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VOORWOORD

R

eduzum is ondanks dat het aantal winkels en voorzieningen in de afgelopen jaren is verminderd, nog steeds een heel
aantrekkelijk dorp om in te wonen. Hoe
dit woonplezier kan worden behouden en om te
horen wat kan worden verbeterd, heeft Doarpsbelang in 2019 de bewoners geraadpleegd
via keukentafelgesprekken.
Deze gesprekken hebben bij bewoners thuis plaats
gevonden. Er deden in totaal zo’n zestig Redústers
aan mee. Er werden via vragen diverse thema’s aan
de orde gesteld en de deelnemers konden hun wensen en grieven uiten. Deze manier van ‘aftasten’,
steeds per decennium, vond in Reduzum nu al voor
de vierde keer plaats.
De uitkomsten van alle gesprekken hebben geleid
tot dit Masterplan 2020-2030. Enkele plannen stonden al in het vorige masterplan, zoals de loopbrug
over het Swin. Geprobeerd zal worden deze zaken in
de komende tien jaar alsnog te realiseren.
De huidige tijdgeest heeft gezorgd voor nieuwe onderwerpen. Te denken valt aan het landelijk tekort
aan woningen, klimaatverandering en de wens om
tot op hogere leeftijd zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Deze onderwerpen leiden tot nieuwe ideeën,
zoals circulaire economie, nieuwe woonvormen en
zaken die betrekking hebben op de directe leefomgeving zoals meer beweegruimte voor de bewoners
die te voet en/of per rolstoel gaan.
Al deze onderwerpen hebben geleid tot plannen en
adviezen vanuit het dorp aan Doarpsbelang. Doarpsbelang hecht veel waarde aan het Masterplan 20202030 en aan alle ingebrachte ideeën. Laten we gezamenlijk werken aan het realiseren van deze ideeën.
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REDUZUM EN DE GEMEENTE

INLEIDING

Reduzum ligt in de gemeente Leeuwarden en telt ongeveer 1.100 inwoners.
Kernwaarden voor Reduzum zijn respect voor elkaar, rust, ruimte, verbondenheid en zelfredzaamheid. Redústers noemen als sterkste punt van hun dorp de
open en tolerante houding van de inwoners, direct gevolgd door de aanwezige
voorzieningen (school, kinderopvang, sportaccommodatie, dorpscafé) en het
bloeiende verenigingsleven dat verbinding met elkaar geeft.

Reduzum ligt centraal tussen Leeuwarden, Heerenveen en Sneek. De rust en ruimte van dit groene hart
van Friesland, maken dat het prettig wonen is in het
dorp. De nabijgelegen A32 zorgt voor een snelle verbinding met de rest van Nederland.
Het dorp staat bekend als eigenzinnig. De inwoners
voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het dorp en hebben dan ook een hoge mate van
zelfredzaamheid/zelfbestuur. Zaken worden vooral
aangepakt via de werkgroepenstructuur van Doarpsbelang Reduzum. De Redústers hebben in de afgelopen tien jaar het merendeel van de gestelde doelen
van het Masterplan 2010-2020 gerealiseerd. De overige plannen zijn opnieuw beoordeeld en indien nog
relevant en gewenst, overgenomen in deze nieuwe
dorpsvisie Masterplan 2020-2030.

Werkwijze

Doarpsbelang Reduzum gaat samen met haar werkgroepen aan de slag met alle ideeën uit dit Masterplan 2020-2030. Het bestuur is hierbij steeds initiatiefnemer en eindverantwoordelijke. Bij alle initiatieven
zal de samenwerking met betrokken werkgroepen,
dorpsbewoners, organisaties en overheid steeds

centraal staan. Gemeente Leeuwarden is hierbij een
van de belangrijkste partijen.

Een nieuwe visie, maar ook een nieuwe wet

Op zijn vroegst in 2021 voert het Rijk de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet bundelt 26 huidige wetten
die te maken hebben met onze leefomgeving. De
Omgevingswet moet leiden tot meer transparantie en meer participatie van inwoners. De overheid
wil op deze manier ruimte geven om in te spelen op
maatschappelijke veranderingen. Verwacht wordt
dat in de toekomstige omgevingsplannen meer
algemene regels komen met minder vergunnings
plicht. Wel zullen initiatiefnemers - bijvoorbeeld bij
realisering van een nieuw project - meer zelf moeten
doen.
De kernwaarden die gemeente Leeuwarden in de
nieuwe Omgevingswet wil beschermen, zijn ruimte,
water en mienskip. Kernwaarden die de inwoners van
Reduzum aanspreken en die volop mogelijkheden
bieden. Reduzum is ervan overtuigd dat wat in de afgelopen jaren gold, ook geldt voor de komende tien
jaren: het gaat erom kansen, middelen en mensen op
het juiste moment bij elkaar te brengen.
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DOARPSBELANG REDUZUM
EN VRIJWILLIGERSWERK

DUURZAAMHEID, ENERGIE
EN CIRCULAIRE ECONOMIE

In Reduzum kan veel. De gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de
leefbaarheid in het dorp zorgt ervoor dat Redústers zelf nieuwe plannen ontwikkelen en uitvoeren. Doarpsbelang Reduzum speelt hierbij een grote rol. De
vereniging, waarvan 84 procent van de huishoudens lid is, werkt al tientallen
jaren met een werkgroepenstructuur. In het dorp zijn tal van vaste werkgroepen
actief, onder meer op het gebied van welzijn, cultuur, wonen, verkeer, groen
en geschiedenis.

Het begrip duurzaamheid wordt te pas en te onpas
gebruikt. In het woordenboek wordt duurzaamheid omschreven als ‘eigenschap om lang goed
te blijven of te blijven bestaan’ en ‘het streven om
verstandig om te gaan met energiebronnen en het
milieu’.
In de afgelopen decennia had Reduzum een voortrekkersrol voor wat betreft de energietransitie. Onze
dorpsmolen en de opbrengsten hieruit, werden
in vele presentaties en opiniestukken gebruikt als
voorbeeld. De opbrengsten werden geïnvesteerd in
andere energiebronnen (onder meer zonnepanelen op sportkantine, gymzaal en TDS), financiering
van de schoolbus en het aanbrengen van duurzame
led-verlichting (Swinlân).
Echter, het einde van de technische levensduur van de
molen heeft de eigenschap om lang goed te blijven,
enkele jaren geleden al ingehaald. Om deze energiebron te laten bestaan voor het dorp, dient de molen te
worden vervangen door een nieuwe dorpsmolen, een
grotere molen met een hogere opbrengst.

Reduzum kampt nog niet met een tekort aan vrijwilligers, zoals vele andere dorpen en steden wel ervaren.
Toch geven steeds meer Redústers aan zich niet voor
langere perioden te willen binden aan een bestuursfunctie. Het zal daarom steeds vaker voorkomen dat
zaken projectmatig worden aangepakt, via tijdelijke
werkgroepen.
Over het algemeen zijn Redústers tevreden over het
functioneren van Doarpsbelang en de werkgroepen.
Via de dorpskrant Linepraat en de dorpswebsite
www.reduzum.com inclusief haar sociale media-kanalen, worden inwoners op de hoogte gehouden
van alles wat er speelt. Toch blijkt uit de keukentafel
gesprekken dat communicatie vanuit het bestuur en
de werkgroepen naar de inwoners hier en daar wat
meer aandacht verdient.

Informatievoorziening in het dorp

Daarnaast blijkt dat de informatievoorziening vanuit alle verenigingen via de Linepraat en soms ook
via de site naar buiten toe, beter kan. Dit gebeurt
vaak op een informele manier, waarbij (contact)personen alleen met de voornaam worden genoemd.
Voor nieuwkomers en niet-Redústers geeft dit
onvoldoende informatie en levert het verwarring
6

op. Ook vinden velen dat een nieuwe vormgeving
de Linepraat aantrekkelijker zal maken. De mix van
Fries- en Nederlandstalige teksten op de site en in
de dorpskrant wordt gewaardeerd en moet worden
behouden. Redústers vinden het noodzakelijk dat
belangrijke informatie ook voor de Nederlandstalige
inwoners leesbaar is. Maar inwoners vinden het minstens zo belangrijk dat de Friese taal wordt gebruikt.
Het overgaan van plattelandsgemeente Boarnsterhim naar stadsgemeente Leeuwarden versterkt het
gevoel dat dit nodig is.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• De inwoners betrokken houden bij het dorp
• In overleg met de redacties van site en dorpskrant en de plaatselijk belangen van Friens
en van Idaerd, Eagum en Hoflân onderzoeken hoe de informatievoorziening kan worden verbeterd
• De mix van Fries- en Nederlandstalige teksten in dorpskrant en op de dorpssite continueren

Door de verbeterde technieken zal de molen rustiger
draaien dan de huidige molen en kan de eventuele
slagschaduw tot een minimum worden beperkt. Het
heeft jaren geduurd, maar de politiek heeft eindelijk
ook begrepen dat de energie van een grotere molen
niet alleen ten goede komt aan de huidige energietransitie maar ook aan de eigen mienskip. De vergunning is binnen, het wachten is nu op de toezegging
van de SDE+ subsidie. Als dit ook rond is, dan kan de
nieuwe molen voor eind 2020 draaien.
De stichting Doarpsmûne Reduzum heeft nog meer
plannen. Zo wil ze via de al opgerichte energiecoöpe-

ratie de opgewekte energie van de nieuwe molen tegen een gunstig tarief aanbieden aan de bewoners.

Eigen initiatieven ontwikkelen

Redústers vinden het belangrijk dat het dorp zelf
initiatieven blijft ontwikkelen inzake duurzaamheid,
energie en circulaire economie. De verkoop van lokale
producten wordt gestimuleerd (minder energie nodig voor transport) evenals het hergebruik van grondstoffen en materialen.
De overheid wil dat in 2030 de economie voor 50%
op hergebruikte materialen draait en in 2050 zelfs
voor 100%. De Trije Doarpen Skoalle regelt al jaren
het ophalen van oud papier. Ook de glas- en kleding
containers worden goed gebruikt. Andere initiatieven
zijn de rommelmarkten en ruilbeurzen. Voor de komende tien jaar moet meer aandacht, informatie en
ondersteuning worden gegeven aan projecten voor
het beperken van grondstofgebruik en het hergebruiken/terugwinnen hiervan.
Een dorpstuin op De Terp wordt gezien als een mooie
aanvulling voor het dorp. Het is er nooit te nat en
slootwater is bij de hand. De tuin kan een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud en kan een
educatieve toevoeging bieden voor de Trije Doarpen
Skoalle.
Verder verdient het verduurzamen van woningen in
particulier bezit aandacht. Door toepassen van isolatie, dubbel glas, zonnepanelen etc. zijn woningen te
verduurzamen en zal de CO2-uitstoot verlagen. Bijkomend voordeel is dat daardoor een woning beter
verkoopbaar wordt. Zowel het Rijk als de gemeente
hebben hiervoor subsidieregelingen opengesteld
(energiesubsidiewijzer.nl).

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Realiseren vervanging bestaande windmolen
• Realisatie eigen energiecoöperatie Reduzum
• Stimuleren projecten uit eigen dorp die gericht zijn op duurzaamheid
• Informeren en stimuleren projecten betreffende circulaire economie
• Mogelijkheid voor een dorpstuin onder
zoeken
• Informeren over en stimuleren van verduurzamen woningen in particulier bezit
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WONEN

De commissie Wonen van Doarpsbelang heeft in 2019 een visie opgesteld
met als doel om in Reduzum een plek te bieden aan mensen met uiteenlopende woonbehoeften, van starters tot gezinnen en ouderen met specifieke zorg
behoeften. Door in te spelen op de veranderende wereld van volkshuisvesting kan ervoor worden gezorgd dat Reduzum een aantrekkelijke
en toegankelijke woonplaats blijft en mensen niet genoodzaakt zijn om
te verhuizen naar een andere stad of ander dorp. Een samenvatting
van de woonvisie staat in dit hoofdstuk. De complete woonvisie is te vinden op:
www.reduzum.com/reduzum/doarpsbelang/wonen/

Er zijn in 2019 ongeveer 485 woningen in Reduzum.
Hiervan is 79% in particulier bezit. Van deze huizen
wordt 7% (34) particulier verhuurd. Woningcorporatie Elkien verhuurt in Reduzum 102 woningen (21%).
Elkien vindt het aanbod niet meer passend bij de
woonwens in Reduzum (te veel gezinswoningen) en
is van plan het aantal huurwoningen te verminderen.
Het is dan ook zaak voor jongeren en ouderen die in Reduzum willen blijven wonen, zich
in te schrijven bij de woningcorporatie, om zo
bovenaan
de
belangstellingslijst
te
komen.

Nieuwe kansen

De commissie Wonen van Doarpsbelang Reduzum
ziet nieuwe kansen voor het dorp. De commissie
denkt hierbij aan inbreiding, uitbreiding, Collectief
8

Particulier Opdrachtgeverschap, een dorpscorporatie
en kansen op het gebied van zorg en wonen.

• Uitbreiding
Nieuwbouw binnen de geografische dorpsgrenzen, maar op een locatie buiten de bestaande bebouwing. De mogelijkheden hiervoor zijn grotendeels afhankelijk van lokaal en regionaal beleid. Dit
woningbouwbeleid is erop gericht om het aantal
nieuwbouwprojecten in de regio te reguleren. Van
belang is dat Doarpsbelang invloed blijft uitoefenen
op het beleid door aan te tonen dat er significante
behoefte aan uitbreiding is.
• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO):
In een CPO kan in principe elke Redúster, samen
met zijn toekomstige buren, zijn eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen dat hij wenst. Bij een
CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar en gedurende het gehele ontwikkelen bouwtraject, georganiseerd in een vereniging,
verantwoordelijk voor het proces. Met inacht
neming van geldend gemeentelijk beleid nemen
de bewoners zelf beslissingen over de te realiseren
uitbreiding.
• Zorg en wonen:
Ouderen worden geacht steeds langer zelfstandig
thuis te blijven wonen en dit past ook bij de wensen van de mensen zelf. Ouderen geven de voorkeur aan wonen op vertrouwde bodem. Dit geldt
ook voor oudere Redústers, blijkt uit de in 2017
gehouden gesprekken met Redústers van 55 jaar
en ouder. Uit deze gesprekken blijkt verder dat de
senioren zich zorgen maken over een gebrek aan
voldoende geschikte woningen, ondersteuning en
faciliteiten. Een integrale aanpak is dan ook nodig,
bijvoorbeeld via een multifunctionele woonvorm
voor ouderen met geschikte woonruimte zoals levensloopbestendige appartementen, aangevuld
met een gezamenlijke ruimte om te ontmoeten,
te eten en te bewegen. Ook kan worden gedacht
aan het uitbreiden van deze woonvorm met een
combinatie van ouderen en jongeren. Deze
woonvorm kan op meerdere manieren tot stand

komen: door middel van CPO, als onderdeel van
een bestaande franchiseformule of in beheer van
een dorpscorporatie. Reduzum kent meerdere geschikte locaties (inbreiding), maar ook nieuwbouw
is mogelijk (uitbreiding).
• Dorpscorporatie:
Om meer grip te krijgen op de huursituatie in het
dorp, kan gedacht worden aan het opzetten van
een eigen woningcorporatie, in de vorm van een
vereniging. Hierdoor wordt het dorp minder afhankelijk van de markt. De woningcorporatie beheert
een aantal woningen, die bijvoorbeeld van Elkien
overgenomen kunnen worden. Voordeel hiervan is
dat Reduzum een eigen woonideaal kan realiseren;
de vereniging heeft dan het beheer over de woningen, buurt of straat en kosten. Het onderhoud kan
binnen eigen dorp behouden blijven, wat tevens
voor werkgelegenheid zorgt. Aan financiering voor
een eigen dorpscorporatie kan gedacht worden
aan een crowdfundingsactie, vergelijkbaar met die
voor de dorpsmolen.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Jongeren vanaf 18 jaar en ouderen met een
veranderende woonbehoefte voorlichten
over het belang van inschrijven bij de woningcorporatie
• Mogelijkheden inbreiding onderzoeken
• Mogelijkheden uitbreiding en CPO onderzoeken
• Mogelijkheden levensloopbestendig wonen
onderzoeken
• Onderzoeken mogelijkheden tiny houses
• Haalbaarheidsonderzoek en businesscase
opzetten om bedrijfsvoering eigen woningcorporatie te onderzoeken
• Overleggen met de gemeente om woon
contingent te krijgen

• Inbreiding
Bij inbreiding worden nieuwe woningen gerealiseerd binnen de bebouwde dorps
grenzen, bijvoorbeeld door sloop van bestaande panden en
herbouw van huur- of koopwoningen op dezelfde
locatie. Van belang hierbij is de beschikbaarheid
van woningcontingent voor het dorp en de maatschappelijk balans tussen huur- en koopwoningen
niet uit het oog te verliezen. Bij inbreiding kan worden gedacht aan tiny houses, waardoor efficiënt en
duurzaam woonruimte voor jongeren en/of ouderen gecreëerd kan worden. Tiny houses kunnen ook
een optie zijn bij uitbreiding of CPO.
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VERKEERSVEILIGHEID
EN TOEGANKELIJKHEID
De toegankelijkheid van Reduzum komt steeds meer onder druk. Tijdens de
spits is het invoegen op en uitvoegen naar de N354 (bij de Blauwe Tent) lastig. Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. Een ovonde zou hier
uitkomst bieden.
Ook de situatie vanaf de Haedstrjitte richting De Trije
Romers geeft druk. De splitsing is volgens velen onoverzichtelijk, heeft een onduidelijk vlak in het asfalt en een onhandige voorrangssituatie. Daarnaast
toonde de reconstructie van de Haedstjitte aan hoe
kwetsbaar Reduzum is als het knooppunt Haedstrjitte/De Trije Romers geblokkeerd is. De Ayttawei is de
oostelijke toegangsroute tot het dorp, echter deze is
niet te gebruiken door grote vrachtwagens als melktankwagens en brandweerauto’s, in verband met de
hoogte van de spoortunnel. Deze weg is daarmee ook
niet een doorgaande route.

Parkeren in het dorp

Door toename van het aantal auto’s in het dorp wordt
het parkeren een groter probleem. Door de herinrichting van de Haedstrjitte is de situatie daar verbeterd.
Maar het parkeren rondom het café en de Prinsentuin
is af en toe behoorlijk onoverzichtelijk. Mocht de Haven opnieuw worden ingericht dan is hier misschien
meer parkeergelegenheid te creëren.
Ook in de D.S. Bangmastrjitte ontstaan onoverzichtelijke situaties doordat auto’s buiten de parkeerplaat-

sen worden gezet. Hier wordt te weinig op gehandhaafd. Het parkeerterrein bij het sportveld wordt vaak
gebruikt voor opslag van materialen en containers en
een duidelijke belijning om te parkeren ontbreekt.

Fietsers, voetgangers en strooibeleid

Er is behoefte aan een veilige fietsverbinding van
de oostkant van Reduzum naar Grou. Deze kan gerealiseerd worden door in Idaerd de afslag Buorren/
Hôflânswei (doodlopend) aan te sluiten op het Hôflân
(ook doodlopend), parallel aan rijksweg A32. Ook het
veiliger maken van de Ayttawei voor fietsers en wandelaars, bijvoorbeeld door visuele versmalling via rode
stroken of beplanting, heeft wat de inwoners betreft
prioriteit. De verkeersgroep van Doarpsbelang heeft
hierover plannen ingediend bij de gemeente.
De toegankelijkheid van voetpaden in het dorp is
een probleem. Redústers willen van Reduzum een
voetgangersvriendelijk dorp maken, maar op diverse plaatsen zijn lantaarnpalen in trottoirs geplaatst,
liggen er op- en afritten in en houden trottoirs ineens op. Dit maakt diverse straten tot een hindernisbaan voor wandelaars en mensen met kinderwagen,

rollator, rolstoel of scootmobiel. Als het schelpenpad
bij Swinlân wordt verhard, is het beter begaanbaar
voor kinderwagens en scootmobiels.
De laatste jaren is het strooibeleid van de gemeente
Leeuwarden verslechterd. De gemeente is niet van
plan haar strooischema uit te breiden. Wel heeft de
gemeente begin 2020 bij de brug van het Swinlân een
strooibak geplaatst. Vrijwilligers zorgen ervoor dat er
gestrooid wordt als dat nodig is. De gemeente is vooralsnog niet van plan iets te doen aan het veelgebruikte fietspad de Legedyk en de D.S. Bangmastrjitte,
ondanks dat deze een doorgaande route van en naar
de Trije Doarpen Skoalle is. Omdat gladheid bij deze
wegen leidt tot gevaarlijke situaties, moet Doarpsbelang hier aandacht voor blijven vragen. Technische
ontwikkelingen kunnen op termijn misschien toch
een oplossing bieden.
10

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Toegankelijkheid van Reduzum verbeteren
• Aandacht blijven vragen voor het uitbreiden
van het gemeentelijk strooischema met de
routes Swinlân, D.S. Bangmastrjitte en Legedyk
• Verbeteren parkeergelegenheid in het dorp
• Herinrichten/belijning parkeervakken aanbrengen op parkeerterrein bij sportveld
• Onderzoeken of een nieuwe fietsroute naar
Grou gerealiseerd kan worden
• Verbeteren van de begaanbaarheid van trottoirs
• Onderzoeken of verkeersveiligheid/situatie
Haedstrjitte/Trije Romers verbeterd kan worden
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VOORZIENINGEN
EN DIENSTEN

WERKGELEGENHEID

Reduzum telt in totaal 80 bedrijven, waarvan het
merendeel zzp’ers zijn. Het dorp is positief over de
bestaande bedrijven in Reduzum.
Op dit moment is er geen behoefte aan een bedrijventerrein omdat hiervoor gemakkelijk kan worden
uitgeweken naar Grou, Heerenveen of Leeuwarden.
De enige mogelijkheid die logistiek een optie zou
kunnen zijn is het terrein in de buurt van de Blauwe
Tent. Wel is er in Reduzum behoefte aan de combinatie van wonen en werken.
Voor met name ondernemers is snel internet enorm
belangrijk om goed te functioneren. De dorpskern
van Reduzum heeft snel internet. De gebieden in
Reduzum zonder snel internet (‘witte gebieden’) zijn
de Overijsselsestraatweg, een deel van De Trije Romers, Nijlânsdyk, Ienswei en een deel van de Ayttawei. Kabelnoord is van plan glasvezel aan te leggen
in het buitengebied van Leeuwarden, omdat zich voldoende bewoners hebben aangemeld bij een van de

providers. De laatste update op de website van
Kabelnoord (d.d. 24-12-2019) geeft aan dat bewoners
in het buitengebied van Leeuwarden zich nog kosteloos kunnen aanmelden voor glasvezel.
Het lijkt er dus op dat binnen afzienbare tijd overal
in en rond Reduzum snel internet beschikbaar komt.
Toch is het van belang dat Doarpsbelang en Sakeklup
oog houden voor ontwikkelingen op dit gebied, zodat
ondernemers goed gefaciliteerd blijven.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Ervoor zorgen dat de huidige bedrijven in het
dorp kunnen blijven
• Mogelijkheden bieden voor de combinatie
wonen en werken
• Oog houden voor ontwikkelingen op het
gebied van algemene nutsvoorzieningen

Wat eenmaal verdwenen is, komt meestal niet
meer terug. Deze zin uit het masterplan Reduzum
2010-2020 dekt nog steeds de lading. Reduzum is
bijna een dorp zonder winkels geworden. Maar om
een dorp leefbaar te houden, zijn voor alle inwoners -jong en oud- goede, bereikbare en toegankelijke voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, diensten en zorg en welzijn nodig.
Kan dat niet in het eigen dorp, dan moeten deze
in de buurt te vinden zijn. Dit betekent dat de busverbindingen op peil moeten blijven. Aangezien de
meeste Redústers voor de extra voorzieningen op
Grou zijn aangewezen, zou er een busverbinding
met Grou moeten komen.

Onderwijs

De gecertificeerde drietalige Trije Doarpen Skoalle speelt een belangrijke rol bij de leefbaarheid in
Reduzum. Een goed onderhouden en schoon schoolgebouw is van groot belang, evenals het blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen. Redústers vinden de
betrokkenheid van de school bij het dorp essentieel.
Beide partijen moeten hier aan blijven werken. De
school heeft veel leerlingen, ook uit de omliggende
dorpen Friens en Idaerd. Daarom rijdt er een goed
functionerende schoolbus.

Wat de Redústers beslist in eigen dorp willen houden is een goede basisschool, een multifunctioneel
en openbaar toegankelijk sportveld (kunst- en echt
gras), een tennisbaan, een café en de kerk. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kwaliteit van de
accommodaties.

Er worden regelmatig cursussen voor jongeren en
volwassenen in Reduzum gegeven. Mogelijk is er
ruimte voor meer.

Oudere Redústers zien graag een geldautomaat en
een postagentschap terug in het dorp. Gezien de recente ontwikkelingen in het betalingsverkeer en vanwege de veiligheid (plofkraken) is dat niet haalbaar.
De brievenbus moet blijven en onderzocht kan worden of een verzamelpunt voor pakketdiensten handig is. Dat zou het aantal verkeersbewegingen in het
dorp aanzienlijk verminderen.

• Het in stand houden van een kwalitatief
goede basisschool en blijven werken aan
de betrokkenheid tussen de basisschool
en het dorp
• Onderhoud accommodaties tijdig signaleren
en oppakken
• Het in stand houden van goede kinderopvang
• Onderzoek doen naar voorschoolse opvang
• De busverbindingen op peil houden en nieuwe verbinding Reduzum-Grou onderzoeken
• Zoeken naar mogelijkheden van vervoer van
ouderen naar voorzieningen en pinautomaat
in Grou
• Onderzoek doen naar verzamelpunt voor
pakketdiensten in het dorp

Een belangrijke voorziening is kinderopvang. Jonge
gezinnen vestigen zich sneller in een dorp met een
goede school en een goed georganiseerde kinder
opvang. In Reduzum is voldoende goede kinderopvang. Wel ontbreekt de voorschoolse opvang. Dit blijft
een ‘zorgenkindje’. De huidige opvang kan niet voorzien in de voorschoolse opvang en ook de Trije Doarpen Skoalle heeft hier op dit moment geen ruimte
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voor. Van de school een integraal kindcentrum maken, kan een oplossing zijn.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
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RECREATIE
EN TOERISME

SPORT EN ONTSPANNING

Sport is een groot goed in Reduzum, voor alle niveaus en leeftijden. Sport verhoogt de prestaties op velerlei gebieden, vermindert de zorgvraag, versterkt de
sociale contacten en verhoogt de vitaliteit.

Door Reduzum voert het Jacobspad voor wandelaars en fietsers. De watertoeristen kunnen Reduzum bereiken via de Swin/Swette-vaarverbinding en het
dorp ligt vlakbij de Elfstedenroute. In de afgelopen jaren zijn een fietspad langs
de Swette naar Easterwierrum en een fietsverbinding naar Mantgum aangelegd. De zwemplek bij de Terp wordt in de zomerperiode veel gebruikt
door de eigen inwoners.
Er zijn dan ook voldoende aanknopingspunten voor
recreatie en toerisme. Om passanten en toeristen langer in Reduzum te houden, zijn extra voorzieningen
nodig zoals een watertappunt, een fietspomp en oplaadpunten voor elektrisch fietsen en varen. Ook een
(mini)camping en trekkershut kunnen toeristen aantrekken.
Het uitbreiden van wandel- en fietspaden is zowel
voor eigen inwoners als passanten een positieve ontwikkeling. Er is behoefte aan nieuwe kuierpaden.
De wens leeft om van Reduzum een wandeldorp
te maken.
Enkele aangegeven routes zijn:
• De oude Tjerkepaden weer begaanbaar maken
en openstellen.
• Wandelpad Swette-Wytgaard-Reduzum.
• Wandelpad vanaf kerkhof richting Wytgaard.

In Reduzum kunnen diverse sporten beoefend worden: biljarten, bridge, gymnastiek, jeu de boules/
koersbal, kaatsen/muurkaatsen, korfbal, volleybal,
tennis en bij goede winters: schaatsen. Sinds kort is
er ook een beweegpark. Voor overige sporten moeten
Redústers uitwijken naar andere dorpen of steden.
Het blijft bij de jeugd een gemis dat er geen voetbalvereniging in eigen dorp is. De communicatie vanuit
de sportverenigingen mag breder (bijv. via Reduzum.
com) zodat niet alleen de leden van de verenigingen
worden geïnformeerd maar ook andere geïnteresseerden – en potentiële leden - worden bereikt.

Stichting Sportbelangen Reduzum e.o.

Sportbelangen, de overkoepelende stichting die de
belangen van de sportverenigingen in Reduzum behartigt, heeft in 2018/2019 haar structuur gewijzigd,
waardoor de stichting toekomstbestendig is geworden. Sportbelangen beheert de kantine en kleedhokken op het sportveld. In 2019 is daar ook Sportbar
Qlubb (voormalige jeugdsoos) aan toegevoegd. Hierdoor zijn de sportactiviteiten voor de jeugd en de overige jeugdactiviteiten gebundeld.
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Om meer aandacht te vestigen op de recreatie
mogelijkheden in Reduzum is het van belang om
de passanten en toeristen van goede informatie te
voorzien. Informatieborden en bewegwijzering met
QR-codes zijn hiervoor het onderzoeken waard.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Realiseren watertappunt voor wandelaars en
fietser
• Realiseren oplaadpunten voor elektrisch varen en fietsen
• Uitbreiden van wandel- en fietspaden rond
het dorp
• Uitbreiden informatievoorziening voor passanten en toeristen

BV Sport

Het beheer van het sportveld en de sportzaal is in
opdracht van de gemeente in handen van BV Sport.
Dit heeft nadelen: de tarieven zijn fors gestegen, waardoor de gymnastiekvereniging minder activiteiten
kan aanbieden. Ook geeft het reserveringssysteem
van BV Sport beperkingen aan de sportactiviteiten.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Zorgen dat sport in het dorp blijft
• Kantine, kleedgelegenheid en Sportbar
Qlubb in eigen beheer houden
• Tarieven laag houden voor veld- en zaalhuur
• Reserveringssysteem gymlokaal voor school
versoepelen
• Aandacht schenken aan en stimuleren van
nieuwe initiatieven
• Kijken naar verbetermogelijkheden op het
gebied van communicatie en informatieverstrekking vanuit de clubs naar het dorp
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CULTUUR

Nederlanders zijn op cultureel gebied veeleisender geworden. Men wil variatie en evenementen
moeten ‘een belevenis’ zijn. Daarnaast is het cultuuraanbod in dorpen en steden gegroeid. Ook in
Reduzum is dit voelbaar. Het is minder vanzelfsprekend geworden dat men mee doet aan evenementen of activiteiten.
Toch vinden Redústers het belangrijk het aanbod in
eigen dorp op peil te houden. Culturele activiteiten
zorgen voor ontspanning maar bovenal versterken ze
de verbondenheid tussen de inwoners en zijn ze van
belang voor persoonlijke ontwikkeling. Het succesvolle locatietheaterspektakel Oeds fan Fierwei in 2018
heeft al deze punten nog eens bevestigd.
Onder meer de archiefgroep, cultuurcommissie
Swinswette, de activiteitencommissie, de Merkecommissie, toneelvereniging ROTO, Theatergroep
FIER, koor Sjongnocht, popkoor Leave 17 en Muzuder
Rock waren in Reduzum in de afgelopen jaren actief
op cultureel(historisch) vlak. Voor de activiteiten zijn
diverse accommodaties beschikbaar. Een extra binnenruimte is dan ook niet beslist noodzakelijk. Een
centrale plek in de open lucht is wel wenselijk. Bij een
mogelijke toekomstige herinrichting van de Haven of
de terp achter het café kan hieraan gedacht worden.
Om het cultuuraanbod in Reduzum te handhaven, is
een goede communicatie en samenwerking tussen
de verenigingen en organisaties onderling noodzakelijk. Daarnaast verdient informatieverstrekking naar
buiten de nodige aandacht. Hierbij moet onder meer
16

JEUGD EN OUDEREN

worden gekeken naar fysieke reclame in en aan de
randen van Reduzum. Het reclameframe bij de kruising met de N354 is verplaatst en heeft daardoor attentiewaarde verloren.
De belangstelling voor de historie van Reduzum
neemt toe. Op www.reduzum.com is veel informatie
te vinden, maar niet in het dorp zelf. Interactieve informatiebordjes met QR-codes in het dorp kunnen dan
ook zowel voor de eigen inwoners als de vele wandelaars en fietsers een waardevolle aanvulling zijn. Door
de dodenherdenking op 4 mei in het dorp breder uit
te dragen, blijft bij jong en oud onder de aandacht
dat het leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Rekening houden met een centrale pleinfunctie bij een mogelijke toekomstige herinrichting van Haven of terp
• Verbeteren communicatie en samenwerking
tussen de culturele verenigingen en werkgroepen
• Informatieverstrekking over activiteiten en
evenementen breder trekken dan alleen via
de eigen website en socialemediaplatforms
• Fysieke reclame in en aan de randen van het
dorp verbeteren
• Plaatsen interactieve informatieborden met
QR-codes over geschiedenis Reduzum
• Dodenherdenking breder uitdragen/beleven

‘De jeugd heeft de toekomst’ wordt vaak gezegd
en dat telt zeker ook voor Reduzum. De laatste jaren is het aantal jeugdigen in ons dorp redelijk stabiel gebleven. Voor jonge kinderen zijn er veel en
goede voorzieningen.

Datzelfde geldt voor de vrijwillige klussendienst.
De vestiging van Caffemed aan de Legedyk in 2018,
groepsbegeleiding voor mensen met dementie op
jonge leeftijd, is een mooi initiatief en wordt door het
dorp gewaardeerd.

Jeugdsoos Qlubb heeft in 2019 een doorstart gemaakt als QlubRED en richt zich nu meer op de jeugd
in de drie hoogste groepen van de basisschool en de
eerste klas van het voortgezet onderwijs. Het gebouw
is verbouwd tot Sportbar Qlubb en is inmiddels een
belangrijke ontmoetingsplaats voor deze groep jongeren. Sportbar Qlubb leent zich ervoor om meer en
diverse activiteiten voor deze doelgroep te organiseren, mogelijk ook voor een oudere groep jeugd tot
18 jaar.

Er blijkt behoefte te zijn aan ondersteuning bij het
gebruik van moderne technieken als computer en
internet. Oudere Redústers zonder auto missen een
lokaal initiatief om hun sociale netwerk te kunnen onderhouden en verbreden.

Het is belangrijk om de jeugd actief te betrekken bij
alles wat zich in en om het dorp afspeelt. Dit maakt
het ook makkelijker om met hen in gesprek te blijven en onderwerpen als drugs- en drankgebruik en
de behoefte aan een eigen plek met hen te kunnen
bespreken.

Ouderen

Met een goede thuis- en buurtzorg is het mogelijk
dat de oudere generatie tot het eind in eigen dorp
blijft wonen. ‘Nieuw’ nabuurschap kan hierin een belangrijke rol spelen. De Wolwêzengroep, werkgroep
van Doarpsbelang Reduzum, levert met een aantal
activiteiten een flinke bijdrage, zoals het gezamenlijk eten of koffiedrinken. Deze activiteiten blijken
niet altijd voldoende bij de inwoners bekend te zijn.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
Jeugd
• De voorzieningen voor de jeugd behouden
en onderhouden
• Oog houden voor communicatie en in gesprek blijven met de jongeren
Ouderen
• De bestaande activiteiten beter onder de
aandacht brengen
• Onderzoek doen naar ‘nieuw’ nabuurschap
• Een steunpunt creëren voor ouderen die vragen hebben op technologisch gebied
• Ervoor waken dat het zorgaanbod in
Reduzum op peil blijft
• Vervoersmogelijkheden voor ouderen onderzoeken
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REDUZUM EN
DE GEMEENTE
Het overgaan van Reduzum van gemeente Boarnsterhim naar gemeente
Leeuwarden wordt over het algemeen als positief ervaren. Wel leeft bij de
Redústers het gevoel dat de gemeente zijn eigen dorpen aan het creëren is
(Techum/De Zuidlanden/De Klamp en Middelsee) en dat daar heel veel energie
in wordt gestoken, waardoor de reeds bestaande dorpen worden vergeten.
Vooral op het gebied van woningbouw is dat het geval. De dorpen zitten op slot. Hiermee komt de leefbaarheid in het geding. In het vorige Masterplan,
2010 - 2020, kwam de vraag aan de orde of de
Leeuwarder politici zich kunnen inleven in de gemeentelijke dorpsproblematiek en hoe dit vermogen
verder ontwikkeld kan worden. Deze vraag is nog
steeds actueel.
Reduzum wil zich blijven inzetten om het dorp te versterken. Dit zal voor een gedeelte in eigen beheer gebeuren, waarbij de steun van de gemeente essentieel
is. Ook is het van belang dat Reduzum zaken in eigen
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beheer houdt op het gebied van sport, cultuur, welzijn en voorzieningen.

PLANNEN EN ADVIEZEN:
• Blijvend aandacht vragen bij gemeente
Leeuwarden voor de leefbaarheid in de plattelandsdorpen
• Diverse projecten in eigen beheer uitvoeren
met steun van de gemeente (o.a. Heechhout
Swinlân en zwemplek/strandje)
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