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Vitaal Opsterland 2

Voorwoord
Door vergrijzing en ontgroening van de dorpen veranderen de
behoeften aan voorzieningen en accommodaties. Dit bete
kent dat de gemeente op termijn niet alle voorzieningen en
accommodaties op het huidige peil moet of kan houden. In 2009
en 2010 heeft Opsterland het beleid “Vitaal Opsterland, visie op
Basisvoorzieningen en Accommodaties 2010 - 2030” ontwikkeld.
Deze visie beschrijft wat er minimaal in een gemeente nodig is
om inwoners genoeg mogelijkheden te kunnen bieden op het
gebied van wonen, ontmoeten, zorg, onderwijs en sport.
Het project gaat nu de tweede ronde in waarbij de gemeente
samen met de dorpen en maatschappelijke organisaties/instellingen een verdiepingsslag gaat maken. Uiteindelijk moet er voor
ieder dorp een visie zijn met daarin aanbevelingen voor de toekomst van de dorpsvoorzieningen en -accommodaties. Deze visies
dienen als kompas voor toekomstige keuzes. Met de start van deze
tweede ronde heet het project voortaan “Vitaal O
 psterland 2”.
In december 2012 moet het project zijn afgerond. De gemeente
raad stelt dan het einddocument met daarin de visies per dorp
vast. Pas daarna kan het gemeentebestuur verantwoorde keuzes
maken. Ik realiseer me dat dit soms moeilijke maar soms ook
kansrijke keuzes worden, want het gaat dan concreet over het
in stand houden, vernieuwen en/of opheffen van voorzieningen
en accommodaties in de dorpen. Wat mij betreft is het dus niet
zo dat er alleen maar voorzieningen en accommodaties ver
dwijnen of naar buurdorpen verhuizen. Sommige dorpen krijgen
ook nieuwe, extra of kwalitatief betere voorzieningen en/of
accommodaties.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en dorpen een
belangrijke en actieve rol krijgen in het project. Alleen door zelf
mee te denken en input te leveren over de eigen toekomst kan
het gewenste toekomstbeeld tot stand komen. De projectopzet
is er dan ook op gericht om de kennis en de inzichten die er in de
dorpen zijn zo goed mogelijk te gebruiken.
Ik ben benieuwd naar uw reactie of suggestie om het project
Vitaal Opsterland 2 tot een succes te maken. Ik nodig u daarom van harte uit om dit kenbaar te maken. Want alleen samen
kunnen we ervoor zorgen dat wonen en leven in Opsterland ook
in de toekomst plezierig is.
Klaas de Boer
Wethouder dorpenbeleid

Sjoerd IJdema
projectleider + adviseur
Partoer CMO Fryslan

Welke voorzieningen en accommodaties zijn in beeld en welke niet?
In het project Vitaal Opsterland 2 gaat het alleen om voorzie
ningen en accommodaties binnen de vijf basisfuncties; onderwijs,
sport, zorg, ontmoeten en wonen (hierop kan gemeente invloed
uitoefenen). Hierbij valt te denken aan:
Onderwijs Basisscholen (inclusief gymzalen), peuterzalen;
Sport
Sportterreinen, kleedruimtes, kantines e.d., sportgymzalen, zwembaden;
Ontmoeten Dorpshuizen, (multifunctioneel) evenemententerrein,
activiteitencentra ouderen en jeugdsozen;
Zorg
Informatie, advies en doorverwijzing, ondersteuning
informele zorg (informele thuishulp, mantelzorg);
Wonen
Openbare ruimte (groen, straten, stoepen), woningen
en speelplekken.

Welke voorzieningen en accommodaties vallen niet onder dit
project?
- Voorzieningen in de private of commerciële sfeer
(winkels, kinderopvang, pinautomaten, recreatieve/toeristische
voorzieningen);
- Zelfstandige ondernemers
(huisartsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers);
- Voorzieningen en accommodaties rond kunst en cultuur
(musea, muziekscholen, bibliotheken);
- Jongerenontmoetingsplaatsen, caravans, keten, ijsbanen.

Planning en stappen in het project
Op dit moment bespreekt de gemeente de projectaanpak met belangrijke partners zoals de woningcorporaties, de besturen van het
christelijk en openbaar basisonderwijs, Timpaan Welzijn en Peuterspeelzalen. Op 11 oktober is er een overleg met de plaatselijke
belangen. Het is belangrijk dat alle partijen instemmen met de projectaanpak en dat er duidelijkheid is over ieders rol en verantwoordelijkheden. Zo nodig worden aanpassingen in de projectaanpak gemaakt.
Voorlopig ziet de planning er als volgt uit:
a. Opstellen criteria en uitgangspunten voor de toekomst van
dorpsvoorzieningen en -accommodaties
In de periode tot december 2011 wil de gemeente met de besturen van het basisonderwijs, Timpaan en de woningcorporaties
op ieders terrein criteria en/of uitgangspunten formuleren. Deze
zijn de richtlijn voor het in stand houden, vernieuwen of juist opheffen van voorzieningen. Kwaliteit, bereikbaarheid en financiële
duurzaamheid zijn daarbij belangrijke termen. Het streven is dat
alle partijen, ook de gemeenteraad, deze criteria en uitgangs
punten onderschrijven.

c. Opstellen eindconclusies en aanbevelingen
Dit alles is de basis voor een concept einddocument. Hierin staan
de conclusies en aanbevelingen voor de gewenste ontwikkeling
van de voorzieningen en accommodaties voor ieder dorp. Het
concept wordt met de plaatselijke belangen en de maatschappelijke organisaties besproken en zo nodig verder uitgewerkt. Het
document wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

b. Uitwerken scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling
van dorpsvoorzieningen en -accommodaties
In dezelfde periode maakt de gemeente een uitgebreide inventarisatie van de voorzieningen en accommodaties en een beschrijving van de demografische- en andere relevante ontwikkelingen
voor ieder dorp. De gemeente vraagt de plaatselijke belangen de
volledigheid en juistheid te controleren.
Daarna worden met en in ieder dorp twee bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst (januari en februari 2012)
wordt ingaan op de gevolgen van de demografische- en andere
ontwikkelingen voor de voorzieningen en accommodaties in het
dorp. Knelpunten en kansen die ontstaan worden in kaart gebracht.
In de tweede bijeenkomst (februari tot april 2012) worden de
mogelijkheden van het dorp om de knelpunten te beperken en
de kansen te benutten in beeld gebracht. Met de eerder geformuleerde criteria en uitgangspunten als richtlijn worden voor
ieder dorp enkele realistische ontwikkelrichtingen en de effecten
daarvan op andere voorzieningen en accommodaties besproken.
Dit alles wordt voor de gehele gemeente verder uitgewerkt in
een scenarionotitie (klaar juni/juli 2012). Ook hier is het streven
dat alle partijen, ook de gemeenteraad, de inhoud van de scenarionotitie onderschrijven.
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Communicatie
Dorpen gaven het bij de start van het project in 2009 al aan:
goed communiceren! Om het hele project goed te kunnen volgen
worden inwoners van Opsterland regelmatig via de gemeente
lijke voorlichtingspagina in de Woudklank geïnformeerd en
worden er nieuwsbrieven uitgegeven. Deze informatie, achtergrond- e n detailinformatie vindt u ook op www.opsterland.nl
(onder de banner ‘Plannen en projecten’). Door de informatie
digitaal aan te bieden kunnen dorpen deze ook gebruiken voor
de dorpskranten en -websites.

Vragen over dit project?
De gemeente Opsterland voert het project Vitaal Opsterland
2 geheel in eigen beheer uit. Voor vragen of reacties over dit
project kunt u contact opnemen met:
Jacob Ottens
projectleider Vitaal Opsterland 2
adviseur afdeling Ontwikkeling gemeente Opsterland
T (0512) 386 388
E jacob.ottens@opsterland.nl
Joke van der Veen
deelprojectleider Vitaal Opsterland 2
adviseur afdeling Ontwikkeling gemeente Opsterland
T (0512) 386 434
E joke.vander.veen@opsterland.nl
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