren gaat.

Voor het realiseren van een succesvolle visie zijn een aantal randvoorwaarden 
nodig, namelijk; inspanning, daadkracht, tijd, communicatief talent, 
zelfwerkzaamheid en professionele ondersteuning. Kunnen en kennis! De 
professionele ondersteuning raakt daarbij alle randvoorwaarden en kan veel 
betekenen in tijd, verwachtingen, emotie en objectiviteit. 

De Rol van Wenje BV?
De inhoud van een dorpsplan moet uit het dorp komen. Het mag niet zo zijn dat 
een	extern	bureau	komt,	schrijft	en	gaat….	Hoe	breder	een	plan	gedragen	wordt	
hoe succesvoller de uitvoering van het plan zal zijn. De rol van Wenje BV in het 
traject is dan ook ondersteunen, informeren, adviseren, instrueren, coachen en 
sturen. Geen bemoeienis met de input van de dorpsbewoners!

De totstandkoming
In december 2008 heeft de werkgroep ‘OOG voor Marrum’, Wenje BV uitgenodigd 
om eens te kijken naar de mogelijkheden voor een dorpsplan. De werkgroep OOG 
bestaat uit dorpsbewoners die midden in het dorp staan op diverse gebieden. 
Bestuursleden van dorpsbelang, bestuurders van verenigingen en dorpshuis.

Er bestaan diverse manieren om een visie te ontwikkelen, waarvan 
keukentafelgesprekken de bekendste is. De werkgroep is volledig blanco van start 
gegaan. Tijdens het maken van een plan van aanpak heeft de werkgroep zichzelf 
een aantal vragen gesteld:

•	 Hoe bereiken we iedereen?
•	 Hoe krijgen we mensen in beweging?
•	 Hoe zorgen we ervoor dat iedereen ruimschoots in de gelegenheid wordt 

gesteld om aan het woord te komen?
•	 Hoe krijgen we het voor elkaar dat er begrip ontstaat tussen de bewoners met 

verschillende meningen en inzichten?
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Met name de laatste vraag is belangrijk. Het is namelijk onmogelijk om het 
allemaal met elkaar eens te zijn, want waarden en normen verschillen nu eenmaal. 
Bovendien zitten we in verschillende levensfasen en hebben we verschillende 
uitgangspunten. Waar een ouder gelukkig is met een verkeersdrempel, kan dat 
voor een boer met zijn tractor heel vervelend zijn. De ene bewoner is gelukkig met 
nieuwbouw, terwijl een andere bewoner bezwaarschriften zal indienen, omdat er 
nieuwbouw in de ‘achtertuin’ zal komen. Tegenstrijdigheden, verschil van inzichten, 
die altijd blijven bestaan. 

 “Ik vind Marrum best wel actief 
op het gebied van organiseren van 
activiteiten” 

Al deze vragen hebben ertoe geleid dat er is gekozen voor een gecombineerde 
aanpak, namelijk:

•	 2	maal	een	avond	in	het	dorpshuis	met	bewoners;
•	 De	werkgroep	OOG	is	elf	keer	bij	elkaar	geweest;
•	 Er	zijn	drie	soorten	vragenlijsten	verspreid;
•	 Prijsvraag	voor	de	nieuwe	naam	van	het	dorpshuis;
•	 Tekenwedstrijd	met	de	basisschool	jeugd;
•	 Er	zijn	gesprekken	geweest	met	de	jeugd,	corporatie	en	gemeente;
•	 Er	is	een	film	en	een	document	gemaakt.

Er is veel aandacht geschonken aan het verhogen van de opkomst en de respons. 
Huis-aan-huis	flyers,	posters	in	het	dorp,	aanbellen	om	de	vragenlijsten	op	te	
halen, bewoners aanspreken op het nut en verantwoording. Het heeft geholpen! De 
opkomsten en de respons waren hoger dan de werkgroep had verwacht.

De eerste avond zijn we gestart met jubelen en klagen met andere woorden wat is 
goed en wat is slecht! Ruim 600 briefjes met goed dingen, irritaties, oplossingen, 
ideeën en suggesties hingen aan de muur.  Naar aanleiding hiervan is er een 
vragenlijst opgesteld en verspreidt in het dorp. Deze vragenlijsten zijn ook huis-
aan-huis weer opgehaald door de jeugd. Wie wel thuis was, maar niets had 
ingevuld werd gevraagd om dat alsnog te doen en de mensen die niet thuis waren 
kregen een kaartje in de bus. De tweede avond zijn we aan het verdiepen geweest 
en hebben we gekeken naar “Hoe nu verder?” als het plan gereed is.

Feiten over de vragenlijsten:

•	 Er zijn 285 vragenlijsten retour gekomen (gemiddeld 1 per huishouden). Dit is 
ruim 47 % van de huishoudens;

•	 De verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer gelijk;
•	 11,6% 1-persoonshuidshoudens, 34,7 % 2-persoonshuishoudens , 42,5% 

gezinnen en 11,2% is onbekend;
•	 Ruim 4% is tussen de 18-24 jaar, 33% tussen de 25-44, circa 41% tussen de 

45-64 en bijna 22% is 65 jaar en ouder; 
•	 Bijna 71% woont al langer dan 16 jaar in Marrum/Westernijtsjerk, 13% tussen 

de 0 en 5 jaar en ruim 15% tussen de 6 en 15 jaar; 
•	 71,2% is in het bezit van een koopwoning, 15,4% woont in een sociale 

huurwoning, 4,6% huurt particulier en de overige 2,8% woont nog thuis;
•	 91 verschillende positieve punten over de dorpen en omgeving;
•	 12 nieuwe vrijwilligers.
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Ook de jeugd heeft een vragenlijst ingevuld en hun zegje kunnen doen. De 
basisschoolleerlingen hebben een aantal vragen beantwoord en een mooie tekening 
gemaakt. Sinterklaas zal tijdens zijn intocht bekend maken wie van de basisschool 
de mooiste tekening heeft gemaakt en alle tekeningen zullen dan in het dorpshuis 
te zien zijn. 

Er waren 51 verschillende namen voor het dorpshuis ingediend, welke is 
teruggebracht tot een lijst van drie. Het dorp zal vervolgens de nieuwe naam 
democratisch kiezen. De prijsuitreiking hiervan zal plaatsvinden tijdens de 
feestelijke opening van het dorpshuis. 

De sfeer was voortdurend enthousiast en meestal positief. De vragen van de 
werkgroep zijn voortdurend het uitgangspunt geweest. De informatie is nu 
verzameld, dus tijd voor het schrijfwerk! Werkgroep OOG is nog een aantal malen 
bijeen	gekomen	om	te	praten	over	de	inhoud,	de	lijn,	vormgeving	en	de	film!		

 

“Er is van alles te beleven in Marrum. 
En natuurlijk zijn er wel kleine 
ergernissen. Ik ben van mening dat 
Marrum het wel goed doet.”
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Dorpen & Omgeving

Huidige situatie
Wanneer gestart wordt met een dorpsplan begint vrijwel iedereen te roepen over 
wat niet goed is, maar het is ook goed om bewust te zijn van wat wel goed is. Als 
alles slecht zou zijn, dan zouden er wellicht meer huizen te koop staan in het dorp. 
Een dorpsplan is ook bewust worden van de goede kanten van het dorp. Daarnaast 
wat kan beter, voor welke uitdagingen komen we te staan, welke ambities liggen er 
in het dorp? Veel mensen die gereageerd hebben zijn trots op Marrum, wonen er 
met veel plezier en genieten volop van de omgeving.

Dorpen aan het woord
De belangrijkste kenmerken zijn de gemeenschap (40,1%) en de omgeving 
(32,3%).	In	de	diverse	grafieken	kunt	u	aflezen	hoeveel	waarde	gehecht	wordt	
aan andere typerende plattelandskenmerken. De gemeenschap is voor velen erg 
belangrijk, toch zijn er ook andere geluiden. Bewoners die oorspronkelijk niet uit 
Marrum komen, die het moeilijk vinden om er tussen te komen. Ze voelen geen 
acceptatie. Ook de saamhorigheid is verdeeld, binnen de eigen groep bestaat 
saamhorigheid, maar tussen de groepen onderling veel minder, waardoor er 
‘eilandjes’ ontstaan.

“Meer mensen zouden zich als vrijwilliger in moeten zetten in plaats van negatief te 
zijn. Waardering voor de vrijwilligers en oude dorpsfuncties.”

Over het onderhoud van de bermen (90,6%) en de sloten (85,8%) zijn de 
ondervraagden positief gestemd.

Met stip op één staat de ergernis poep! 72,5% vindt dat er niet voldoende 
hondentoiletten zijn en dat eigenaren slecht de honden- en paardenpoep opruimen. 
“De poep ligt overal op straat en trottoirs.”  33% heeft last van hangjeugd. De 
hangjeugd verzamelt zich bij school, het dorpshuis en het speeltuintje bij de 
gymzaal. 

19,6% vindt zwerfvuil een probleem. Het meeste zwerfvuil ligt in de bermen, 
schoolplein en op het Kerkpad richting het voetbalveld. Onder zwerfvuil wordt ook 
het dumpen van snoeiafval verstaan. De oude auto’s bij de kerk vindt men niet 
netjes staan. Het onderhoud rondom de eigen woning kan ook beter.  
13% heeft hinder van geluidsoverlast. De meeste geluidsoverlast wordt veroorzaakt 
door vrachtwagens die ’s nachts door het dorp rijden, bussen die door het dorp 
rijden, motoren en jongeren die ’s nachts over straat zwerven.

De inrichting van ‘De Haven’ kan volgens 35% anders en beter. Het 
groenonderhoud bestempelen de meesten als redelijk. Ook de openbare ruimtes en 
de dorpskern zijn voor verbetering vatbaar. Opvallend is dat echt ‘slecht’ ongeveer 
10% aangeeft. Het grootste gros beoordeelt alles als redelijk.

 

Als aanvullingen bij deze vraag worden ‘het aanzicht van de provinciale weg’ en ‘het 
openen van de oude Marrumer trekvaart’ opgegeven. De steeg tussen Kopkewier 
en Wilhelminastraat is slecht onderhouden.
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Het stationsgebouw, de zuivelfabriek en de grasdrogerij zijn belangrijke gebouwen 
voor het dorp. Gebouwen met een emotionele historische waarde. De huidige 
situatie is een doorn in het oog voor velen. Er moeten oplossingen voor bestaan! 
Het dorp zou graag zien dat de diverse mogelijkheden worden onderzocht. Er wordt 
gedacht aan wonen, werken, wonen & werken, kunst & cultuur of horeca. 

Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Poep! De verantwoording en oplossing van deze overlast ligt bij de 
hondeneigenaren. Er zijn aangewezen plekken, daarbuiten moet een eigenaar het 
fatsoen hebben de poep op te ruimen. Het is goed dat bewoners elkaar aanspreken 
op eigen gedrag. 
Deze boodschap moet met regelmaat herhaald worden binnen het dorp, zodat 
mensen zich meer bewust worden van de overlast.  
Kijk nog eens kritisch naar plekken waar honden wel mogen zitten en eventueel 
speciale bakken om de uitwerpselen in te gooien. Hetzelfde geldt uiteraard voor 
paarden, wanneer men met paarden over de wegen loopt, dan is het netjes om dit 
op te ruimen. 
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In het kader van zwerfvuil worden vuilvangers en blikvangers door het dorp 
zelf als oplossing aangedragen. Binnen het dorp zijn kunstenaars actief, 
wellicht kunnen zij met elkaar een aantal vuil- c.q. blikvangers maken en deze 
plaatsen op plekken waar zwerfvuil nu een probleem is. Ook hier geldt weer dat 
bewoners aangesproken mogen worden op gedrag en dit probleem regelmatig 
gecommuniceerd moet worden.  
Tuinafval komt een paar keer per jaar terug. Kijk eens naar één of twee centrale 
plekken in het dorp, waar bewoners het tuinafval bij elkaar kunnen leggen. Wellicht 
is er dan een afspraak te maken met de gemeente, een bewoner of een andere 
partij die het tuinafval wil ophalen en wegbrengen. 

“Meer waardering voor de oude 
dorpsfunctie; namelijk woon- werk 
gemeenschap. Minder gezeur over 
zogenaamde overlast.”

Dit zijn problemen binnen een samenleving waar de bewoners zelf wat aan moeten 
doen. Het inzetten van politie is niet realistisch voor deze zaken. Los van een 
aantal basisvoorzieningen zal de boodschap herhaald moeten worden en zullen 
de bewoners elkaar moeten aanspreken op gedrag. Het heeft veel te maken met 
begrip, fatsoen en respect. Dorpsbelang is in deze de aangewezen instantie om 
deze problemen onder de aandacht te blijven brengen.  
In het geval van vandalisme en diefstal kunnen bewoners contact opnemen met de 
politie. Er zal uitgezocht worden welke agent contactpersoon is voor Marrum. Naam 
en telefoonnummer zullen dan gecommuniceerd worden naar het dorp.
 
Voor verbeteringen van het uiterlijk zou een werkgroep geformeerd kunnen 
worden. De rol van deze werkgroep is dan voorstellen maken voor daadwerkelijke 
verbeteringen in het dorp. Veel mensen hebben aangegeven dat het dorp wel zaken 
in	eigen	beheer	wil	doen,	mits	de	gemeente	financieel	wil/blijft	ondersteunen.	Voor	
meer groen in het dorp en de dorpsentree zou dit een oplossing kunnen zijn. Deze 
groep kan een groenplan maken en ook ideeën aanleveren over de herinrichting 
van ‘de Haven’ en de entree van het dorp.  
Hoe moet het er dan uit komen te zien, welke functie moet het hebben. Zou hier 
het gewenste ‘leugenbankje’ moeten komen? Deze plannen kunnen via dorpsbelang 
voorgelegd	worden	aan	het	dorp	en	mogelijke	financierders.

De corporatie NoordWest Friesland organiseert jaarlijks een dorpsschouw met 
gemeente en dorpsbelang. Deze wandeling is bedoeld om alle partijen weer op 
de hoogte te brengen van wat er speelt in het dorp, maar ook om eenvoudig op 
te lossen zaken te communiceren. Denk aan de losse stoeptegel en een kapotte 
lantaarnpaal. Tijdens de jaarvergadering, website of brief kunnen bewoners hiervan 
op de hoogte gebracht worden en de mogelijkheid krijgen eenvoudige zaken aan te 
dragen. Dorpsbelang kan deze dan meenemen in de dorpsschouw.

Het dorp zou graag een AED willen hebben. Dit apparaat kan levens redden. De 
gemeenteraad heeft dit op de agenda staan. Wanneer de gemeente hiervoor geen 
geld beschikbaar stelt, kan het dorp zelf actie ondernemen. Een inzameling tijdens 
sportwedstrijden,	sponsors	zoeken,	cofinanciering….	De	kosten	voor	een	AED	liggen	
tussen de €1.500,- en €2.000,-. Als het apparaat er eenmaal is, is de vraag: Waar 
moet het apparaat hangen? Hierover zal men het nooit 100% eens worden. Waar 
zijn de meeste risico’s en het vaakst mensen aanwezig? Realiseer u dat er nu niets 
is, het wordt dus nooit slechter.

“Welzijn van het dorp gaat niet zonder 
de kerk.”

Wellicht kunnen verenigingen, jeugdhonk en overige besturen een jaarlijkse 
himmeldei organiseren. Met een grote groep mensen door het dorp om het 
zwerfvuil op te ruimen en kleine zaken aan te pakken en op te knappen. 
Bijvoorbeeld een bank die geverfd moeten worden of een stuk bestrating dat 
aangepakt moet worden. Sluit dit eventueel af met een gezellig samenzijn. Dit is 
goed voor de saamhorigheid, maar een net dorp nodigt ook minder uit om vuil op 
straat te dumpen.
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Verkeer & Veiligheid

Huidige situatie
Het dorp heeft met de onafgegraven terp nog een oude wegenstructuur in het 
dorp, waar de Ringweg het mooiste voorbeeld van is. Uit vorige onderzoeken 
is gebleken dat fout parkeren, zwaar verkeer en te hard rijden gevaarlijke 
verkeersituaties kunnen opleveren. In dit onderzoek komen dezelfde knelpunten 
weer naar voren. Landelijk is er een beleid ingezet wat ‘shared space’ wordt 
genoemd. Juist door het creeëren van onoverzichtelijk verkeerssituaties willen de 
verkeersdeskundige deelnemers in het verkeer dwingen om af te remmen en rustig 
te rijden. Een kenmerk hiervan is wel dat de ruimte zo open en helder mogelijk 
wordt ingericht. De bewoners zijn echter van mening dat de onveilige plekken in de 
dorpen niet open zijn, maar juist gesloten.

Dorpen aan het woord
Hoe	beoordeelt	u	de	kwaliteit	van	de	fiets-	en	voetgangersvoorzieningen?

   Het restant heeft geen mening!

57,3% geeft aan dat te hard rijden een probleem is, op de Ringweg, Lage 
Herenweg, in de hoofdstraat en de binnenstraten van Marrum. Exact hetzelfde 
percentage is van mening dat er een aantal gevaarlijke kruis- en verkeerspunten 
zijn, namelijk:

•	 Op de Hoek
•	 De Ljouwertedyk – afslag stationsweg
•	 Kopkewier
•	 Het Schelpenpad

Auto’s die verkeerd geparkeerd worden, zorgen voor overlast en gevaarlijke 
situaties. Parkeren op de stoep en parkeren in een bocht ‘op de hoek’ komen het 
meeste voor. In de smalle straten zouden parkeerhavens moeten komen. 27,4% 
wenst meer politiecontrole, 23,5% pleit voor 30km-zones, 22,8% voor meer 
waarschuwingsborden in de omgeving van spelende kinderen en 16,5% geeft de 
voorkeur aan verkeersdrempels.

Als er gevraagd wordt naar de herinrichting van de wegen en straten, dan geven de 
bewoners het volgende aan:

•	 Weren zwaar verkeer in het dorp  43,2%                      
(Ringweg, Lage Herenweg, Miedweg, De Trije Tunen, de binnenstraten,        
hele dorp)

•	 Meer voetpaden/voetgangerzones  25,3%                                            
(Rond het dorp, door de weilanden, zonder passerend verkeer)

•	 Verkeersremmende maatregelen  19,3%
•	 Vrij	liggende	fietspaden	 	 	 16,1%																																														

(Lage Herenweg)
•	 Anders dan genoemd   12,3%
•	 Meer straatverlichting   10,5%
•	 (Voor	de	ouderen,	fietspaden	Ferwerderadeel,	kruising	Leeuwarderweg	–	

Hearewei,	fietspad	Hallum-Ferwert-Marrum)
•	 Meer trottoirs    9,8%                                

(Hearewei tot en met zuivelfabriek)
•	 Zebrapaden     5,6%                                                  

(Bij school)
•	 Verlaagde trottoirranden   5,3%                                               

(Lage Herenweg)
•	 Eenrichtingsverkeer     3,9%                                               

(Hege Buorren, Lytse buorren)

Over de straatverlichting (93,7%) en het onderhoud van de wegen (87,8%) zegt 
men redelijk tot goed. Ten opzichte van vorige onderzoeken is dit percentage sterk 
toegenomen.

Voorziening Goed Redelijk Slecht
Fiets 20,9% 60,8% 14,3%
Voetgangers 13,2% 51,3% 28,2%
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Driekwart van de ondervraagden ondervinden nooit parkeerproblemen, 7,5% heeft 
vaak problemen. De parkeerproblemen komen voor bij De Trije Tunen, Het Kerkpad 
en in eigen straten. 34,5% wil graag een extra parkeerterrein en voor 48,7% hoeft 
dit niet. Als mogelijke locaties (nieuw of uitbreiden) worden opgegeven het pleintje 
aan de Herenweg, het dorpshuis, de supermarkt, bij de chinees, het voetbalveld 
en De Haven. Ook het parkeerprobleem is ten opzichte van vorige onderzoeken 
afgenomen.

De bewoners die gereageerd hebben voelen zich over het algemeen veilig in de 
dorpen. 87,5% voelt zich zelfs NOOIT onveilig. Slechts 5,3% vindt dat er plekken in 
de dorpen zijn, waar ze zich onveilig voelen. Deze plekken zijn tussen de gymzaal 
en het dorpshuis, rond het dorpshuis en rond de school. 
 
De grootste zorg is vandalisme (56,5%), 12,6% maakt zich wel eens zorgen over 
diefstal en 11,9% vindt openbaar dronkenschap niet prettig.

“Het is wachten op een ongeluk.”

Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Ten aanzien van gevaarlijke verkeer- en parkeersituaties bij de school zou de 
ouderraad of de medezeggenschapsraad een rol kunnen spelen. De politie kan 
bijvoorbeeld een keer uitgenodigd worden om onverwachts preventief (nep) te 
bekeuren. Zij confronteren dan automobilisten/ouders met de gevaarlijke situatie 
die zij creëren. De politie kan dan ook voorlichting geven aan de kinderen. 
Daarnaast kan er aandacht aan worden geschonken in de schoolgids en tijdens 
vergaderingen met de ouderraad. Daarnaast kan dorpsbelang de boodschap 
herhalen. Andere, aangedragen, oplossingen voor het oversteken zijn een zebrapad 
bij de school en klaar-over-poppen. 

Een klein percentage heeft altijd een parkeerprobleem, de grootste 
parkeerproblemen ontstaan op bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld op vrijdagavond 
‘op de hoek’. Dan wordt er veel gebruik gemaakt van de horeca en de winkels. Een 
eenvoudige en goedkope oplossing is de auto iets verder weg te zetten en een paar 
meter meer te lopen. De meningen over een extra parkeerterrein zijn verdeeld. Dit 
geldt eigenlijk alleen voor de drukte bij het sportcomplex in de weekenden.

Veel bewoners zijn ervoor om van de Lage Herenweg, de hoofdweg in het dorp, 
weer een voorrangsweg te maken. Nu heeft rechts voorrang. Een ander voorstel is 
het plaatsen van spiegels, Het Kerkpad wordt het meeste voorgesteld. Het beleid 
van de overheid is echter shared space. Ook hier zou een werkgroep alles goed in 
kaart moeten brengen, zodat dorpsbelang hierover concreet in gesprek kan gaan 
met de gemeente.

Het knelpunt bij de provinciale weg is bekend bij de gemeente. Tijdens de eerste 
avond is concreet gevraagd naar wenselijke oplossingen en deze zijn in het kader 
van de gebiedsontwikkeling Ferwerderadiel aangeboden aan de gemeente. Een 
fietstunnel	en	rotonde	zijn	de	meeste	gewenste	oplossingen.	Het	historische	
schelpenpad moet wel behouden blijven.

Het weren van zwaar verkeer is ook een sterke wens. Vanwege gevaar en 
geluidsoverlast. De oplossing die hier de voorkeur heeft is een eigen weg en een 
duidelijke routebeschrijving voor Terpstra. Om alle verkeer- en veiligheidsproblemen 
exact in kaart te brengen en het idee achter Shared Space te begrijpen zou een 
werkgroep verkeer opgericht kunnen worden.

Shared space: Dit is de naam van een nieuwe benadering 
voor de inrichting  van de openbare ruimte die in Europa steeds 
meer aandacht krijgt. Een belangrijke redenering achter Shared 
Space is dat door het wegnemen van alle verkeersregelingen en 
menging van verkeer een bepaald gevoel van onveiligheid wordt 
gecreëerd. Dit zou vervolgens leiden tot een hogere attentie en 
veiliger gedrag van weggebruikers. Het meest opvallend is dan 
ook de afwezigheid van de conventionele verkeersaanduidingen, 
borden; wegmarkeringen; drempels en barrières -  de drukke 
warboel voor de openbare weg. Kenmerkend is wel dat de ruimte 
zo helder en open mogelijk wordt ingericht.
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Wonen & werken

Huidige situatie
Er is een diverse woningvoorraad in de dorpen, zowel qua woningtype als 
prijsklasse. Het daadwerkelijke aanbod op de markt is ook zeer divers. Voor elke 
levensfase zijn er qua prijsklasse woonhuizen beschikbaar. De woonhuizen zijn van 
binnen echter niet bekend, dus het kan een vertekend beeld geven.

In onderstaande tabellen is af te lezen wat er de afgelopen jaren aan transacties 
heeft plaatsgevonden in de dorpen (bron: kadaster).

Op dit moment (oktober 2009) staan er 13 woonhuizen te koop in Marrum/
Westernijtsjerk. 

•	 drie woonhuizen tot en met €150.000,-
•	 drie woonhuizen tussen de €150.001,- en €200.000,-
•	 vier woonhuizen tussen de €200.001,- en €250.000,-
•	 één woonhuis tussen de €350.001 en €400.000,-
•	 twee woonhuizen boven de €500.000,-
Deze woningen staan nagenoeg allemaal langer dan een jaar te koop.

De werkgelegenheid neemt in de dorpen niet toe. Er zijn in het verleden diverse 
grote werkgevers vertrokken. De werkgelegenheid ligt in andere dorpen en steden 
in de directe omgeving, zoals Hallum, Leeuwarden en Dokkum. De werkgelegenheid 
in de dorpen ligt vooral bij zelfstandigen en agrariërs. 

Prijsklasse 2004 2005 2006 2007 2008 2009-nu
€ 0,-  - €100.000,- 6 2 3 4 2 1
€100.001,- -€150.000,- 2 7 2 7 8 6
€150.001,- - €200.000,- 3 2 7 3 5 0
€200.001,- - €250.000,- 4 4 2 3 2 1
€250.001,- - €300.000,- 0 1 1 4 1 0
€300.001,- - €350.000,- 0 0 0 0 0 0
€350.001,- - €400.000,- 0 0 0 0 0 0
€400.001,- > 0 0 0 1 0

Woningtypen 2004 2005 2006 2007 2008 2009-nu
Appartement 0 0 0 0 0 0
Hoekwoning 2 4 3 1
2/1 kap woning 2 3 3 5 5 1
Tussen of geschakelde 
woning 2 6 1 3 1 2
Vrijstaande woning 5 1 10 9 10 2

Dorpen aan het woord
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Uit	grafiek	2	valt	af	te	lezen	dat	8,8%	op	zoek	is	naar	een	andere	woning.	
Concreet zijn dat 25 huishoudens van de respondenten die een verhuisbehoefte 
hebben, waarvan 7 huishoudens de dorpen willen verlaten. De hoofdredenen om 
te verhuizen zijn: ‘een koopwoning’,  ‘groter wonen’, ‘gezondheidsredenen’ en 
‘landelijker wonen’. Een vrijstaande woning (bestaand of nieuwbouw) geniet de 
voorkeur voor velen. 9 huishoudens willen graag een woning waar alles gelijkvloers 
zal zijn, een bungalow, appartement of begeleid wonen. Dat de daad nog niet 
bij het woord is gevoegd komt door ongeschikt woningaanbod en de prijs-
kwaliteitverhouding.

39 huishoudens/personen hebben behoefte aan een begeleid wonen complex.

60,9% vindt dat er ruimte is voor nieuwbouw in de dorpen, 18% is het hier 
niet mee eens. De meeste behoefte is er aan starterwoningen (48,4%) en 
seniorenwoningen (21,4%). 

“Goedkoop wonen”

De soort woningen die gebouwd moeten worden:

•	 Twee-onder-één-kap woning  33,7%
•	 Vrijstaande woning   30,2%
•	 Begeleid wonen   23,2%
•	 Appartement   13,7%
•	 Vrije kavel     21,1%
•	 Bedrijfswoning   6,0%
•	 Tussenwoning    5,6%
•	 Bungalow    5,3%

“Mijn thuis”  “Fijn groot huis”

Overige mogelijkheden die worden genoemd zijn:

•	 COOP
•	 Gymzaal
•	 Oude pand van de Welkoop aan de Hearewei
•	 De ruimte tussen loonbedrijf en Berg
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Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Het percentage wat op zoek is naar een andere woning is niet hoog, maar in 
absolute aantallen is het interessant. Er is interesse voor wonen & werken, 
nieuwbouw en begeleid wonen.
De resultaten van de vragenlijsten zullen opgenomen moeten worden met de 
gemeente en de corporatie. Het ontwikkelen van nieuwbouw en herstructurering 
is	een	ambitie	voor	de	langere	termijn.	Het	dorp,	gemeente	en	financierders	staan	
hier voor twee grote uitdagingen namelijk: krimp en vergrijzing. Momenteel worden 
er mogelijkheden en opties uitgewerkt door de rijksoverheid. Het gaat hier echt om 
maatwerk. 

De supermarkt zou graag willen vergroten om ook in de toekomst bestaansrecht 
te hebben. Wellicht zou de supermarkt kunnen verplaatsen binnen het dorp 
en kan er op de bestaande locatie iets gedaan worden met de behoefte voor 
starterswoningen of wonen & zorg. De corporatie Wonen NoordWest Friesland 
hebben hier beide ervaring mee en zullen graag mee willen denken over 
mogelijkheden.

Zoek de mensen die wonen & werken wensen op en ga één op één de exacte 
wensen inventariseren. Er is ruimte en het is direct een stimulering van de lokale 
werkgelegenheid.

De gebiedsontwikkeling Ferwerderadiel gaat voor een deel over het stimuleren van 
recreatie & toerisme en landbouw als economische activiteit. Ondernemers moeten 
kansen zien om iets op te starten, waardoor werkgelegenheid kan ontstaan. 
De overheid kan meedenken over het natuurgebied en alle mogelijkheden. 
Voor de agrariërs is tolerantie nodig van omwonenden. Er zijn komen nieuwe 
subsidiemogelijkheden aan waar het gebied en dus ook Marrum op in moet 
springen. Hier ligt een schone taak voor een werkgroep waar huidige ondernemers 
gericht op toerisme zitting in kunnen nemen. Ook deze ondernemers maken elkaar 
sterk. Deze werkgroep zou breder getrokken kunnen worden in het gebied en zelfs 
breder dan de gemeente. Oude Bildtzijl heeft hier ervaring mee en wil deze kennis 
wellicht delen met het dorp.
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Voorzieningen, Verenigingen & Onderwijs

Huidige situatie
Op dit moment heeft het dorp een supermarkt met postagentschap, een 
pinautomaat, winkel met tweedehands kinderkleding, een doe-het-zelf zaak, een 
hengelshop, een tankstation, café, snackbar, chinees restaurant en kunnen er 
pizza’s besteld worden! Daarnaast is er een rijk verenigingsleven. Een overzicht 
hiervan is te vinden in de bijlagen. Het dorp beschikt over een peuterspeelzaal, een 
basisschool en een kinderopvang. Het geloof en de kerken spelen voor veel mensen 
een actieve rol in hun bestaan in de dorpen.
 
De huidige gymzaal voldoet niet meer aan de eisen. Daar zal iets mee moeten 
gebeuren. Er is een poging gedaan om de sport samen te voegen op één locatie 
in	het	dorp.	De	financiering	hiervan	moet	deels	uit	nieuwbouw	komen	en	er	waren	
op dat moment geen concrete belangstellenden voor nieuwbouw op die locatie. Er 
is nu een andere oplossing aangedragen door de gemeente. De gymzaal slopen en 
een gedeelte van het dorpshuis. Vervolgens een nieuwe gymzaal bouwen aan het 
dorpshuis, waardoor deze zaal voor meer activiteiten te gebruiken zal zijn.

Dorpen aan het woord
26,3% is tevreden over het winkelaanbod in Marrum, 52,6% vindt het redelijk 
en 20,4% is ontevreden over het winkelaanbod. Bewoners zouden graag meer 
winkelaanbod zien, waaronder een echte bakker.

85,3% van de ondervraagden maakt wekelijks gebruik van de supermarkt en 
84,7% maakt gebruik van het postagentschap. 54,9% maakt gebruik van het 
tankstation en 45,1% komt hier nooit.  57,9% maakt wel eens gebruik van de 
snackbar, 90,2% van de Chinees, van het café 51,4%, 31,9% laat wel eens een 
pizza bezorgen en 91,5% maakt gebruik van de pinautomaat. 

Bewoners zouden graag openbaar onderwijs zien in het dorp.
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Groep Goed Redelijk Slecht
Jongeren tussen de 19-25 jaar 6,6% 27,1% 17,5%
Mensen tussen de 26-54 jaar 12,8% 33,8% 10,3%
Mensen boven de 55 jaar 21,6% 27,8% 4,7%

80,8% komt wel eens in het dorphuis, 67,4% bezoekt gericht activiteiten in het 
dorpshuis. De entree van het dorpshuis kan uitnodigender gemaakt worden. Het 
zou ook een goede zaak zijn om te kijken of het bestuur van het dorpshuis anders 
ingericht kan worden. Kijken naar de mogelijkheid om een beheerder in dienst te 
nemen en naast de maatschappelijke functie het dorpshuis commerciëler maken 
voor feesten en partijen of meer workshops.

Uit deze overzichten kan voorzichtig de conclusie getrokken worden, dat de 
mensen die betrokken zijn bij het dorp waarschijnlijk meer gebruik maken van de 
voorzieningen in het dorp. Dat zou kunnen betekenen dat er nog een grote groep 
huishoudens minder gebruik maakt van de voorzieningen in het dorp.

Weet u welke activiteiten er worden georganiseerd door:

    Het verschil heeft geen mening!

Wat is uw mening over de plaatselijke activiteiten voor de leeftijdsgroep:

    Het restant heeft geen mening.

24,6% wil graag een bibliotheek en 14% wenst een kapsalon.

90% maakt GEEN gebruik van sociale en/of vrijetijdsactiviteiten in het dorp en ook 
niet elders. Creatieve activiteiten vormen hier de enige uitzondering op, 27,7% 
maakt hier gebruik van, waarvan 6,6% (17 personen) buiten de dorpen.

Als nieuwe activiteit wordt een paar keer Jeu de Boules en damesvoetbal 
voorgesteld.

“Als je niet sportief bent, is hier niets 
te beleven.”

Waar Ja Nee
Dorpshuis 83,7% 13,3%
Café 60,3% 26,9%
Sportverenigingen 66,8% 26,9%
Verenigingen 63,5% 24,2%

Van alle respondenten maakt 2,8% gebruik van het openbaar vervoer van en 
naar	de	dorpen.	77,9%	gebruikt	de	auto,	17,2%	de	fiets	of	brommer.	Circa	8	
huishoudens geven aan vervoersproblemen te hebben naar de voorzieningen in het 
dorp en buiten het dorp. Denk hierbij aan winkels, maar ook zorgvoorzieningen. 
Slechts 0,4% is ontevreden over de route van de lijnbus tegenover 59,5% 
tevredenheid. Over de stiptheid van de bus is 58,9% redelijk tevreden, 2,6% 
omschrijft de stiptheid als slecht. Ook met de frequentie van de lijndienst 
kan 62,6% leven, 3,4% ervaart het als onvoldoende. Het comfort, de kosten, 
informatievoorziening, aantal haltes, snelheid, toegankelijkheid stemt tot 
tevredenheid bij de meerderheid.

Het sportcomplex en de gymzaal zijn niet optimaal en kunnen verbeterd worden, is 
de mening van de meeste bewoners. 71,2% van de ondervraagden maakt NOOIT 
gebruik van een sportvereniging in het dorp en 49,4% van geen enkele vereniging 
in het dorp! Een grote groep geeft aan ook niet te sporten bij een vereniging buiten 
het dorp. 57,6% heeft hiervoor geen interesse, 25,2% geen tijd en 14,8% heeft 
fysieke problemen.

Wat is uw mening over de sportfaciliteit:

    Het restant heeft geen mening!

“Er moeten hier op zondag activiteiten 
worden georganiseerd, want dan is 
het hier een dooie boel.”
Een voorstel is om verlichting te plaatsen bij de vijver, zodat de jeugd daar kan 
schaatsen als er ijs ligt.

57 gezinnen willen graag een kinderdagverblijf/oppascentrale en 47 gezinnen 
pleiten voor een brede school met naschoolse activiteiten. 

De speeltuin is voor 65,4% redelijk tot slecht en de grote wens van de basisschool 
jeugd.

Soort sport Goed Redelijk Slecht
Kaatsen 10,5% 11,7% 11,7%
Schaatsen
(als het mogelijk is)

7,2% 8,4% 24,8%

Tennis 39,5% 15,8% 0,4%
Voetbal 49% 14,4% 1,9%
Volleybal 18,7% 14,7% 2,8%
Gymnastiek 22,6% 20,6% 4,4%
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Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Het voorzieningenniveau ten opzichte van soortgelijke dorpen is hoog. De dorpen 
hebben veel te bieden. De bewoners hebben dat wellicht niet altijd in de gaten. 
Het behoud van de voorzieningen, met name de middenstand, ligt in handen van 
de bewoners. De ondernemers hebben inkomsten nodig om bestaansrecht te 
hebben. Het is dus noodzaak dat de bewoners besteden in eigen dorp. Wanneer 
dit niet gebeurt zal de middenstand verdwijnen. Wanneer de voorzieningen omlaag 
gaan, zullen ouderen sneller genoodzaakt zijn om naar een andere stad of dorp 
te verhuizen. De bewoners zijn dus grotendeels zelf verantwoordelijk voor het 
behoud van de voorzieningen. Wanneer er klachten zijn over de middenstand, 
bespreek deze dan op de jaarvergadering van dorpsbelang. Dorpsbelang kan dit 
dan terugkoppelen naar de middenstand en de ondernemers hebben vervolgens 
een kans om daar iets mee te doen. Wanneer er cadeaus gekocht moeten worden, 
zoals prijzen of afscheidscadeautjes bij bestuurswissels, dan zouden besturen die 
zoveel mogelijk in dorp moeten aanschaffen. Ook wanneer iets niet beschikbaar 
is, kunnen ondernemers met geschikte oplossingen komen. Dorpsbelang kan 
voorlichting geven over consumentengedrag of daar eens een keer iemand voor 
uitnodigen.

Besturen zouden ook de vergaderingen kunnen afwisselen tussen het dorpshuis, 
thuis en café bijvoorbeeld. Iedereen heeft elkaar nodig.

In Franekeradeel is gestart met de zogenaamde ‘Lytse Bieb’. Een kleine bibliotheek 
die gevestigd is in scholen in diverse dorpen. Deze bibliotheek is één middag per 
week open. Hier kunnen boeken uitgezocht worden, besteld worden en weer 
ingeleverd worden. Ook de boeken die eventueel in de centrale bibliotheek gehaald 
zijn. Dit zou ook voor Marrum een oplossing kunnen zijn. 

Niet iedereen weet hoe de kinderopvang werkt. Er zijn bewoners die vragen om 
betaalbare kinderopvang, terwijl het inkomen gerelateerd is. Informatie hieromtrent 
zou op een (nieuwe) website van dorpsbelang kunnen staan. Naast de dagopvang 
is er ook behoefte aan opvang in de weekenden en avonduren. Vroeger was het 
gebruikelijk dat er namen van buurtkinderen (veelal middelbare scholieren) in 
het krantje van de buurtvereniging vermeld stonden. Er kan op dorpsniveau een 
systeem gemaakt worden, waarin jeugd die wil bijverdienen zich kan aanmelden 
als oppas.

De mogelijkheden voor een brede school zouden onderzocht moeten worden, 
omdat er behoefte is aan openbaar onderwijs. Het aantal leerlingen is hierbij 
van wezenlijk belang. Het is beter om één school te hebben dan geen school. 
Een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich 
bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van dit samenwerkingsverband 
is de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een 
doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Naast onderwijs kunnen 
kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek enzovoort ook 
onderdeel vormen van een brede school. Gezien de ligging van het dorpshuis ten 
opzichte van de huidige school zijn er wel kansen.
 
In het verleden zijn er pogingen gedaan om de verenigingen dichter bij elkaar te 
brengen. Verenigingen hebben elkaar ook nodig. Van oudsher bestaan er echter 
nog spanningen tussen een aantal verenigingen. Deze strijdbijl moet begraven 
worden, want het gaat om het dorp en niet om persoonlijke vetes en belangen. 
Door een gezamenlijke aanpak kunnen er kosten en mankracht bespaart worden, 
wat met een tekort aan vrijwilligers interessant kan zijn. Een onafhankelijke 
werkgroep, doarpswurk, GO-4 Sport of een extern bedrijf kunnen hier een rol in 
spelen, om voorbij de emotie te komen en iets neer te zetten in het belang van het 
dorp. Het onderhoud aan het sportcomplex en de oplossing voor de gymzaal zou 
een eerste klus kunnen zijn voor de verenigingen en dorpsbelang.  
Er is een grote groep die niet gebruikt maakt van sportfaciliteiten en andere 
verengingen in het dorp, hier liggen kansen! GO-4 sport kan hier een actieve rol 
inspelen. 
 
Er is belangstelling voor damesvoetbal. De voetbalclub zou een paar trainingen 
kunnen geven om te kijken of er daadwerkelijk voldoende dames zijn voor een 
volwaardig elftal.  
De gemeente staat er voor open om meer te doen met de visvijver. 
Deze zou geschikt gemaakt kunnen worden als schaatsvijver. Gezien de 
schaatsmogelijkheden is het niet realistisch om een ijsbaan aan te leggen, dit zou 
dan in combinatie moeten met andere doeleinden. De werkgroep die aan de gang 
gaat met de dorspkern, groen in het dorp en ‘De Haven’ zou de mogelijkheden 
hiervoor kunnen onderzoeken. 

Een jeu-de-boules baan zou in het dorp niet misstaan en zeker in de 
zomermaanden leven op staat brengen. De groep die nu aan koersbal doet, zouden 
benaderd kunnen worden en kunnen nadenken over geschikte locaties. Misschien 
zou dit kunnen in combinatie met een speeltuin, jong en oud bij elkaar zorgt voor 
leefbaarheid. 
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Nadat de vier betrokken gemeenten besloten om te gaan 
samenwerken op het gebied van sportinfrastructuur en -beleid 
onder de inspirerende naam GO-4 Sport, is door de ambtenaren 
sportzaken van de vier gemeenten en de adviseur van SPORT 
fryslân hard gewerkt. Zo werden verschillende onderzoeken 
gedaan naar knelpunten binnen sportverenigingen en jeugdsport, 
werden projecten gestart zoals deskundigheidsbevordering van 
jeugdkader en - in samenwerking met het NISB, CIOS, ALO en 
het onderwijs . De sportvereniging heeft met zijn unieke karakter 
een belangrijke functie in de kleine dorpskernen. Verschillende 
maatschappelijke doeleinden kunnen worden nagestreefd via 
de sport en sportvereniging. Om deze maatschappelijke functie 
te kunnen behouden, heeft de sportvereniging ondersteuning 
nodig. Door ondersteuning op maat, deskundigheidsbevordering, 
vrijwilligersbeleid en sportkennismakingsprojecten hoopt GO-4 
Sport de verenigingen in de vier gemeenten de helpende hand toe te 
steken.”

Sportkennismakingsproject GO-4 Action vervolgd!
Meer jongeren in beweging brengen. Op een manier die jongeren 
boeit. Dat is wat breedtesportproject GO-4 Sport samen met het 
voortgezet onderwijs wil bereiken. 
Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar vormen een 
specifieke	aandachtsgroep	als	het	gaat	om	stimuleren	van	bewegen.	
Van alle 13 tot 17-jarigen haalt slechts 51 procent de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen. Deze norm luidt: jongeren tot 18 jaar zijn 
dagelijks een uur (matig) intensief lichamelijk actief, waarbij de 
activiteiten minimaal twee maal per week een positief effect hebben 
op	de	lichamelijke	fitheid.	Jongeren	bewegen	iets	meer	dan	de	rest	
van de bevolking – jongens iets meer dan meisjes – maar nog altijd 
niet genoeg.
Het doel van GO-4 Action is dat jongeren meer gaan bewegen, 
plezier beleven aan sportbeoefening en uiteindelijk een gerichte 
keuze maken voor een sport die het best bij hem of haar past. 
Anderzijds wil GO-4 Action hiermee de lokale sportaanbieders van 
dienst zijn in hun zoektocht naar jeugdige leden. Immers ‘wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst……’

GO-4 Sport!

Wat is het doel van GO-4 Sport?
De sportwereld ziet zich de laatste tijd geconfronteerd met allerlei 
nieuwe ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor 
het sport -en clubleven. Voorbeelden zijn: afname van het aantal 
jeugdleden, tekort aan (vrijwillig) kader, afnemende betrokkenheid van 
leden, hogere maatschappelijke eisen, enz. Nieuwe ontwikkelingen, 
die om nieuwe oplossingen vragen. Maar dat is niet eenvoudig. Een 
pasklaar antwoord heeft niemand. Sportverenigingen, sportbonden en 
de gemeenten niet. De beste aanpak is misschien wel dat alle partijen 
die zich bezighouden met sport in de vier gemeenten gezamenlijk het 
probleem oppakken.

Met die gedachte en met dat doel hebben de gemeenten het Bildt, 
Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel in april 2000 
besloten om samen met SPORT fryslân de komende tijd te gaan 
samenwerken. GO-4 Sport bouwt dus geen nieuwe sportcomplexen, 
maar gaat aan de slag met de vraag hoe nu het beste kan worden 
ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen en hoe het plaatselijke 
sportleven daarbij kan worden ondersteund.

Wat is de aanpak van GO-4 Sport?
In samenwerking met o.a de sportverenigingen in de vier 
gemeenten zal GO-4 Sport zich richten op drie thema’s, namelijk 
Verenigingingsondersteuning, Jeugd, Onderwijs en Sport en Senioren 
40+ en 55+ (zie ook het onderdeel ‘Projecten’).
Om de samenwerking verder uit te bouwen hebben de gemeenten 
besloten gebruik te maken van de breedtesportimpuls regeling van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op grond van 
deze regeling ondersteunt het ministerie allerlei initiatieven op lokaal 
niveau die gericht zijn op het stimuleren van de deelname aan de 
sport. Van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel 
en Menaldumadeel wordt verwacht dat zij gezamenlijk de bijdrage 
van het ministerie verdubbelen.



29

Het dorpshuis is recent echt van start gegaan. Het openingsfeest moet nog 
plaatsvinden. Op dit moment wordt het dorpshuis gerund door vrijwilligers. 
De vrijwilligers hebben een eigen leven en zijn beperkt in tijd. Om meer uit 
het dorpshuis te halen en evenementen, zoals cursussen, muziek, theater en 
activiteiten voor de diverse doelgroepen naar het dorp te halen zou een beheerder 
een oplossing kunnen zijn. Het bestuur en de extra inzet gebeurt dan door 
vrijwilligers en voor de beheerder is het een baan. Er zijn een aantal dorpshuizen 
in Friesland die werken met een beheerder. Het bestuur zou ervaringen en kennis 
met deze dorpshuizen kunnen uitwisselen. Stichting Doarpswurk zou hierin een rol 
kunnen vervullen.

Let op: Een grote uitdaging en ambitie is het behoud van de voorzieningen die er 
nu zijn! 
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De	wens	voor	meer	wandel-	en	fietspaden	springt	met	49,5%	in	het	oog.	Het	
wandelpad “Tersted” zou uitgebreid kunnen worden. Fietsen (68,1%), wandelen 
(61,1%), paardrijden (40,7%) en het bezoeken van boerderijen (40%) worden 
gezien als zeer geschikte toeristische activiteiten. Hierna volgen respectievelijk 
fotograferen (34%), schilderen (30,5%), vissen (25,3%), natuureducatie (26,7%), 
bezienswaardigheden (16,8%). Het ontwikkelen van watersport, zonnen en 
zwemmen heeft de minste voorkeur.

Het dorp moet zich verder ontwikkelen en ook zeker promoten om meer toeristen 
te trekken volgens velen.

Recreatie, Toerisme Landschap & Cultuur

Huidige situatie
In de omgeving is volop ruimte om te genieten van de natuur. Op rijafstand 
is het nodige te beleven, zoals musea, theater en dergelijke, maar ook de 
Waddeneilanden. Het dorp zelf heeft veel kunstenaars, wat mensen van buitenaf 
kan aantrekken voor een bezoek.

Er zijn ook diverse mogelijkheden tot overnachting in Marrum namelijk:
-  Camping “Seedykstertoer” 
-  Herberg “Godot” 
-  Bed & Brochje “Hop and Go”
 
Dorpen aan het woord

Er wordt veel waarde gehecht aan het behoud van de natuur door middel van het 
aanwijzen van lokale natuurbeschermingsgebieden (68%). Het is wel belangrijk 
dat dit hand in hand gaat met recreatief gebruik van deze gebieden. 61,7%  
pleit voor plekken waar men kan picknicken en de kinderen kunnen spelen. 
De huidige recreatiegebieden zijn niet voldoende volgens 52,9%. Natuur- & 
recreatieontwikkeling mag volgens 74,5% volop gestimuleerd worden, hierbij moet 
wel aandacht besteed worden aan het tegengaan van zwerfvuil en vervuiling. 
86,6% zou graag zien dat er een campagne tegen zwerfvuil wordt gestart.

62,9 wil graag dat verblijfsrecreatie en toerisme rondom de dorpen wordt 
gestimuleerd. 52,5% wil graag zien dat dit tevens wordt ontwikkeld als 
economische activiteit om banen te scheppen.
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Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Maak een promotieplan voor de dorpen en omgeving.

Maak meer gebruik van de media-aandacht die er is geweest; de paarden van 
Marrum. Bijvoorbeeld door buitenritten in het gebied waar dit spektakel zich heeft 
afgespeeld. 

Zijn	er	mogelijkheden	voor	wandeltochten	en/of	fietstochten	bijvoorbeeld	door	de	
Noorderleech? Zoek aansluiting met dorpen die ook in dit gebied liggen. Er bestaan 
fondsen, zoals het waddenfonds, Landschapsbeheer Friesland en nog veel kleine 
fondsen. 
In Holland is een strand vierdaagse van Hoek van Holland naar Den Helder. 
Misschien zijn er mogelijkheden om in deze omgeving een wandeling van 
een	aantal	dagen	op	te	zetten.	Ook	worden	er	vanuit	goede	doelen	fiets-	en	
wandeltochten georganiseerd, denk bijvoorbeeld aan Pink Ribbon of Leontien 
van Moorsel. Probeer een organisatie naar deze omgeving te halen. De locatie is 
immers prachtig! Hiervoor zijn mensen nodig die de kar gaan trekken.

Vanuit	het	dorp	worden	naast	wandelen,	fietsen	en	paardrijden	nog	‘bezoek	aan	de	
boerderij’,	fotografie	en	schilderen	genoemd.

De aanbeveling die wordt genoemd bij wonen & werken is hier ook van toepassing.

Bouwjaar:  1845
Type:  Grondzeiler
Functie:  Poldermolen
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“Wij mogen nooit een mening geven en worden niet                               
  begrepen.” 

“Vraag het ons gewoon” 

“Er is weinig te doen voor ons”

12-15 jaar 
Deze jongeren maken een hevige ontwikkeling door op meerdere 
gebieden.
Middelbare school/brugklas: Jongeren ondergaan niet meer 
gewoon wat ze voorgeschoteld wordt, maar ze ontwikkelen eigen 
intresses en krijgen voorkeuren voor bepaalde vakken. Hierdoor 
beginnen ze zich van elkaar te onderscheiden.
Leefomgeving/sociale vaardigheden: Veel zekerheden en 
veiligheden vallen weg. Jongeren gaan op zoek naar hun identiteit 
en dat gaat gepaard met emotionele instabiliteit. Grenzen worden 
verlegd en experimenteren staat centraal. Vriendschappen en 
peers (vriendenkring) zijn erg belangrijk net als het delen van 
ervaringen. Hun sociale omgeving breidt zicht uit. Net als hun 
intresses, die bij jongens en meisjes vaak tegengesteld zijn. Deze 
groep kijkt veel naar jongeren van 16 jaar en ouder.
Cognitieve ontwikkeling: Op deze leeftijd hebben jongeren 
een concreet denkvermogen ontwikkeld. Ze vinden nieuws 
interessant als het raakvlakken heeft met hun eigen leefwereld. 
Het ontwikkelen van een eigen identiteit staat centraal.

16-18 jaar 
School: Het concrete denkvermogen is op deze leeftijd 
volwaardig ontwikkeld. Afhankelijk van hun denkniveau gaan 
jongeren op deze leeftijd naar het mbo of hbo. Jongeren die havo 
of vwo doen, zitten in deze leeftijd in hun laatste jaar (jaren) van 
de middelbare school.
Leefomgeving/sociale vaardigheden: Ze willen als 
volwassenen behandeld en aangesproken worden en zijn sterk 
gericht op harmonie, samenhang en traditie. Vriendschappen 
hebben een vaste basis gekregen en spelen een belangrijke rol in 
het dagelijks leven. Het delen van ervaringen met vrienden is erg 
belangrijk (vrienden zijn de belangrijkste informatiebronnen).
Cognitieve ontwikkeling: Deze jongeren bezitten een abstract 
denkvermogen en hun eigen identiteit is grotendeels ontwikkeld.

Babyboomers
(grootouders)

Generatie X
(ouders)

Generatie Einstein
(leeftijdsgenoten)

1945-1955 1960-1985 1988-nu
Protest Negatief Positief
Na-oorlogse wederopbouw Economische depressie Groei, opbouw en welvaart
Bomvol idealen Ideologisch vacuüm Traditionele idealen
Geen merken Opkomst merken Overal merken
Bevlogen Relativeren Serieus
Andere toekomst Geen toekomst Goede toekomst
Zoektocht naar 
persoonlijkheid

Persoonlijkheid is 
constructie

Persoonlijkheid is echt

Identiteit los van ouders en 
autoriteit

Identiteit is erbij horen Identiteit is oprecht van 
jezelf

Jongeren zijn moeilijk te bereiken, onverschillig en ze keren 
zich af! Een veel gehoorde opmerking. Maar is dat wel echt zo? 
Jongeren van de 21ste eeuw stellen andere eisen aan communicatie, 
aan reclame en aan media. Er is een nieuwe generatie opgestaan: 
generatie Einstein. Deze positieve en slimme generatie vergt een 
geheel nieuwe benadering. Om jongeren te bereiken moet je ze 
begrijpen. Denken voor de jeugd is dus niet goed! Voor dit plan is 
gekeken naar de jeugd tussen 12 en 17 jaar. Dit is namelijk de groep 
die zich zelfstandig moet vermaken. 

Het woord generatiekloof kent waarschijnlijk iedereen. In het leven 
van een gemiddeld persoon spelen drie generaties een rol: die van 
grootouders, ouders en de eigen generatie. In de tabel staat een 
overzicht van drie generaties, op deze manier is in één oogopslag te 
zien, waar de verschillen zitten.
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Jeugd

Huidige situatie
Jeugd van nu heeft de toekomst! Overal zijn klachten over hangjeugd dat is hier 
niet anders. Ervaring leert dat deze jeugd inderdaad overlast kan veroorzaken, 
maar dat de tolerantie soms ook wat hoger mag zijn. Iedereen is tenslotte jong 
geweest. 
De jeugd in Marrum heeft een jeugdhonk wat met regelmaat open is.

Om niet in de valkuil te lopen om voor de jongeren te denken, is er besloten 
een aparte vragenlijst voor de jeugd te verspreiden en vervolgens een gesprek 
aan te gaan met de jeugd. Er is gekeken naar een groep die niet in dezelfde 
vriendengroep zitten. In totaal zijn er 20 vragenlijsten retour gekomen. 

Dorpen aan het woord
Wat is uw mening over de plaatselijke activiteiten voor de leeftijdsgroep (ouderen):

  Het restant heeft geen mening.

20% wil graag een actiever jeugdhonk.

Van de ondervraagden sport ongeveer de helft in het dorp, de andere helft sport 
elders of helemaal niet. De sporten die graag nog gezien worden in het dorp 
zijn dansen en een vechtsport. Meer creatieve activiteiten staat ook hoog op het 
verlanglijstje alsmede een trapveldje of voetbalkooi, een plek om buiten bij elkaar 
te komen (waar het wel mag). 

De jeugd met wie gesproken is, zijn zelfstandige enthousiaste mensen. Welwillend 
en vol ideeën. De jeugd wil zelf wel dingen organiseren met hulp van buitenaf, 
een vraagbaak. Een jeugdwerker of de mensen die zich nu bezig houden met 
het jeugdhonk zouden een optie kunnen zijn. Ook in de vragenlijsten wordt 
aangegeven dat er vrijwilligers zijn voor bestuursfuncties of anders soort 
vrijwilligerswerk. 
De grootste wens van de jongste jeugd is een ‘spiltuin’ ofwel een nieuwe speeltuin. 
De meeste kinderen vinden het hier leuk en willen hier altijd blijven wonen.

Wat vind je in Marrum leuk? “De buurman.”

Wat vind je niet zo leuk in Marrum? “Het kerkhof.” 

Mis je ook iets in Marrum? Een speelgoedwinkel

Wil je zelf nog iets zeggen? 
“Dat ik blij ben dat ik in Marrum woon.” 

“Ik zou nergens anders willen wonen.”  

“Ik hoop dat ik de prijs win.”

Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Als oplossing wordt geopperd de school afsluiten met een hekwerk of meer 
verlichting rondom de school. Dit is slechts een verschuiving van het probleem. 
Er wordt wel een andere locatie gevonden. Om de jeugd van de straat te houden 
moeten	er	alternatieven	komen.	Bijvoorbeeld	een	Wifipoint	in	het	dorp(shuis)	of	
jeugdhonk waar de jeugd kan gamen. Steeds meer jeugd heeft de beschikking over 
een laptop. Bovendien is deze generatie mediaslim, zij hebben een hele nieuwe 
manier van communiceren. Om de jeugd te bereiken zal deze nieuwe communicatie 
ook ingezet moet worden.

De jeugd heeft goede ideeën en over een aantal jaren zijn dit tevens de mensen 
die het moeten doen in het dorp. Door deze generatie er nu bij te betrekken, zullen 
zij meer verbondenheid met het dorp krijgen en houden, waardoor de kans groter 
is dat deze generatie in de dorpen zal blijven wonen. 

Denk er bijvoorbeeld eens over na om de jeugd te betrekken bij de organisatie 
van de playbackshow, intocht van Sinterklaas, het spelen van Zwarte Pieten, in de 
bediening in het dorpshuis tijdens feesten. Laat de jeugd zelf een feest organiseren 
in het dorpshuis met ondersteuning door volwassen. Er worden onder andere 
muziekavonden,	open	podium,	disco’s,	quiz	en	filmmarathons	geopperd	door	de	
jeugd zelf. 

Iedere middelbare scholier moet maatschappelijke stage lopen. Het dorp kan 
hiervoor veel bieden. Een win-win situatie voor iedereen.

Spreek bij overlast de jeugd aan. Ga in gesprek en er zullen positieve verrassingen 
ontstaan. Dorpsbelang of een werkgroep jeugd kan jaarlijks in gesprek met de 
jeugd. Betrek ze erbij en geef ze verantwoordelijkheden. Sociaal Cultureel Werk kan 
ondersteuning	bieden	op	het	gebied	van	kennis	en	heeft	financiële	mogelijkheden.			

Groep Goed Redelijk Slecht
Kinderen tot 14 jaar 25% 29,7% 7,3%
Jeugd tussen de 14-18 jaar 6,1% 29% 20,3%



Senioren
Huidige situatie
De huidige groep senioren bestaat ongeveer uit 220 mensen en de vergrijzing staat 
voor de deur. De middengroep van nu zijn de senioren in 2027. Deze middengroep 
bestaat uit ruim 500 mensen. 

Dorpen aan het woord
De vraag naar wonen en zorg zal toenemen in de toekomst. Senioren zullen 
bovendien “genoodzaakt” wegtrekken, wanneer het voorzieningen niveau omlaag 
zal gaan.

33 huishoudens geven aan gebruik te maken van de ouderenvereniging in het dorp 
en 39 huishoudens hebben behoefte aan het zogenaamde begeleid wonen (zie het 
hoofdstuk wonen & werken). Er zijn voldoende activiteiten voor de senioren, het 
is	alleen	jammer	dat	deze	in	de	zomer	niet	doorgaan,	zoals	de	koffieochtenden.	
Activiteiten die senioren zouden willen zien zijn een computercursus en Jeu de 
Boules.

Een aantal ouderen geven aan moeilijkheden te hebben om van A naar B te komen. 
Over de zorg is niemand echt ontevreden.

“Mijn geboortedatum is 02-04-1920, 
dus ik laat alles verder maar zo”
Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Onderzoek daadwerkelijk wat de behoefte is van de huidige senioren op gebied van 
wonen, zorg en voorzieningen. Doet dit door één op één gesprekken te voeren. 
Om deze groep in het dorp te behouden, zullen persoonlijke gesprekken het beste 
resultaat leveren. De corporatie Wonen NoordWest Friesland kan hierbij wellicht 
ondersteuning bieden.

Een aantal bewoners hebben problemen om elders te komen en zoeken hiervoor 
hulp. In aantallen zal dit niet buitensporig zijn, maar wel toenemen met het oog 
op vergrijzing. Sommige bewoners zullen recht hebben op een zogenaamde 
taxikaart en anderen zullen hulp nodig hebben van de omgeving. Er bestaan 
persoonsgebonden budgetten waar lang niet iedereen van op de hoogte is. 
Daarnaast zijn er ongetwijfeld mensen te vinden die iemand anders willen helpen 
door deze van A naar B te rijden tegen een vaste kilometervergoeding. Dit kan 
gemeld worden op een website en in een nieuwsbrief, omdat niet iedere senior over 
internet beschikt.
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Bestuur

Huidige situatie
Het bestuur van dorpsbelang bestaat op dit moment uit vier leden en is behoorlijk 
onderbezet. Dorpsbelang telt 419 leden en de kosten voor lidmaatschap bedragen 
€5,-	per	jaar	+	€2,50	voor	de	leefbaarheidspot.	De	leefbaarheidspot	is	ter	financiële	
ondersteuning voor activiteiten die in het dorp worden georganiseerd. Hier kunnen 
organisaties een beroep op doen. Ook de feestvereniging stort een gedeelte van de 
contributie in deze pot.

Er zijn een aantal pogingen geweest in het verleden om het dorp bestuurlijk beter 
op orde te krijgen. Besturen samen te laten werken. De pogingen zijn gestrand 
door persoonlijke vetes, vorm van inrichting en de continuïteit. Het ontbrak 
aan kennis en ervaring om dit voor elkaar te krijgen (zie ook het hoofdstuk 
voorzieningen, onderwijs & sport).  

Dorpen aan het woord
76,5% is van mening dat dorpsbelang zich voldoende bewust (52,3 volledig en 24,2 
enigszins) is van de zaken die zich afspelen binnen het dorp. 61,4% is nog nooit bij 
een vergadering van dorpsbelang geweest. Van het overige percentage is ruim de 
helft de afgelopen twee jaar niet geweest. De aanwezigen op de jaarvergadering 
zijn wel van mening dat er voldoende plaatselijke onderwerpen aan bod komen. 
Dorpsbelang moet zich, volgens de bewoners, vooral bezig houden met het belang 
van het volledige dorp. Oplossingsgericht werken en partijen dichter bij elkaar 
brengen.

12,3% van de gemeente is zich bewust van zaken die zich afspelen in het dorp en 
50,9% enigszins bewust is de reactie. Het waterschap en provincie behaalt fors 
mindere resultaten. 

74,2% vindt het goed dat de gemeente meer zaken overlaat aan het dorp 
weliswaar	met	financiële	ondersteuning	van	de	gemeente.	25,9%	is	hier	volledig	
tegen. Een samenwerking of fusie met andere gemeentes zou beter kunnen zijn 
voor de toekomst van het dorp. Deregulering, ruimte voor particulier initiatief is ook 
een aandachtspunt.

Het kerkblad, het sportblad, huis-aan-huis krant en aanplakbiljetten zijn de 
manieren waarop de meeste informatie wordt verkregen over evenementen en 
activiteiten die plaatsvinden in de dorpen. Het sportblad met 81,4% behaalt daarbij 
het hoogste percentage. 23,9% wil graag een centrale website en 53,8% geeft aan 
behoefte te hebben aan een dorpskrant of een nieuwsbrief.  

Aanbevelingen, suggesties & oplossingen
Dorpsbelang is op dit moment onderbezet en niet de spil van het dorp, dit zou 
wel zo moeten zijn. De werkgroep ‘OOG voor Marrum’ en dorpsbelang zijn op 
uitvoerend vlak met elkaar verweven.  

Een aantal zaken moeten spoedig op orde komen:
•	 Kritisch kijken naar de huidige bestuursstructuur in de dorpen en deze 

toegankelijker maken. Laat de taakverdeling bijvoorbeeld samenlopen met 
de onderwerpen uit het dorpsplan. Zorg voor een duidelijke en herkenbare 
lijn. Dorpsbelang moet het centrale aanspreekpunt zijn voor bewoners en de 
gemeente;

•	 Het bestuur van dorpsbelang aanvullen. Hierbij kijken naar een juiste 
samenstelling. Balans vinden tussen denkers, doeners, bestuurders en creatieve 
geesten. Het is ook belangrijk dat de diverse bestuurders uit verschillende 
netwerken komen, zodat alle bewoners bereikt en vertegenwoordigd worden;

•	 Nogmaals naar de contributie kijken, het bedrag is vergeleken met andere 
dorpen niet hoog.

“Als er een wind van verandering 
waait, bouwen sommige mensen 
windschermen, anderen bouwen 
windmolens.“
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De communicatie naar het dorp kan verbeterd worden, waardoor meer 
saamhorigheid zal ontstaan, bewoners meer begrip krijgen en inzet van 
dorpsbelang beter zichtbaar wordt: 

•	 Een paar keer per jaar een nieuwskrant uitgeven met informatie. Wat is er 
gebeurd? Waar zijn mensen nodig? Welke informatie kunnen we overdragen 
vanuit de gemeente en corporatie bijvoorbeeld?;

•	 Wie zit er in dorpsbelang (gezichten)? Wie heeft welke functie? Wie is waar 
bereikbaar?;

•	 Maak een jaarplanning met elementen die jaarlijks terugkomen, zoals bezoeken 
aan verenigingen en gesprekken met de jeugd;

•	 Een centrale website waar alle verenigingen en stichtingen informatie over 
activiteiten kunnen opzetten. Een soort vacature bank voor vrijwilligers. Tevens 
een visitekaartje voor bezoekers. Wonen NoordWest Friesland is een pilot 
gestart en wil hierin ondersteunen;

•	 Maak gebruik van het multimediale tijdperk door bronnen te gebruiken waarbij 
kennisoverdracht gemakkelijk is. Denk aan Hyves, twitter enzovoort.

•	 Als doel stellen, de hoeveelheid leden op de jaarvergadering vergroten. Koppel 
de vergadering aan iets leuks, bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie. Maak 
tijdens een jaarvergadering een jaarplanning laat dit samen met het dorpsplan 
een leidraad zijn;

•	 Plaats ouderwetse ideeënbussen (werkelijk en digitaal);
•	 Laat bij belangrijke besluiten het dorp meebeslissen door lijsten op centrale 
      plekken te hangen waar bewoners hun mening op kunnen geven of bezorg iets      
      huis-aan-huis. Het kan ook digitaal. 

De gemeente zou met regelmaat een overkoepelend overleg kunnen organiseren. 
Hierbij	faciliteert	de	gemeente:	de	ruimte	en	de	koffie.	Afgevaardigden	van	de	
dorpsbelangen uit Ferwerderadiel kunnen dan ervaringen uitwisselen. Tevens kan 
de gemeente dan meningen vragen en kennis overdragen over onderwerpen die 
gemeentebreed zijn.

De gemeente kan samen met de corporatie en dorpsbelang een jaarplanning 
maken. Dit is voor vrijwilligers werkbaar en duidelijker. Het zou geweldig zijn 
wanneer dorpsbelang en de gemeente op korte termijn een paar zaken uit het 
dorpsplan kunnen realiseren. Dan wordt de inzet van de bewoners beloond 
en bewoners kunnen zien dat inzet nut heeft, waardoor het voor dorpsbelang 
gemakkelijker wordt om bewoners in beweging te krijgen.
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Initiatief

Totstandkoming

Besluitvorming

Initiatiefnemers (gemeente, dorpsbelang, woningcorporatie) stellen doelen op en 
creëren verwachtingen. Er wordt een beeld van het proces gevormd aan de hand van 
verschillende bronnen: andere dorpsvisies, Doarpswurk en/ of professionele partijen. 
Soms wordt er een plan van aanpak of startnotitie opgesteld.  

Het dorpsbelang stelt in samenspraak met het dorp een prioriteitenlijst op met plannen 
voor de lange en korte termijn. 

Er wordt gekozen voor een bepaalde methodiek voor het verkrijgen van input. 
Betrokkenheid van het dorp is hiervoor belangrijk. Door goed en frequent te 
communiceren kan betrokkenheid worden behouden. Tijdens deze stap wordt er soms 
gebruik gemaakt van professionele ondersteuning

Passieve of actieve werkwijze?
Actief: werkgroepen oprichten voor het maken van uitvoeringsplannen bij de ideeën en 
wensen uit de dorpsvisie die zijn vermeld in de prioriteitenlijst.

Uitvoering



Hoe nu verder?
Besluitvorming & Uitvoering

Nu het plan bestaat is er een eindpunt bereikt, maar tevens een beginpunt van iets 
veel groter, namelijk de uitvoering! 
 
 Wat maakt een dorpsplan succesvol?: 
•	 Als er veel bewoners actief betrokken zijn bij de inventarisatie, dan is er  

draagkracht;
•	 Wanneer	een	flink	aantal	bewoners	actief	in	werkgroepen	gaat	helpen	bij	de	

uitvoering;
•	 Wanneer er een aantal zaken zijn gerealiseerd die in het plan vermeldt staan;
•	 Wanneer het plan een rode draad voor alle besturen zal vormen. 

In het plan staan een aantal zaken waar het dorp zelf direct mee aan de slag kan, 
zoals de inrichting van besturen en dorpsbelang, communicatie, werkgroepen 
vullen…	Er	zal	ook	besluitvorming	plaatsvinden	in	samenspraak	met	andere	
partijen, zoals de gemeente en woningcorporatie. Er zijn plannen die langer zullen 
duren en waarover vaker gesproken moet worden, maar door dit plan liggen er 
goede handvaten. Er is sprake van korte, middellange en lange termijn. Hierbij 
zullen	(financiële)	haalbaarheid,	prioriteit	en	inzet	van	invloed	zijn.

Een plan wordt geen succes als het over de schutting wordt gegooid bij de 
gemeente, corporatie of dorpsbelang en er zijn bewoners die dit wel verwachten. 
“Ze moeten er wat aan doen?” “Doe er eens wat aan?” “Daar moeten jullie iets aan 
doen”; zijn uitspraken die veel gezegd en opgeschreven zijn, maar wie zijn zij? Is 
dat de gemeente, corporatie of dorpsbelang? Nee.. 

In het plan ‘Op weg naar 2006’ staat dat de toekomst van Marrum/Westernijtsjerk 
niet alleen een zaak is van dorpsbelang, de promotiecommissie en van de 
ondernemersvereniging, maar vooral een zaak van alle bewoners samen. Deze 
wijze woorden gelden nog steeds. Met z’n allen krijgt men over het algemeen meer 
gedaan dan ieder apart of door elkaar.  

Dus	....	zij	dat	bent	u,	de	dorpsbewoner….	De	sleutel	tot	succes	ligt	namelijk	bij	u	
zelf! De inzet van bewoners is de eerste vereiste die nodig is om een plan succesvol 
te maken!

Meld u aan als vrijwilliger!
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“Zij moeten het doen?”  

“Daar moeten jullie wat aan doen.” 

“Doe daar eens wat aan.” 



Bronnen

Literatuur
•	 Generatie Einstein, slimmer, sneller en socialer communiceren met jongeren van 

de 21ste eeuw, Jeroen Boschma & Inez Groen, tweede druk, december 2007.
•	 Dorpsbewoners maken het dorp, Toolkit bewonersparticipatie platteland, R. 

Engbersen, M. Uyterlinde, S. van Arum en A. van der Kooij, 2005.
•	 “We zijn ook maar vrijwilligers”, een afstudeeronderzoek naar dorpsvisies: van 

initiatief tot uitvoering, Ageneta Flameling, Wenje BV, juni 2007.
•	 Creatieregie, visie & verbinding bij verandering, Robert Coppenhagen, april 

2006.
•	 Marrum op weg naar 2006
•	 Gebiedskader Noordoost Fryslan 2007-2013
•	 Gebiedsontwikkeling Ferwerderadiel
•	 Woonplan Ferwerderadiel
•	 De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

Instantie
•	 Ministerie van VROM
•	 Provincie Fryslan
•	 Gemeente Ferwerderadiel
•	 Wonen NoordWest Friesland
•	 BNA Ontwerplab Krimp
•	 Centraal Bureau voor de Statistiek
•	 Bureau Keesie
•	 Nederlandse Vereniging van Makelaars
•	 Kadaster

Website
•	 www.go4sport.nl
•	 www.funda.nl
•	 www.wikipedia.nl
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Met dank aan:
Werkgroep OOG voor Marrum
•	 Jaap Hijma
•	 Johannes van der Veen
•	 Jan van der Meer
•	 Piet Osinga
•	 Auke Vellinga
•	 Sake Schuiling
•	 Betty Hoogsteen
•	 Meint Steen
•	 Anne van Oosten

Financiële partners:
•	 Gemeente Ferwerderadiel
•	 Wonen NoordWest Friesland
•	 Dorpsbelang Marrum/Westernijtsjerk

Film:
•	 Smash Visuals, Wietse Bijlstra

Vormgeving omslag en binnenzijde:
•	 Egbert Thomas

Overig:
•	 Aanwezigen bijeenkomsten
•	 Bewoners die de vragenlijsten hebben ingevuld
•	 Harry Feenstra (gemeente Ferwerderadiel)
•	 Piet Vellinga (oud Marrumer en ervaringsdeskundige)
•	 Benny Postma (directeur basisschool)
•	 Menze Leistra (drukwerk)

Colofon
Oktober 2009

Mei it each op de takomst!
Een dorpsplan van Marrum/Westernijtskerk.

Uitgevoerd door:
  

In opdracht van:
Dorpsbelang Marrum/Westernijtsjerk
Gemeente Ferwerderadiel (wens)

Eindverantwoordelijkheid:
Dorpsbelang Marrum/Westernijtsjerk
Werkgroep OOG voor Marrum
Jessica Hartman (Wenje BV)
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Bijlage 1. De uitkomsten van de jubelmuur en de klaagmuur

Jubelmuur
 
Voorzieningen 

Wat         Aantal
Fixet         9
Coop         14
School         4
Chinees         2
Kroeg         6
Alles is aanwezig (primaire voorzieningen)     2
Goede busverbinding Dokkum en Leeuwarden    6
Huisarts         5
Natuur rond zeedijk       1
Veel hulp van ouders op school      1
Sportverenigingen       3
Dorpshuis (grote zaal)       6
Leuke speeltuin        1
Korte tot geen wachtlijst peuterschool     1
Pizzeria         1
          62 
 
Recreatie, toerisme en cultuur & ontspanning  

Wat         Aantal
Mooie	fietstochten	maken	 	 	 	 	 	 	 7
Seedykstertoer        3
Tennisvelden        1
Terproute        1
Horeca         2
Vogelhut in Mieden       1
Sportvelden        2
Buitendijks gebied       2
Camping         2
Noorderleeg        1
Mooie wandeltochten       4
Zeedijk         2
Tempel Ids Willemsma       1
Rust & Ruimte        2
Voldoende mogelijkheden       1
Natuurgebieden        2
Veel activiteiten        1
           35

Senioren  

Wat         Aantal
Koersbal         6
Thuiszorg (kantoor)       5
Huisarts         2
Zorg is goed, je kunt zelf kiezen wat je wilt     1
Eigen huisarts        1
Taxi dienst voor ouderen om naar de kerk te kunnen    1
Actieve ouderenraad       1
Gymnastiek        1
Koffiedrinken	 	 	 	 	 	 	 	 1
Dorpshuis        1
Vrouwen verenigingen e.d.       1
          20
Wonen  

Wat         Aantal
Wordt af en toe te snel gereden in het dorp     1
Genoeg speel-/sportgelegenheid      1
Door buitendijks gebieds is wonen recreeren     1
Goede kwaliteit woningen       2
Goede seniorenwoningen       4
Kleinschalig        1
Lage huizenprijs        3
Weinig tot geen hoogbouw       1
Basisvoorziening 1e behoefte aanwezig     1
Vaak ruime kavels waarop vrijstaande huizen staan    2
Betaalbaar wonen        2
Rust en ruimte        1
Genoeg sportaccommodaties      1
Wonen in Marrum is goed       1
Geslaagde renovatie Lytse Buorren en Aesterstrjitte    2
Aanbod koop en huurwoningen      1
Omgeving super        3
Prachtig wonen in Marrum       2
Ruim opgezet        5
Goede voorzieningen       1
Senioren woningen prachtig      1
Sociale controle        1
Centrale ligging t.o.v. Dokkum en Leeuwarden    1 
          39
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Verkeer & Veiligheid  

Wat         Aantal
Fietspad langs Ljouterdyk       1
Paden naar de Terp mooi aangelegd      1
Geen commentaar       1
Enige	gemeente	in	Nederland	zonder	file	en	stoplichten	 	 	 1
Veilig         1
Geen	file		 	 	 	 	 	 	 	 1
Politie snel aanwezig       1
Snelheidscontroles       1
Trottoir	in	het	dorp	is	fijn	 	 	 	 	 	 	 1
          9
Werkgelegenheid  

Wat         Aantal
Veel zzp’ers        5
Goed voor de agrarische sector      1
Winkels         1
Veel kleine bedrijven       1
Fijn dat er nog enigszins werkgelegenheid is     2
Loonbedrijven        1
Middenstand        1
Weinig industrie of grotere bedrijven     1
Werk bij Koopmans, mooie fabriek      2
Horeca         1
Geen commentaar       1
         17 

 

Dorp & Dorpsaanzicht  

Wat         Aantal
Mooie oude kerken       2
Mooie niet afgegraven terp       2
Veel mooie tuinen        1
Mooie kerk op de terp       1
Tempeltje        2
Nijkerk         1
Veel opgeknapte huizen        1
Nieuwe woningen        2
Leuk speeltuintje        1
Rust en ruimte        1
Groenvoorziening netjes       2
Mooi dorp        1
Fijn en rustig dorp       1
Dorpsfeest goed        1
Voel me veilig in mij eigen dorp      1
Veel vrijwilligers        3
Karakteristieke molen aan Ljouwterdyk     5
Mooie natuur (Noorderleeg en bouwland)     1
Vanaf Marrum Nieuwbouw huizen      1
Veel groen        1
Alle lof voor de handige vrijwilligers      1 
Als je het maar wilt zien       1
          33
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3 Redenen om te wonen in Marrum  

Wat         Aantal
Noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig     7
Ruimte en natuur        7
Rust         8
Busverbinding goed       1
Betaalbare woningen       1
Schone lucht        2
Mooie ruime woonomgeving      2
Veel voorzieningen/activiteiten      1
Veel saamhorigheid       1
Rust/geen verkeersdrukte       1
Fryske taal en cultuur       1
Familie dichtbij        4
Marrum sprint eruit       1
Jeugd heeft veel mogelijkheden      1
Vriendelijke mensen       1
Betaalbaar        1
Relatief rustig        1
Goede kwaliteit woningen       1
Grond gebonden akkerbouw      1
Hier geboren        1
Je hebt maar een goede plek nodig      1
Werk         2
Woongenot        1
Verbondenheid met de aarde      1
Buitendijks gebied       1
Open landschap        1
Veiligheid        2
Geen hectiek van de stad       1
Huis/boerderij        2
Geboren en getogen       3
Sociaal leven        3
De zeedijk        1
Ongedwongenheid       1
          64

Totaal ingeleverde briefjes jubelmuur    263

Klaagmuur

Voorzieningen  

Wat        Aantal
Voorzieningen zijn beperkt      3
Bibliobus verdwijnt      1
Veilige speeltuin op juiste locatie     1
De haven ligt te laag. Nu water gat     1
Alternatieve energie opwekken biovergassingsinstallatie 
(investering met dorp mogelijk?)     1
Coop (voedsel over datum)      1
Te weinig voor jeugd      1
Grasdrogerij weg       1
Meer groen       1
Slechte toegankelijk visvijver     1
Moeilijk kinderopvang te krijgen (Gastouders)   1
Weinig voor alleenstaanden/65+     1
Geen bibliotheek       1
Geen ijsbaan       2
Parkeergelegenheid (school)     2
Parkeergelegenheid (dorpshuis)     2
Parkeergelegenheid (voetbal)     1
Parkeergelegenheid (Coop)      2
Geen Bakker       7
Geen slager       7
Geen groenteboer       5
Speciaalzaak       3
Geen bloemzaak       1
Handhaven bestaande voorzieningen    1
Steunpunt informatie voor bewoners in dorpshuis   1
        48
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Recreatie, toerisme en cultuur & ontspanning  

Wat        Aantal
Expositie in de Melkfabriek      1
Stationsgebouw verpaupert     7
Geen bordjes over wat waar is in het dorp    1
Weinig wandelpaden      9
Weinig	fietspaden		 	 	 	 	 	 3
Pad naar de molen      3
Weinig parkeermogelijkheden     1 
Weinig mogelijkheden voor overnachten    1
Marrumervaart weer open      2
Weinig toerisme       1
Geen ijsbaan       6
Weinig cultureel       2
Geen sportschool       1
Ruiterpaden buitendijks      1
Geen eigen Fierljepschans      1   
         40
Bestuur en organisatie

Wat        Aantal
Nieuwe dorpsgids       1
Sportverenigingen samenvoegen tot 1 geheel   1
Samenvoegen besturen      5
Geen website Marrum      1
Moeilijk bestuursleden te vinden     7
Geen bestuur plaatselijke activiteiten    1
Waarom nieuwe dorpsvisie?      1
met paar wijzigingen is oude weer als nieuw    1
Veel hangjeugd       1
Afnemend aantal vrijwilligers     1
Beter op elkaar afstemmen      1
Weinig opkomst bij bijeenkomsten     1
Gemeente legt teveel nadruk op Hallum en Burdaard   2
         23

Jeugd  

Wat         Aantal
Zomers overlast van crossbrommers rondom miedweg    1
Te weinig voor jeugd tussen 12 en 18 jaar     4
Rondhangende jeugd       4
Hangjeugd bij school       8
Carbid schieten (november/december) op het voetbalveld (s’avonds)  2
Geen sportontmoetingsplaats voor jeugd     2
Geen ‘zuipkeet’        1
Ongeïnteresseerd        2
          24
Senioren   

Wat         Aantal
Geen zorg woongelegenheid voor ouderen     9
Teveel zorg halen buiten het dorp      1
Geen aanleunwoningen       3
Geen computer cursus ouderen      1
Meer excursies voor ouderen      1
Geen huisarts        2
Geen volwaardig ouderen adviseur      1
          18
Wonen  

Wat         Aantal
Renoveren woningbouw       1
Seniorenwoningen       8
Woningstichting meer aan dorp denken     1
Molenpad niet bereikbaar       1
Gymlokaal slopen en samen met sportkantine en tennis   1
Weinig nieuwbouw       8
Renovatie oude slagerij       1
Meer betaalbare starterwoningen      7
Zorg woningen        4
Weinig inbreiding        2
Verloedering oude melkfabriek      14
Station         8
Weinig goede huurwoningen      1
Kangaroe woningen       1
Geen mogelijkheid voor wonen en werken     3
Geen bouwkavels Westernijtsjerk      1
Ouders jeugd beter begeleiden      1
Verpaupering Kerkstraat       1
Hoge leges gelden       1
          65
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Verkeer & Veiligheid  

Wat        Aantal
Bus niet meer door het dorp     4
“De hoeke” zeer onoverzichtelijk     4
Zwaar verkeer door dorp mijden     13
Verlichting in/buiten het dorp     7
Teveel kinderen worden met auto naar school gebracht  3
Hoge snelheid in dorp      12
Te weinig parkeerplaatsen      9
Geen in/uitvoegstroken       3
Stoepen hebben veel losse tegels     2
Slechte en onveilige wegen en kruisingen    2
Te hard rijden bij verffabriek     1
Geen dorpspolitie met hond     1
Lantaarnpaal voor de uitrit naast de Coop zeer vreemd  1
Doorgaande weg in dorp niet kindvriendelijk    1
Geen aanwijsborden waar wat is     1
Doorgaande weg is geen voorrangsweg    1
Moet een rotonde komen bij de Fixet    1
Gevaarlijke overgangen en kruispunten provinciale weg  3
Buiten bebouwde kom, in buitengebied, zijn de wegen te smal  1
Zebrapad bij school      1
Marrum is niet rolstoelvriendelijk     1
Veel auto’s aan de kant van de weg/op voetpaden   2
Bewegwijzering naar bedrijventerrein al op provinciale weg  1
Verzwaren van de wegen in het buitengebied    1
Marrum op borden zetten, bijv. bij Burdaard    1
Geen	fietspad	langs	de	weg	naar	Wanswert	 	 	 	 1
Naast de wegen 50 cm verharding plaatsen    2
Verkeersremmer bij de chinees     1
         81
Werkgelegenheid  

Wat        Aantal
Weinig, veel naar Leeuwarden wat slecht bereikbaar is  12
Meer bedrijven proberen te krijgen     1
Stimuleren recreatie en toerisme passend bij landschap  1
Werken en wonen stimuleren/toelaten op industrieterrein  3
Onaantrekkelijk industrieterrein     1
Industrieterrein volbouwen      1
         19

Dorp & Dorpsaanzicht  

Wat         Aantal
Het is stiller zonder drogerij en melkfabriek     1
Zuivelfabriek en Grasdrogerij slopen      8
Geen fraai aanzicht vanaf Ljouterdyk     4
Stationsgebouw        10
Weinig groen        3
Overal geparkeerde auto’s       3
Gymlokaal zeer slecht       3
Mentaliteit niet teveel willen doen voor dorp     1
Heephus onverzorgde tuin       2
Trottoir verbeteren (voor rolstoel gebruikers)     2
Negatieve denkwijze in het dorp      1
Geen saamhorigheid       1
Bestrating op de hoek is niet mooi      1
Stoepen en wegen opknappen      1
Veel geroddel binnen het dorp      1
Haven is geen gezicht       1
Kern, sfeer en karakter is weg van het dorp     2
Carbidschieten te dicht op de huizen     1
s’Avonds deur op slot       1
Kerkje is niet goed zichtbaar door bomen enz.    1
          48
  

Totaal ingeleverde briefjes klaagmuur    366
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Bijlage 2 Lijst van verenigingen

1. Kerk.
PKN gemeente Marrum-Westernijkerk 
Zondagschool   

2. Ondernemersvereniging.
Ondernemersvereniging Marrum

3. Begrafenisvereniging.
Uitvaartvereniging Ere aan de Dode

4. Feestvereniging.
Marheim

5.Dorpsbelang.
Dorpsbelang Marrum-Westernijkerk

6. Sportverenigingen.
Voetbalvereniging Marrum
Kaatsvereniging Marrum
Volleybal- en gymnastiekvereniging Marrum 
Tennisvereniging De Gibben 
Motorclub Marrum 
Biljartclub De Klos
Koersbalclub Marrum
Klaverjasclub

7. Nutsvereniging.
Pleatslik Nut Marrum-Nijtsjerk

8. Onderwijs.
Prot.Chr.Basisschool Aasterage
Peuterspeelzaal De Eekhoorn

9. Vrouwenverenigingen.
Passage,Afd. Marrum/Westernijtsjerk
Hervormde Vrouwenvereniging 
Geref. Vrouwenvereniging 

10. Ouderenwerk.
Open bejaardenwerk Marrum 
Bewegen voor ouderen Marrum

11. Buurtverenigingen.
Buurtvereniging Lage Herenweg Z.Z
Buurtvereniging Oan é Roane
Buurtvereniging ’t Fouttenein 
Buurtvereniging Julianastraat 
Buurtvereniging Trije Tunen
Buurtvereniging De Terp
Buurtvereniging Pantsjewier 
Buurtvereniging Ringweg ZZ
Buurtvereniging Wilhelminastraat, 
Buurtvereniging Kopkewier
Buurtvereniging Langebuorren

12. Muziek.
Muziekvereniging De Eendracht
Drumband De Eendracht

13. Dorpshuis. 
Dorpshuis Marrum

14. Jeugd- en jongerenwerk.
Mac, Marrumer activiteiten Club
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