Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland
versterken. Dat is de kerntaak van Doarpswurk. De verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van
de initiatieven ligt in de dorpen zelf. Doarpswurk werkt vanuit de visie dat de leefbaarheid van Friese
dorpen en op het Friese platteland alleen toekomst heeft wanneer de duurzaamheid bij initiatieven
als noodzakelijke randvoorwaarde wordt gezien. Daarnaast is draagvlak (‘van onderop’) een
randvoorwaarde voor succesvolle initiatieven. Duurzaamheid en Nieuwe Democratie zijn dan ook de
twee pijlers waarop het werk van Doarpswurk rust.
Het uitvoeren van de missie en ambities is onder te brengen in drie domeinen: netwerkplatform,
expertisecentrum en communicatie. De activiteiten van Doarpswurk zijn dan ook onder deze kopjes
in het jaarverslag opgenomen. De opbouw van dit jaarverslag is gerelateerd aan het Productplan
2018. Er gebeurt echter zoveel op het Friese platteland op het gebied van duurzaamheid en nieuwe
democratie, dat veel projecten in verschillende ‘hokjes’ kunnen worden opgenomen. Alles hangt met
alles samen, dat is de kracht van een – groeiende – netwerkorganisatie.

2018 was voor Doarpswurk een bijzonder jaar. In de zomer maakten Gedeputeerde Staten de
Beleidsbrief Leefberens openbaar waarin het leefbaarheidsbeleid voor de komende jaren uiteen is
gezet. In de beleidsbrief wordt de veranderende rol van de provincie op dit terrein beschreven.
Gemeenten worden groter en krijgen meer verantwoordelijkheid, terwijl ook initiatiefnemers in de
dorpen zelf professioneler worden. In de beleidsbrief is uitgewerkt hoe GS de samenwerking met
gemeenten en andere partijen wil intensiveren en hoe zij de aansluiting op initiatieven uit de
Mienskip wil operationaliseren. Daarbij wordt ingestoken op de vorming van een netwerkorganisatie
voor het initiëren en delen van kennis en ondersteuning. De financiële ondersteuning aan
Doarpswurk wordt afgebouwd. ‘Gemeenten zijn in principe als eerste aan zet bij initiatiefnemers. De
komende jaren gaan we de financiële afhankelijkheid van de provincie afbouwen en samen met
gemeenten en andere betrokken actoren als Streekwurk vormgeven aan een netwerk van
ondersteuning.’
Doarpswurk staat positief tegenover een netwerkorganisatie voor leefbaarheidsinitiatieven. Daar
wordt ook al enkele jaren, samen met Provinsje Fryslân (Streekwurk), de Friese gemeenten
(dorpencoördinatoren) en andere organisaties, op ingestoken. In de Beleidsbrief Leefberens wordt
echter niet concreet verwoord hoe zo’n netwerkorganisatie eruit komt te zien en wanneer deze is
gerealiseerd. Door de bijdrage aan Doarpswurk af te bouwen, zonder dat er een concreet alternatief
ligt, ontstaat het gevaar dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Bovendien hebben de
vrijwilligers uit de dorpen waarop dorpsbelangen, dorpshuizen en andere initiatieven drijven, steeds
meer behoefte aan professionele ondersteuning, procesbegeleiding, en kennisdelen binnen een
netwerk. Geen commerciële organisatie, maar een onafhankelijke open source en gratis voor
vrijwilligers.
Met deze insteek mobiliseerde Doarpswurk in de zomer van 2018 haar netwerk met als doel dat de
vrijwilligers zelf aan de bel trokken bij de provincie. Dit resulteerde onder meer in een aantal
ingezonden brieven in de provinciale media waarin het belang van Doarpswurk voor dorpsbelangen
en dorpshuizen en de leefbaarheid van het Friese platteland werd benadrukt. Doarpswurk heeft haar
visie op de beleidsbrief ook in een eigen brief aan de Statenleden verwoord. Daarnaast werd voor
Statenleden een bijeenkomst in Nij Beets en een bustocht langs succesvolle projecten georganiseerd.

Voorafgaand aan de Steatemerk op 5 september werden alle fracties geïnformeerd over het werk, de
ambitie en de resultaten en de gevolgen als de Beleidsbrief Leefberens onveranderd zou worden
aangenomen.
Op de Steatemerk bracht Doarpswurk haar visie als reactie in. Behalve het afbouwen van de
provinciale subsidie, ageerde Doarpswurk ook tegen het opheffen van de provinciale
dorpshuizenregeling. Deze regeling is specifiek bedoeld voor ver- en nieuwbouw van dorpshuizen.
Door deze regeling op te nemen in het Iepen Mienskipsfûns (IMF), waar dorpshuizen moeten
‘concurreren’ met andere projectaanvragen, loopt de continuïteit van dorpshuizen gevaar, aldus de
reactie van Doarpswurk.
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/reactie-doarpswurk-op-beleidsbrief-leefberens/

Provinciale Staten van Fryslân namen op 26 september de Beleidsbrief Leefberens aan, maar wel met
inachtneming van enkele moties/amendementen die zijn ingediend. De provinciale
dorpshuizenregeling voor ver- en nieuwbouw van dorpshuizen mag niet worden afgebouwd. Er komt
mogelijk een nieuwe, meer op maatwerk toegesneden regeling die samen met gemeenten wordt
opgezet. Deze moet het behoud van dorpshuizen garanderen.
Het afbouwen van de provinciale subsidie voor Doarpswurk mag niet van start gaan, voordat een
nieuwe netwerkorganisatie voor het begeleiden en ondersteunen van de Friese vrijwilligers op het
gebied van leefbaarheid functioneert. De kennis en ervaring van Doarpswurk bij het werken met
deze vrijwilligers moet onderdeel van deze nieuwe organisatie gaan uitmaken.
Doarpswurk is blij met deze nuancering en staat open voor nadenken over en bijdragen aan een
brede netwerkorganisatie in Fryslân. Hieraan wordt inmiddels gewerkt.

Het team van Doarpswurk is in 2018 gewijzigd door het vertrek van de adviseurs Jaap Koen Bijma en
Richt Sterk. Riejanne Bouma, Theo Andreae en Tjittie Kamminga kwamen het team versterken.
(Tjittie Kamminga heeft begin 2019 een functie elders aanvaard en inmiddels afscheid genomen van
Doarpswurk).
Door de Beleidsbrief Leefbaarheid en door het veranderende team is, in nauwe samenwerking met
het bestuur, begin 2019 een herijking van de Missie en Visie in gang gezet.
Het team bestond in 2018 uit:
Jan Hendrik Jansen (directeur)
Titus Sijmonsma (adviseur)
Minne Hovenga (adviseur)
Eddy Lania (adviseur)
Jaap Koen Bijma (adviseur, vertrokken in 2018)
Richt Sterk (adviseur, vertrokken in 2018)
Riejanne Bouma (adviseur, aangesteld in 2018)
Theo Andreae (adviseur, aangesteld in 2018)
Tjittie Kamminga (adviseur, aangesteld in 2018, vertrokken begin 2019)
Johannes Lankester (coördinator Netwerk Duurzame Dorpen)
Johannes de Jong (projectmedewerker)
Hilco Wiersma (websitebouwer)
Lysbeth Andela (office manager)
Anneke Aans (bureaumedewerker)

Het bestuur van Doarpswurk bestond in 2018 uit:
Roelof Bos (voorzitter)
Hennie Meppelink (vicevoorzitter)
Margot Blaauw (secretaris)
Geert Pijlman (penningmeester)
Folkert Bouma (lid)

Eén van de kerntaken van Doarpswurk is advies en ondersteuning aan verenigingen van
Dorpsbelangen. De vraag vanuit deze verenigingen is divers: soms gaat het om advisering bij het
opzetten van een dorpsvisie, soms om een concreet project.

Adviseurs van Doarpswurk worden vooral benaderd met algemene vragen die bij dorpsbelangen
spelen, waarbij ze advies of ondersteuning nodig hebben. Vaak gaat het om de invulling van
gemeentelijk beleid. Samenwerking met de gemeente (bestuurlijk en beleidsmatig) is dan ook een
belangrijk onderdeel van het werk van de adviseur van Doarpswurk.
Steeds vaker komt ook de continuïteit van de vereniging van Dorpsbelangen aan de orde.
Dorpsbelangen hebben moeite om nieuwe bestuursleden te vinden. Dat is overigens niet alleen een
probleem waarmee dorpsbelangen kampen, ook andere verenigingen kennen dit fenomeen. Aan de
andere kant neemt in veel dorpen ook de betrokkenheid bij Dorpsbelangen af, waarbij de vraag rijst
in hoeverre deze organisatie nog als dé vertegenwoordiging van het dorp kan worden gezien.
De rol van Dorpsbelangen verandert: van uitvoerder van projecten die op de jaarvergadering zijn
aangedragen tot coördinator van projecten die door werkgroepen worden uitgevoerd. Deze transitie
is nog niet in ieder dorp ingezet en gaat ook niet in ieder dorp even snel, maar de beweging is wel
zichtbaar. Een dorp dat al ver is in deze ontwikkeling, is Wergea. Doarpswurk was bij de zoektocht
van het dorp naar een nieuwe invulling van Dorpsbelangen betrokken.
https://www.doarpswurk.frl/interview/betrokken-inwoners-geven-wergea-perspectief/
https://www.doarpswurk.frl/interview/sjak-papma-uit-ferwert-zoekt-de-verbinding/

Gemeenten en andere instanties hebben graag één aanspreekpunt in het dorp en dit is in de meeste
gevallen Dorpsbelangen. Voor Dorpsbelangen – en de gemeente - is het belangrijk te weten wat het
dorp wil en op welke speerpunten moet worden ingezet. Een dorpsvisie kan dit inzicht verschaffen.
Het opstellen van een dorpsvisie kan via diverse methoden en Doarpswurk adviseert en begeleidt
dorpen hierbij.
Hoe krijg je wensen, kansen en energie uit een dorp in beeld? Freija de Jong en Tabe Paul Wolters,
student Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden,
onderzochten samen met drie andere studenten in opdracht van de werkgroep Dorpsbelang 2.0 –
voortgekomen uit de Friese Dorpentop – hoe dorpsbelangen in contact kunnen komen met de
dorpsbewoners en hoe ze wensen, kansen en energie uit het dorp kunnen halen. Het resultaat is De
Arkbak, een gereedschapskist met meer dan 23 verschillende communicatie methodieken.
https://www.doarpswurk.frl/interview/de-arkbak-vol-gereedschap-voor-dorpsbelangen/

Een Dorpsvisie is in de meeste gevallen meer dan een wensenlijstje van de bewoners. Het is een
doorkijkje naar de toekomst. Belangrijk daarbij is dat er voldoende draagvlak voor is in een dorp en
dat niet een klein groepje mensen bepaalt hoe een dorp eruit komt te zien. Doarpswurk werkt vanuit
de insteek Bestuurlijke Vernieuwing/Nieuwe Democratie in verschillende dorpen samen met de
bewoners aan vernieuwende trajecten. Een werkgroep die is ontstaan uit de Friese Burgertop van
2016 neemt hierin het voortouw.
Als vervolg op de Friese Burgertop presenteerde Nijeholtpade begin 2018 als eerste een
‘Omgevingsvisie’ die inspeelt op de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Deze
omgevingsvisie is geen opsomming van wensen, maar een document waarin staat hoe deze door het
dorp en de gemeente samen kunnen worden gerealiseerd. In het bewonersakkoord dat is
ondertekend door gemeente en dorpsbelang, staan harde afspraken op het gebied van uitvoering,
verantwoordelijkheden en financiering. Bestuurslid Willem van de Water van Plaatselijk Belang legde
in 2018 de werkwijze uit aan verschillende andere dorpen.
https://www.doarpswurk.frl/interview/bestuurlijke-vernieuwing-begint-nijeholtpade/
https://www.doarpswurk.frl/interview/feanwalden-feanwaldsterwal-oefent-lokale-democratie/
(Meer hierover bij ‘overige projecten’)

Bij het maken van een dorpsvisie en het uitvoeren van concrete projecten is draagvlak erg belangrijk.
Het valt echter niet altijd mee om iedereen in een dorp op één lijn te krijgen. Daarnaast is het soms
lastig om ambtelijke organisaties mee te krijgen. Tegenstrijdige belangen, integriteitskwesties en
andere lastige zaken zijn voor een dorpsbelang soms te groot of te ingewikkeld om zelf op te lossen.
Een onafhankelijke mediator kan dan weer schot in de zaak krijgen. Doarpswurk heeft ook in 2018 in
enkele dorpen mediation toegepast om conflicten los te trekken en soms ook op te lossen.

De advisering en begeleiding van dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC) varieert van
financiële, juridische en bouwkundige zaken tot begeleiding van nieuw- en verbouwtrajecten en de
subsidieaanvragen die daarmee annex zijn. De dorpshuizen die in 2018 advies of begeleiding van
Doarpswurk hebben gehad in het kader van nieuw- en verbouw, staan vermeld in bijlage II.
Soms gaat het om jarenlange trajecten, soms versnellen andere ontwikkelingen in een dorp de bouw
of verbouw van een dorpshuis of MFC. In Jonkerslân en Ferwoude bijvoorbeeld bood de sluiting van
de school kansen voor het dorpshuis. Bij alle bouw- en verbouwtrajecten is de inzet van vrijwilligers
de grote kracht.
https://www.doarpswurk.frl/interview/jonkerslan-trots-op-de-lytse-jonker/
https://www.doarpswurk.frl/interview/school-ferwoude-wordt-dorpshuis/

Advisering van dorpshuisbesturen gaat verder dan een persoonlijke benadering en een bezoek aan
een dorpshuis. Doarpswurk wordt steeds meer een makelaar van kennis, waarbij bestuurders met
elkaar in contact worden gebracht om van elkaar te leren. Daarnaast deelt Doarpswurk veel kennis
via de Vraagbaak op internet. De Vraagbaak is eigendom van Doarpswurk en is te vinden op
www.dorpshuizen.nl. Hiermee heeft het een landelijke dekking. De kennisbank wordt bijgehouden
door medewerkers van diverse provinciale steunpunten voor dorpshuizen.

Een bestuur van een dorpshuis heeft te maken met veel regelingen, afspraken en wettelijke
verplichtingen. Doarpswurk biedt een kwaliteitszorgtraject waarin dorpshuisbesturen systematisch
aan de slag gaan met alle aspecten die met het runnen van een dorpshuis te maken hebben. Gedacht
kan worden aan wet- en regelgeving, barexploitatie, verzekering, vrijwilligersbeleid en dergelijke. Een
bestuurswisseling is bijvoorbeeld een goede aanleiding om alles systematisch door te nemen en vast
te leggen voor zover dat nog niet is gedaan. In 2018 zijn een aantal van deze trajecten uitgevoerd,
evenals een aantal Quick Scans, een verkorte versie van het Kwaliteitszorgtraject.

Samenwerking tussen dorpshuizen binnen een gemeente kent voordelen. Dorpshuizen kunnen
kennis en ervaring uitwisselen en samen hun krachten bundelen richting de gemeente terwijl de
gemeente te maken heeft met één overlegorgaan. In Ooststellingwerf (SODO) en Weststellingwerf
(Harten tien) is al langere tijd een federatie van dorpshuizen actief. In Smallingerland is deze in 2018
opgestart en ook in andere gemeenten zijn federaties in voorbereiding.
Een item dat in diverse gemeenten aan de orde is, is de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
in ruil voor een bijdrage aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de gemeente De
Fryske Marren is hiervoor een convenant tussen gemeente en dorpshuizen gesloten. Ook in andere
gemeenten wordt hieraan gewerkt.

De dorpshuizenregeling is een al tientallen jaren bestaande subsidieregeling van Provinsje Fryslân
voor nieuw- en verbouw van dorpshuizen. Deze regeling wordt in samenhang met gemeentelijke
financiering toegepast. In de Beleidsbrief Leefberens die in september 2018 werd behandeld door
Provinciale Staten, werd een afbouw van deze regeling in 2019 en 2020 voorgestaan. Een
lobbytraject, ingezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van
Friese dorpshuizen, heeft ervoor gezorgd dat er door Provinciale Staten een motie is aangenomen
die erin moet voorzien dat er een subsidieregeling voor (ver)bouwtrajecten van dorpshuizen blijft. De
voorkeur van de Provincie gaat uit naar het samenvoegen van de bestaande Dorpshuizenregeling
met de IMF-subsidie (Iepen Mienskipsfûns). Het uitgangspunt moet zijn dat beide regelingen er beter
van worden. Doarpswurk is betrokken bij de evaluatie van de huidige en de totstandkoming van een
nieuwe subsidieregeling. Bij het schrijven van dit jaar verslag is nog onduidelijk wat de uitkomst van
dit proces wordt.
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/provinciale-dorpshuizenregeling-2019/

Het project ‘Duurzame Dorpshuizen’ wordt elders in dit jaarverslag belicht.

Kennis vergaren en delen is onderdeel van het werk van Doarpswurk. Dit gebeurt in de netwerken,
maar ook in concrete projecten, op reguliere bijeenkomsten en via sociale media. Het
expertisecentrum dat Doarpswurk vormt, is dan ook een breed platform van kennisontwikkeling.
Daarbij richt Doarpswurk zich niet alleen tot de specifieke doelgroepen (dorpsbelangen, dorpshuizen,
burgerinitiatieven), maar ook op overheden, onderwijsinstellingen, netwerkpartners en dergelijke.
De nadruk ligt op duurzaamheid en nieuwe democratie.

Met de leergang Initiatiefkunde speelt Doarpswurk actief in op de veranderende samenleving waarin
niet de gevestigde organisaties en verenigingen van dorpsbelangen, maar burgerinitiatieven het
voortouw nemen. In de leergang wordt dieper ingegaan op visievorming, gemeenschapsvorming en
leefbaarheid. Dit is niet alleen van belang voor dorpsbestuurders, maar ook voor professionals die
zich met dorpen bezighouden, zoals medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en provincie.
In 2018 verzorgde Jaap Koen Bijma meerdere trainingen, onder meer voor medewerkers van de
gemeente Súdwest-Fryslân. Ook werd in 2018 een cursus afgerond voor dorpsbestuurders.
De verdiepingsslag is concreet uitgewerkt in een aantal cahiers. In 2017 kwam het cahier
Gemeenschap & Leefbaarheid uit. Het tweede deel van de serie bestond uit de verspreiding van het
Democratisch Zakboekje van het landelijke Team Democratic Challenge. Het zakboekje werd in 2018
verspreid onder dorpsbelangen en andere belangstellenden en aangevuld met een eigen
verdiepingsslag. In 2018 is ook het derde deel van de serie gemaakt: 30 jaar MienskipsEnergie. Het
boekje is een uitgave van Netwerk Duurzame Dorpen en werd aangeboden door de partners binnen
de Energiewerkplaats Fryslân.
Na het vertrek van Jaap Koen Bijma, de geestelijk vader en uitvoerder van Initiatiefkunde, in 2018 is
in 2019 de verdere uitwerking en het geven van de trainingen door Riejanne Bouma overgenomen.

Doarpswurk biedt ieder jaar, samen met Sport Fryslân, de cursus Sociale Hygiëne aan voor
dorpshuisbestuurders en vrijwilligers in sportkantines. Deze cursus is in 2018 twee keer gegeven.
Netwerk Duurzame Dorpen organiseerde in samenwerking met Permacultuurschool Nederland en
Zelfoogsttuin Ús Hôf en met financiering van het Stimuleringsfonds van Rabobank HeerenveenZuidoost Friesland de tweejarige opleiding Friese Permacultuurlandbouw. Deze opleiding ging in
2017 van start; in 2018 was het tweede jaar.
Vrijwilligers vormen het hart van het Friese platteland. Ondersteuning, kadervorming en opleiding
van vrijwilligers is dan ook erg belangrijk om dit hart kloppend te houden. Dat geldt niet alleen voor
vrijwilligers voor dorpshuizen, dorpsbelangen en burgerinitiatieven, maar ook voor
sportverenigingen, welzijnsinstellingen en dergelijke. Doarpswurk is partner van de Vrijwilligers
Academie Fryslân die trainingen en workshops voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals
bundelt en faciliteert. In dit samenwerkingsverband is onder meer de cursus Sociale Hygiëne
opgenomen die door Doarpswurk wordt georganiseerd. In 2018 is contact gezocht met de Friese
gemeenten om samen met de Provincie voor een structurele financiering zorg te gaan dragen.
https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/vrijwilligers-academie-onmisbaar-in-huidige-tijd/

Een belangrijke bron van kennis die specifiek is gericht op bestuurders en vrijwilligers van dorps- en
buurthuizen is de landelijke Vraagbaak. In de kennisbank wordt onder meer kennis gedeeld over de
Drank- en Horecawet, exploitatie, vergunningen, vrijwilligersbeleid en gebouw en materiaal.
De Vraagbaak is eigendom van Doarpswurk en te vinden op het netwerk www.dorpshuizen.nl.
Hiermee heeft het een landelijke dekking. De kennisbank wordt bijgehouden door medewerkers van
diverse provinciale steunpunten van dorpshuizen, waaronder Doarpswurk.
https://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/

Doarpswurk werkt op verschillende terreinen samen met onderwijsinstellingen in de provincie, zoals
Stenden, NHL, Van Hall Larenstein en het Friesland College. Enerzijds door de kennis van Doarpswurk
te integreren in het onderwijsaanbod, anderzijds door het stimuleren van studenten om hun kennis
met Doarpswurk te ontwikkelen en te delen. De ontwikkeling van De Arkbak van studenten Freija de
Jong en Tabe Wolters van de Thorbecke Academie is hiervan een concreet voorbeeld.
Binnen het Netwerk Zorgzame Dorpen wordt samengewerkt met Stenden en het Friesland College op
het gebied van welzijn en zorg en vernieuwing van de zorg.

Jaap Koen Bijma organiseerde op 29 mei in Sint Annaparochie een themabijeenkomst over
onderwijsvernieuwing. Bijma onderzoekt in het kader van zijn master Learning and Innovation hoe
onderwijsvernieuwing op het platteland kan leiden tot het behoud van de leefbaarheid. De
bijeenkomst was goed bezocht door belangstellenden uit zowel het onderwijsveld als de dorpen en
zorgde voor publiciteit in de provinciale media.

Netwerkopbouw is een van de domeinen waarop wordt ingezet om de kerntaken en ambities van
Doarpswurk te realiseren. Dat betekent dat alle projecten daar waar mogelijk of noodzakelijk samen
met initiatiefnemers en netwerkpartners worden gerealiseerd. Daarbij wordt niet alleen
samengewerkt binnen de provincie Fryslân, maar ook landelijk. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste netwerken die door Doarpswurk zijn opgezet of waarbinnen Doarpswurk participeert,
genoemd.

Netwerk Duurzame Dorpen is een ontmoetingsplek van, voor en door dorpen die met duurzaamheid
aan de slag zijn of dat willen doen. Het netwerk draagt bij aan een lokale duurzame samenleving
door te werken aan ontmoeting, delen van kennis en inspireren van lokale initiatieven. Het platform
is in 2011 opgezet door Doarpswurk met steun van Provinsje Fryslân en de Stichting DOEN. Inmiddels
heeft het netwerk een landelijke uitstraling met provinciale steunpunten in bijna alle provincies.
Daarnaast is er een steunpunt in Vlaanderen. Eind 2018 waren er 330 dorpen, waarvan 144 in
Fryslân, verbonden aan het netwerk.
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
Netwerk Duurzame Dorpen beheert en coördineert, onder verantwoordelijkheid van Doarpswurk,
zowel het landelijke netwerk als het Friese steunpunt. Dat houdt onder meer in dat de digitale
netwerken en bijbehorende websites worden beheerd en dat er voor verschillende thema’s
inspiratie- en verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Naast de vaste medewerkers van
Doarpswurk worden hiervoor ook externe deskundigen aangetrokken.
Netwerk Duurzame Dorpen werkt met verschillende themagroepen. Vanuit deze themagroepen
worden thematische netwerken gefaciliteerd waarbij verschillende initiatieven en ondersteunende
organisaties samenwerken binnen bepaalde thema’s en tussen thema’s onderling. Een voorbeeld van
samenwerkende netwerken zijn de vier netwerken die te maken hebben met de CO2 uitstoot binnen
de huishoudens, oftewel de klimaatnetwerken.
Bijlage IV geeft een cijfermatig overzicht van Netwerk Duurzame Dorpen.

Afval wordt steeds meer gezien als kostbare grondstof. Duurzame dorpen denken daarom na over
hoe ze de hoeveelheid afval kunnen beperken en grondstoffen kunnen hergebruiken. In 2018 ging de
aandacht vooral uit naar drie projecten.
Het project ‘Ho! Net yn ‘e kliko!’ ging in 2015 van start en is in de jaren daarna verder uitgerold. Doel
is 25% minder restafval in de grijze container. Dit is niet alleen te bereiken door met z’n allen minder
afval te produceren maar ook door ons afval beter gescheiden weg te gooien. In de gemeenten
Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren is een ‘terugverdienmodel’ ontwikkeld waarmee de
deelnemende dorpen een financiële beloning krijgen voor de besparing op de afvalverwerking. In
september 2018 zijn inwoners van Joure en Scharsterbrug gestart met de campagne. In 2018 zijn ook
weer extra deelnemende dorpen geworven in de gemeenten Súdwest-Fryslân (4) en De Fryske
Marren. Deze gaan in 2019 van start.

‘Ho! Net yn ‘e kliko!’ richt zich ook op scholen. Er zijn speciale lespakketten ontwikkeld voor de
midden- en bovenbouw van basisscholen over afval, afval scheiden en het recyclen van grondstoffen.
Er is veel belangstelling voor een gastles over dit thema. In 2018 zijn 16 gastlessen gegeven op 8
scholen.
https://www.honetynekliko.frl/
Expeditie Grutsk en Grien is een traject gericht op het brede publiek. Doel is zoveel mogelijk mensen
te inspireren tot duurzamere, meer toekomstgerichte keuzes in het dagelijks leven. Om veel
verschillende partijen die hieraan werken te verbinden en om het kringloopverhaal aan een groot
publiek te kunnen vertellen, is gekozen voor een festival als belangrijk onderdeel van het
Expeditietraject.
Het Rasterhoff Festival werd gehouden op 9 september 2018 in het Rasterhoffpark in Sneek. Er
waren activiteiten voor jong en oud met duurzaamheid en circulaire economie als centraal thema.
Kringlopen, samenwerken, voorlichting en educatie liepen als rode draden door de activiteiten heen.
Met circa 5000 bezoekers was het festival een groot succes.
De Expeditie Grutsk en Grien wordt in 2019 voortgezet. Onderdeel zijn onder meer gastlessen op
basisscholen.
http://grutskengrien.nl/

Samen met de Friese Milieufederatie werd op 13 december een bijeenkomst over Delende Dorpen
gehouden. Het was een eerste inventarisatie van ideeën binnen dorpen op het gebied van ‘samen
dingen delen’. De inbreng was zeer divers en het project wordt in 2019 geconcretiseerd.
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/bijeenkomst-delende-dorpen/

In veel dorpen worden plannen gemaakt of al gerealiseerd rond het thema voedsel. Het kan gaan om
lokale voedselproductie vanuit een dorpstuin of een boer die producten direct in het dorp afzet via
de plaatselijke supermarkt. Ook een voedselcoöperatie van dorpelingen die graag biologische eten,
bij voorkeur uit de buurt, hoort tot de mogelijkheden. In deze themagroep werken dorpen en
deskundigen samen aan plannen voor meer streek – en seizoensgebonden producten in dorpen. In
2018 ging de aandacht daarbij onder meer uit naar de verdere uitwerking van de voedselvisie
Súdwest-Fryslân en het platform Eetbaar Fryslân.
https://eetbaarfryslan.frl/voedselvisie-sudwest-fryslan/
https://eetbaarfryslan.frl/

Het streven is om vraag en aanbod van regionale producten op elkaar af te stemmen. Daarbij wordt
gedacht aan een voedselcoöperatie waar vraag en aanbod worden gebundeld en gekoppeld. In
Sibrandabuorren is vanuit zelfoogsttuin Ús Hôf al een voedselcoöperatie opgericht. Het doel is om dit
concept in 2019 verder uit te rollen over de provincie. Daarnaast zijn ook de cursussen permacultuur
en grootschalig moestuinieren voor dorpen in trek.
De Voedselwerkplaats van het Netwerk Duurzame Dorpen is actief met het formuleren van een
Voedselvisie in samenwerking met andere spelers uit de beweging van de voedseltransitie. De visie
geeft ook aan wat nodig is om deze transitie verder te ondersteunen. Samen met anderen wordt nu
gewerkt aan een samenwerkingsvorm waarin per onderwerp deze ondersteuning kan worden
gegeven.
Netwerk Duurzame Dorpen werkt aan een ICT platform om het voor dorpen gemakkelijk te maken
een Voedselcoöperatie op te zetten waar dorpelingen duurzaam geproduceerd voedsel uit de directe
omgeving kunnen bestellen. Hiermee wordt de relatie tussen boer en consument hersteld.
Naast de voedseltransitie zijn de netwerken binnen de themagroep voedsel ook actief met de
landbouwtransitie. De provincie en de partners hebben het netwerk gevraagd om gezamenlijk de
coördinatie van de landbouwdeal ‘Innoveren Voor Vitale Voeding’ op te pakken. Vanuit de
verschillende partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de vitaliteit van de landbouwketens.

Binnen deze themagroep wordt gewerkt aan twee projecten.
Liftproject Duim Omhoog
In Heeg ging in 2017 het liftproject Duim OmHeeg van start. In het dorp en in Sneek staan speciale
liftpalen waar bewoners kunnen gaan staan als ze met iemand willen meerijden van en naar Sneek.
Het project is in 2018 uitgerold en inmiddels overgenomen door Langweer.
http://www.duimomheeg.nl/
https://www.doarpswurk.frl/interview/janke-postema-liftproject-duim-omheeg/

In 2018 is een aantal ontmoetingen georganiseerd voor diverse dorpen die belangstelling hebben
voor het faciliteren van een elektrische deelauto. In het kader van de Elfwegentocht hebben
verschillende dorpen geëxperimenteerd met een elektrische deelauto. Twee dorpen voerden een
gezamenlijk ontwikkelde enquête uit om de belangstelling voor een elektrische deelauto in beeld te
brengen. Het heeft nog niet tot een concrete aanschaf geleid; de zoektocht en het uitwisselen van
ervaringen wordt in 2019 voortgezet.
http://elfwegentocht.nl/drie-elektrische-buurautos-aangekomen-in-friesland/

In de Energiewerkplaats werken Netwerk Duurzame Dorpen/Doarpswurk, de Friese Milieufederatie
en Ús Koöperaasje samen aan de bevordering van de energietransitie. De Energiewerkplaats zet zich
in voor vrijwilligers die in hun eigen directe leefomgeving de energietransitie willen vormgeven. Voor
deze vrijwilligers is een compleet proces ontwikkeld, van visievorming tot realisatie.
http://energiewerkplaats.frl/
Het jaar 2018 was voor de Energiewerkplaats een overgangsjaar vanwege een herbezinning op de
plaats en de financiering van de Energiewerkplaats binnen de provinciale energietransitie. De nadruk
van de werkzaamheden lag op visievorming, besparing en warmtetransitie en energieproductie. Wat
betreft de visievorming en bewustwording richt de Energiewerkplaats zich niet alleen op dorpen,
maar zijn ook gemeenten (gemeenteraden) een doelgroep.

In 2018 is de EnergieMix Methode verbeterd en uitgebreid. De EnergieMix Methode (EMM) is een
methode om als dorp of wijk het energieverbruik te meten en plannen te ontwikkelen voor een
energieneutraal dorp of wijk. Voor een goede aansluiting van de plannen van de dorpen op de
besluitvorming van de gemeenteraad is de EMM ook geschikt gemaakt voor de gemeenteraad. Na
het proces van plannen maken en draagvlak creëren kan een dorp verder met het Energietransitie
Plan dat door de Energiewerkplaats is ontwikkeld. Een ander product van visie ontwikkeling is de
Sinnetafel.

Met het innovatieve keurmerk MienskipsEnergie zijn in samenwerking met enkele gemeenten
verdere stappen gezet om lokale initiatieven een betere uitgangspositie te bieden op het gebied van
vergunningverlening. Het keurmerk werd in april voor het eerst uitgereikt aan het zonnepark in
Garyp. MienskipsEnergie is duurzaam, lokaal opgewekte energie die is geproduceerd in samenspraak
met lokale bewoners, de mienskip. Deze mienskip is betrokken bij de productie, het verbruik en de
opbrengst van de energie. Het initiatief is uitgewerkt door de Energiewerkplaats.
In 2018 is hard gewerkt aan het (door)ontwikkelen van het kwaliteitskeurmerk en is subsidie bij
diverse fondsen aangevraagd. Begin 2019 is over de financiering nog geen duidelijkheid.
http://mienskipsenergie.frl/faq/
De Energiewerkplaats begeleidt dorpen naar energiebesparings- en warmteprojecten, onder meer op
het gebied van financiën, ondersteuning en het delen van kennis. In de directe ondersteuning is het
project van de lokale coöperatie Duurzaam Heeg het meest in het oog springend. Het dorp werkt aan
een plan om in één keer aardgasvrij te worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de warmte van
het water van het Heegermeer. Een ander succesvol voorbeeld is de Energiecoöperatie Westeinde
(ECW).
https://duurzaamheeg.nl/
In Fryslân zijn veel collectieve projecten die zich richten op het realiseren van zonnedaken en –velden
in ontwikkeling. Het gaat daarbij zowel om kleinschalige postcoderoosprojecten (PCR) als om
grootschaliger SDE+-projecten. Met name deze laatste vragen veel ondersteuning en tijd van de
Energiewerkplaats. Met de realisatie van deze projecten – voorzien in 2019 – komt echter veel kennis
beschikbaar waarvan andere dorpen en initiatiefnemers gebruik kunnen maken.
Meer informatie over de werkzaamheden en resultaten van de Energiewerkplaats in 2018 is te vinden in bijlage
V.

In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten
behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of
zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten. Op
zorgzamedorpen.frl delen Friese dorpen hun initiatieven zodat andere dorpen ook aan de slag
kunnen om zelf zorg en welzijn in hun dorp te organiseren.
http://zorgzamedorpen.frl/

Op 22 maart was er een inspiratiebijeenkomst waar dorpen kennis konden maken met succesvolle
projecten en kennis en ervaringen konden uitwisselen. Het ging daarbij onder meer over het inzetten
van een zorgcoach en het opzetten van een zorgcoöperatie. Het doel van de bijeenkomst was om
dorpen te inspireren en van elkaar te laten leren.
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/inspiratiebijeenkomst-zorgzame-dorpen-wat-heeft-u-gemist/

Een aandachtspunt van het Netwerk Zorgzame Dorpen in 2018 was wonen, vooral gericht op de
mogelijkheid voor ouderen om langer in hun huis dan wel in hun dorp te kunnen blijven wonen.
http://zorgzamedorpen.frl/index.php/2018/03/20/toekomstwonen-nu-richt-zich-op-toekomstigesenioren-in-het-dorp/
In 2019 wordt onder meer aandacht besteed aan dementie en eenzaamheid in dorpen en het
signaleren ervan.

Met de coördinatie van Netwerk Duurzame Dorpen, de Energiewerkplaats en Netwerk Zorgzame
Dorpen is Doarpswurk een spin in het web van allerlei initiatieven op dorpsniveau. Daarnaast is
Doarpswurk ook zelf vertegenwoordigd in diverse netwerken. Als gesprekspartner en als leverancier
en ontvanger van kennis, zowel provinciaal, landelijk als internationaal.
Het gaat hier onder meer om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provinciaal Krimpteam
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
Get Together: samenwerking Doarpswurk-Streekwurk
Provinciaal overlegorgaan Friese Waddenkust
Vrijwilligersacademie Friesland
Landelijke Vereniging Kleine Kernen
Platform Dorpshuizen.nl
Noordelijk overleg met Groninger Dorpen en BOKD
Europese uitwisseling via Platform Learn for Live

De adviseurs van Doarpswurk hebben elk hun eigen regio in Fryslân waarbinnen ze contacten
onderhouden met dorpencoördinatoren, woningcorporaties en andere instanties als dat nodig is.
Daarnaast werken ze samen met Streekwurk en het Iepen Mienskipsfûns. Zo mogelijk worden er
gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd.
Voor haar eigen achterban organiseert Doarpswurk jaarlijks bijeenkomsten. Bestuurders van
dorpsbelangen, dorpshuizen en andere belangstellenden worden hier bijgepraat over actuele
onderwerpen en kunnen onderling kennis en ervaringen uitwisselen. In 2018 is een
netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de regio Noordoost.
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/onze-regiobijeenkomst-noordoost-in-een-notendop/

Op landelijk gebied hebben de adviseurs en bestuurders van Doarpswurk via de Landelijke Vereniging
Kleine Kernen (LVKK) contacten met collega’s uit de andere provincies. Voor de adviseurs en
ondersteuners die zich richten op dorpshuizen is er vier keer per jaar een kennisuitwisseling,
georganiseerd binnen www.dorpshuizen.nl.
http://www.lvkk.nl/
Internationaal is Doarpswurk (samen met Netwerk Duurzame Dorpen) deelnemer van het Europese
programma Read It. Binnen dit netwerk wordt een blauwdruk ontwikkeld hoe de leefbaarheid op het
platteland kan worden bevorderd. In 2018 waren hiervoor bijeenkomsten belegd in Frankrijk en
Zweden waar de deelnemers kennis en ervaringen konden uitwisselen.

In de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren ging in 2016 het project ‘Doarpshuzen mei in
Duorsume Takomst’ van start. Het project is opgedeeld in twee trajecten: een energietraject en het
KoploperKans-traject. In het eerste traject lag de nadruk op het maken van een EPA-scan (Energie
Prestatie Advies) met bijbehorend advies; het tweede traject richtte zich op het gebruik van het
dorpshuis als ontmoetingscentrum.
Het project is in 2018 officieel afgesloten. In het energietraject hebben 36 dorpshuizen een EPA laten
uitvoeren en de rapportage hiervan ontvangen. Van deze 36 dorpshuizen hebben 21 een
intentieverklaring ondertekend voor de daadwerkelijke uitvoering van de geadviseerde maatregelen
uit de EPA scan. Aan het Koploper Kans traject hebben 17 dorpshuizen deelgenomen en hebben 14
een hieruit voortvloeiend actieplan ontwikkeld.
Enerzjyhûs
Het is de bedoeling dat een vervolg wordt uitgerold in de provincie. Dit vervolgt behelst de oprichting
van een stichting die dorpshuizen ontzorgt bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Dit
Enerzjyhûs i.o. neemt het volledige proces van financiering, inkoop, installatie en onderhoud van
zonnepanelen en LED-verlichting op zich. Dorpshuizen betalen hiervoor een abonnementstarief.
Naast Doarpswurk participeren ook Sport Fryslân en Museumfederatie Fryslân in de stichting in
oprichting.

Op initiatief van Doarpswurk Mienskip werd op 5 november 2016 de eerste Friese Dorpentop
georganiseerd. Uit deze dorpentop is de werkgroep Friese Dorpentop ontstaan die zich richt op
democratische vernieuwing en dorpen stimuleert om zelf met dit item aan de slag te gaan.
Begin 2018 werd in Nijeholtpade de eerste omgevingsvisie gepresenteerd. Diverse andere dorpen
zijn hierdoor geïnspireerd en werken nu ook aan een dorpsvisie nieuwe stijl. Feanwâlden en
Feanwâldsterwâl begonnen in 2018 in samenwerking met de gemeente Dantumadiel en Doarpswurk
een project Lokale Democratie. Hieruit ontstond ‘Plan X’, een project waarbij initiatieven uit de
dorpen worden gevraagd en ondersteund. In april 2019 vindt de eerste bijeenkomst van Plan X
plaats.
Concreet product van de Friese Dorpentop is De Arkbak, een methode voor dorpsbelangen en
andere organisaties om wensen, kansen en energie uit een dorp in beeld te krijgen.
De vernieuwde kerngroep Friese Burgertop heeft in 2017 en 2018 aan de voorbereidingen van een
vervolg in 2019: De Friese Burgertop. Hierbij worden 43 mensen – het aantal van de Friese
statenleden – geloot die een advies uitbrengen aan de provinciale politiek over allerhande
onderwerpen.

De Friese Burgertop is een vorm van democratische vernieuwing die smal begint en breed moet
uitwaaieren, waarbij het belang van samenwerken tussen inwoners en overheid voorop staat.
Provinsje Fryslân ondersteunt niet alleen financieel het project, in 2018 hebben de Statenleden
uitgesproken dat de uitkomst op de Provinciale agenda wordt gezet.
https://www.frieseburgertop.nl/
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/lc-burgertop-opvolger-dorpentop/

In november 2018 is Stichting Kearn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen met Doarpswurk een
project gestart: Bernetop. Met dit project worden kinderen betrokken bij hun omgeving en het
meewerken aan plannen voor de toekomst hiervan. Het beoogt kennis te maken met democratie en
het omgevingsbewustzijn te vergroten op jonge leeftijd. In 2019 gaan Alie Klompmaker (Kearn) en
Riejanne Bouma (Doarpswurk) aan de slag met dit project, te beginnen op de basisscholen in Jistrum.

Doarpswurk is als adviseur betrokken bij het project ‘Tienskip’. Tienskip is een organisatie voor en
door jongeren, met als doel om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Door middel van het
organiseren van projectdagen op middelbare scholen probeert Tienskip de kloof tussen jongeren en
politiek te verkleinen. Het is een initiatief van vier studenten die samen met vrijwilligers en experts
projectdagen op middelbare scholen organiseren.

‘Romte foar Sizzenskip’ is een project waarbij de kennis en ervaringen bij het ontwikkelen van
zonneveldprojecten is gebundeld. Doarpswurk, Sandra van Assen Stedenbouw en Weusthuis en
Partners stelden gezamenlijk een rapport op dat eind november werd gepresenteerd. Met name
gemeentelijke organisaties toonden belangstelling. In 2019 wordt het project voortgezet en uitgerold
naar een plan van aanpak en werkwijze.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Doarpswurk en is enerzijds
gericht op het verspreiden van de kennis binnen de organisatie netwerken en anderzijds op de eigen
zichtbaarheid en naamsbekendheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten.
Centraal in de communicatiestrategie staat de website www.doarpswurk.frl. Hierop worden eigen
nieuwsitems geplaatst en tevens verwezen naar berichten van partners en andere organisaties die
voor dorpsbelangen en dorpshuizen interessant en van belang zijn. Daarbij kan worden gedacht aan
mededelingen van Streekwurk en het Iepen Mienskipsfûns, de Vrijwilligersacademie, Kern met Pit
(KNHM), de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en andere organisaties.
De eigen informatie bestaat uit aankondigingen, nieuwsberichten en interviews met ‘dorpsmensen’
over actuele zaken die als inspiratie kunnen dienen voor andere dorpen. Ook schrijven medewerkers
en gastschrijvers blogs. Maandelijks stuurt Doarpswurk een digitale nieuwsbrief aan haar achterban,
zoals dorpsbelangen en bestuurders van dorpshuizen. Deze nieuwsbrief gaat naar circa 1000
adressen.
Doarpswurk benadert regionale media actief met aankondigingen/uitnodigingen van bijeenkomsten
en ingezonden stukken over actuele thema’s. Daarnaast wordt Doarpswurk ook zelf benaderd door
de media voor duiding en verdieping van thema’s omtrent de leefbaarheid van Friese dorpen. In
2018 was er onder meer media-aandacht voor Doarpswurk met betrekking tot het project
onderwijsvernieuwing, woningbouw in krimpgebieden en de Beleidsbrief Leefberens.
In 2018 is in het kader van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad aandacht besteed aan dit
culturele jaar in relatie tot de dorpen. Maandelijks werd een dorp of project uitgelicht waarin
‘mienskip’ en het dorp centraal stond.
https://www.doarpswurk.frl/category/lf2018/
Communicatie vindt eveneens plaats via de sociale media Facebook en Twitter met de accounts
https://www.facebook.com/doarpswurk/ en @Doarpswurk. Er zijn circa 900 volgers op Twitter en
444 likes op Facebook.
Bezoekers website www.doarpswurk.frl in 2018: 17.111 bezoekers waarvan 16.797 nieuw (59,82%
Fryslân)
Bezoekers website www.dorpshuizen.nl in 2018: 15.867 waarvan nieuw 15.673 (7,93 % Fryslân)
Naast de eigen website worden door Doarpswurk en de netwerken ook sites ontwikkeld en
onderhouden die gericht zijn op concrete projecten. Deze websites worden door een eigen
websitebouwer gemaakt. Deze medewerker verzorgt ook ontwerpen van flyers en visualisaties op de
sites en andere uitingen.
Enkele voorbeelden:
https://www.honetynekliko.frl/
http://energiewerkplaats.frl/
http://zorgzamedorpen.frl/
https://democratischevernieuwing.frl/
http://iepenmienskip.frl/

Bijlage I: Doarpswurk in cijfers op basis van Productplan 2018

Onderwerp
Dorpsbelangen
Begeleiding (duurzame)
dorpsvisies
Procesbegeleiding/mediation
Dorpshuizen
Duurzame ver- en
nieuwbouwtrajecten
Haalbaarheidsonderzoeken
Kwaliteitszorgtrajecten
Federatieopbouw gemeenten
Inspiratiebijeenkomst
dorpshuisbesturen
Expertiseontwikkeling
Cursussen i.s.m. anderen
Cahiers democratische
vernieuwing
Bijeenkomst gemeentelijke
dorpscoördinatoren
Inspiratiebijeenkomst
NDD/Energiewerkplaats
Deelnemersdag
Dorpen/plattelandsdag

Gerealiseerd

Volgens Productplan 2018

12

8

5

4

27

10

12
2
2
1

8
2
2
1

2
2

3
2

Realisatie in 2019

1

4

3

1 Regiobijeenkomst
Realisatie in 2019

1
Burgertop

Netwerk Duurzame Dorpen

Zie bijlage IV

Communicatie
Nieuwsbrieven

Maandelijks

Maandelijks

Bijlage II: Nieuwbouw-, verbouw-, verduurzaming-, kwaliteitszorgtrajecten &
haalbaarheidsonderzoeken dorpshuizen
Lopende trajecten in 2018:
Dorpshuis De Nije Warf, Wouterswoude
Dorpshuis De Twatine, Hijlaard
Wijkcentrum De Spil, Sneek
Dorpshuis De Foeke, Hindeloopen
Dorpshuis It Waltahûs, Tjerkwerd
Dorpshuis De Singel, Achlum
Dorpshuis ’t Ald Leger, Waskemeer
Dorpshuis Yn ‘e Lijte, Folsgeare
Dorpshuis Oan ’t Far, Hommerts-Jutryp
Dorpshuis It Mienskipshûs, Kûbaard
Wijkcentrum De Opslach, Sneek
Dorpshuis De Terp, Schettens
Dorpshuis De Pipenâle, Wierum
MFC De Gearte, Bakhuizen
Dorpshuis Het Trefpunt, Nijbeets
MFA De Doarpsfinne, Minnertsga
Dorpshuis Elahuizen
Oons Dorpshus, Langedijke
Dorpshuis De Smoutte, Boelenslaan
MFC It Harspit, Oppenhuizen/Uitwellingerga
Dorpshuis De Gearhing, Parrega
Dorpshuis Oan ‘e Feart, Donkerbroek
SBO, Leeuwarden
Dorpshuis It Gebouke, Drachtstercompagnie
Afgerond in 2018:
Dorpshuis De Rede, Ried
MFA It Kobunderhûs, Lippenhuizen
Dorpshuis D’ Ald Skoalle, Wier
Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/ verduurzaming:
MFC Donkerbroek
MFC De Kaap, Stavoren
Dorpshuis Jistrum
Dorpshuis Drogeham
MFA Froubuurt
MFA De Colle, Kollum
Dorpshuis It Waed, Sexbierum
Dorpshuis Feanwâlden
Dorpshuis Gytsjerk
MFC It Joo, Aldegea (SWF)
Dorpshuis D’ Ald Skoalle, Hantum
MFC Piers’ Stee, Kimswerd
Kwaliteitszorgtrajecten:
Dorpshuis De Weeme, Lekkum
Dorpshuis It String, Boksum

Bijlage III: Dorps- en zorgvisies

Woudsend - start dorpsvisie
Rottevalle - start zorg- en dorpsvisie
Kollumerzwaag/Veenwouden - start dorpsvisie
Veenwouden - start projectgroep nieuwe democratie
Metslawier – start dorpsvisie
Vrouwenparochie – start dorpsvisie
Oude-/Nieuwehorne – start dorpsvisie
Wijnjewoude – start dorpsvisie
Bakhuizen – start dorpsvisie
Makkum – start dorpsvisie
Kootstertille – start dorpsvisie
Oentsjerk-Gytsjerk-Ryptsjerk-Aldtsjerk – visie/Omgevingswet

Mediationtrajecten afgerond in 2018:

5 (niet nader te noemen)

Bijlage IV: Netwerk Duurzame Dorpen in cijfers:
•
•
•
•
•
•
•

Aantal aangesloten dorpen landelijk: 330 (stand van zaken 31-12-2018)
Aantal aangesloten dorpen Fryslân: 142 (stand van zaken 31-12-2018)
Aantal bezoekers bijeenkomsten: 5000+
Aantal bezoekers website: 10.606 (01-01-2018 tot 21-12-2018)
Aantal volgers op Twitter: 1517
Aantal nieuwsbrieven 12
Aantal thematische netwerken: 6

Vanuit de themagroepen worden thematische netwerken gefaciliteerd waarbij verschillende
initiaitieven en ondersteunende organisaties samenwerken binnen bepaalde thema’s en tussen
thema’s onderling. Een voorbeeld van samenwerkende netwerken zijn de 4 netwerken die te maken
hebben met de CO2 uitstoot binnen de huishoudens. De zogenaamde klimaatnetwerken.
•

Aantal initiatieven verbonden binnen de netwerken: 200

•

Aantal activiteiten binnen netwerken: 300+

•

Aantal ondersteunende organisaties: 14

Figuur 1: Inventarisatie van Friese klimaat initiatieven voor het Grutsk & Grien Festival
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Figuur 2: Initiatieven op website Netwerk Duurzame Dorpen (31-12-2018)

Energiewerkplaats 2018
Ondersteuning overheden:
•

Aantal ondersteunde individuele gemeentes: 5

•

Ondersteuning op streekagenda niveau: 2

•

Afspraken ondersteuning gemeentes en provincie: alle Friese gemeentes (RES proces)

Ondersteuning dorpen:
•

Aantal nieuwe verdienmodellen: 2

•

Aantal nieuwe visie-instrumenten: 3

•

Aantal ondersteunde dorpen: 30

•

Aantal zonnepanelen in ontwikkeling: 29.000

•

Totale investering in ontwikkeling: € 50 miljoen +

Ho! Net yn ‘e Kliko! 2018
•

Aantal deelnemende dorpen in 2018: 2 (Scharsterbrug en Joure)

•

In 2018 vond ook verdere werving van dorpen plaats in zowel gemeente SWF als DFM.

•

Aantal deelnemende scholen in 2018: 8 basisscholen

Voedselwerkplaats 2018
•

Aantal bijeenkomsten: 6

1. Cursusdag Fruitbomen snoeien
2. Klimaatverandering en effecten voor de Friese Landbouw
3. Friese Streekweek
4. Elfwegentocht Pop Up Atelier
5. Festival Grutsk & Grien
6. Soil Food Week/Festival B/Voedselkaravaan

