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 Naam initiatief Beleidsveld 

 

Kern waarin het 

speelt 

Korte omschrijving Initiatiefnemer(s) Status 

 

 

 

Parkeergelegenheid 

Kolkensloane 

Openbare 

ruimte 

Driezum Dorp wil graag extra 

parkeergelegenheid 

i.v.m. overlast in berm 

en op weg parkerende 

auto`s  

Dorpsbelang Lopend 

 

Hondenbordje Openbare 

ruimte 

Driezum Hondenbordje op 

gemeentelijk stukje 

groen dat in particulier 

onderhoud is. 

Dorpsbelang Afgerond 

 

Inrichting van 

kerkgebouw Hervormde 

gemeente Driezum 

Openbare 

ruimte 

Driezum  Na restauratie van de 

kerk zorgen voor 

flexibele inrichting 

waardoor het gebouw 

multifunctioneel 

gebruikt kan worden, 

opengesteld kan 

worden voor 

belangstellenden (door 

inrichting historisch 

centrum)  

College van 

kerkrentmeesters 

van de Hervormde 

gemeente te 

Driezum 

Afgerond 

 

Vlaggenmast Openbare 

ruimte 

Wâlterswâld Dorp wil vlaggenmast Dorpsbelang Afgerond 

 

Bewegwijzering AED Veiligheid en 

Openbare 

ruimte 

Wâlterswâld Dorp wil 

bewegwijzering AED  

Dorpsbelang Niet doorgegaan 

Bewegwijzering niet 

zinvol.  

 

Speelgelegenheid 

braakliggend 

bouwterrein 

Openbare 

ruimte 

Damwâld  Idee is omgezet in 

realiseren van een 

tijdelijke pluktuin. Bij de 

bebouwing zal een deel 

Buurt, de Wingerd 

en Talant 

Afgerond 



Overzicht initiatieven ‘It is oan jo’ 

2 

 

openbaar groen 

ingericht worden met 

de buurt. 

 

Nieuwe beplanting en 

zelfonderhoud Lytse 

Loane 

Openbare 

ruimte 

Damwâld  Enkele omwonenden 

wilden nieuwe 

beplanting aan Lytse 

Loane om dit 

vervolgens zelf te 

onderhouden. 

Enkele 

omwonenden 

Niet doorgegaan 

(geen draagvlak) 

Onderhoud op 

reguliere wijze. 

 

Aanleggen 

hondenlosloopterrein 

Openbare 

ruimte 

Damwâld  Initiatiefgroep wil 

hondenlosloopterrein 

aanleggen 

Initiatiefgroep uit 

het dorp 

Niet doorgegaan 

 

Initiatiefnemers  

‘Se foelen foar ús’ 

vragen toestemming 

plaatsen 

oorlogsmonument 

Openbare 

ruimte 

Damwâld  Initiatiefnemers willen 

toestemming voor 

plaatsen 

oorlogsmonument. 

Tevens ambtelijke 

ondersteuning 

gemeente voor 

ontvangst betrokkenen  

Initiatiefnemers  

‘Se foelen foar ús’ 

Afgerond 

 

Opwaarderen 

groenstrook 

Olijslagerstrjitte 

Openbare 

ruimte 

Damwâld  3 Aanwonenden vragen 

om een stuk 

gemeentegrond voor 

een deel te mogen 

aankopen en bij de 

eigen tuin te betrekken 

en een ander deel van 

de  openbare ruimte 

zelf te mogen inrichten 

en onderhouden. 

3 aanwonenden Niet doorgegaan 

Er is marktconform 

aanbod 

voorgesteld, niet 

geaccepteerd 
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Egaliseren ijsbaan Openbare 

ruimte 

Damwâld  IJsvereniging vraagt om 

materieel beschikbaar 

te stellen, uitvoering 

doen ze zelf. Er is 

geadviseerd om een 

goed plan te maken 

voor co-financiering. 

IJsclub Is uitgesteld 

 

Vervangen of repareren 

hekwerk speelveld 

Openbare 

ruimte 

Rinsumageast Hek rondom een 

speelveld wordt 

minder. Buurt wil hek 

houden. Gemeente wil 

materiaal beschikbaar 

stellen.  Het is 

onduidelijk van wie het 

hek is 

 

 Buurtvereniging Niet doorgegaan 

Er blijkt te weinig 

draagvlak bij buurt 

om zelf aan de slag 

te gaan. 

 

Eigen gladheid 

bestrijden 

Openbare 

ruimte 

Rinsumageast De Beijer wil graag de 

eigen gladheid 

bestrijden en vraagt een 

zoutstrooier 

De Beijer Afgerond 

 

Met hulp van 

projectbureau Stek en 

Streek versterking van 

karakteristieke erf- en 

dorpsbeplanting  

op basis van voorstellen 

van bewoners. 

Openbare 

ruimte 

Broeksterwâld  St. Stek en streek  

levert initiatief (niet uit 

dorp zelf.) En heeft co-

financiering van Iepen 

Mienskipsfûns. Rollen 

gemeente en 

Dorpsbelang niet 

duidelijk. 

Stek en streek 

i.s.m. Gemeente en 

Dorpsbelang 

Anders opgelost  

“Stek en streek” 

gaat zonder 

dorpsbelang met de 

plannen aan de 

slag. 
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Dempen sloot Kaatsveld Openbare 

ruimte 

Rinsumageast Kaatsvereniging wil 

sloot dempen en extra 

parkeergelegenheid en 

een mooie ingang 

creëren. 

Kaatsvereniging en 

Dorpsbelang 

 Toegekend 

 

Aanpassen toegang 

begraafplaats 

Openbare 

ruimte 

Rinsumageast Buurt stoort zich aan de 

rommelige en 

modderige uitstapplaats 

voor mensen die slecht 

ter been zijn 

 Dorpsbelang Anders opgelost 

Is op openbare weg, 

dus gemeentelijke 

taak. Afd. Beheer 

heeft het opgepakt 

 

Bijdrage voor AED 

cursussen en 

ondersteuning 

vrijwilligerswerkgroep 

Welzijn Rinsumageast AED cursussen en 

werkgroep vrijwilligers 

financieel ondersteunen 

Dorpsbelang Afgerond 

Toegekend voor 2 

jaar voor 24 

vrijwilligers 

 

upgraden speeltuin Us 

Boartersplakje 

Openbare 

ruimte 

Rinsumageast Dorpsbelang en 

speeltuinvereniging 

vragen financiële 

ondersteuning voor 

upgraden speeltuin 

Dorpsbelang en 

speeltuinvereniging 

Loopt. 

Vinden van eigen 

middelen neemt 

tijd. 

 

Ontwikkelmogelijkheden 

De Brink 

Openbare 

ruimte 

Rinsumageast Nu De Brink buiten KIK 

valt, wil Dorpsbelang 

graag kijken wat wel 

mogelijk is ihkv It is oan 

jo in afwachting van 

grote investering 

gemeente (regulier 

onderhoud). 

Ondersteuning bestaat 

uit meedenken en 

adviseren.  

Dorpsbelang  Verkennende 

gesprekken hebben 

ertoe geleid dat dit  

verder regulier 

wordt opgepakt. 

Er is budget 

vrijgemaakt voor 

aanpassen van de 

Brink in 2019. 

Begeleiding kan uit 

dit krediet 
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Plek voor jongeren Openbare 

ruimte & 

Veiligheid 

De Westereen Initiatief is tussen B&W 

en de jongeren 

besproken. 

Jongerenwerker is 

ingezet.  

 Dorpsbelang Heeft niet tot 

resultaat geleid 

omdat jongeren 

‘weg’ zijn. 

 

Energieproject 

Duurzaam Westereen 

Openbare 

Ruimte 

De Westereen Dorpsbelang  zoekt 

trekkers en maatjes bij 

andere Dorpsbelangen  

Dorpsbelang Niet doorgegaan 

Te weinig 

betrokkenen uit de 

doelgroep bereid 

om de kar te 

trekken 

 

Aanleg skatebaan Openbare 

ruimte 

De Westereen Er wordt nog een groep 

betrokkenen 

samengesteld. 

Skatebaan in FW 

destijds aangelegd voor 

regio, maar van het ene 

naar het andere dorp 

dat werkt niet echt bij 

deze doelgroep. 

Dorpsbelang Niet doorgegaan 

Te weinig 

betrokkenen uit de 

doelgroep bereid 

om de kar te 

trekken 

 

Upgraden speeltuin 

Bjirken naar 

buurtpleintje 

Openbare 

ruimte 

De Westereen Initiatiefnemers hebben 

geholpen bij uitvoering 

door derden. 

Financiering bestrating 

door It is oan jo. Groen 

door eigen geledingen. 

Omwonenden  Afgerond 

 

Dorpsdebat over 

ontsluiting westzijde 

Westereen 

Openbare 

Ruimte 

De Westereen Dorpsbelang vraagt om 

Dorpsdebat over 

ontsluiting westzijde 

Westereen. Ambtelijk 

voorgesteld: Peiling in 

dorp door Bugel en 

Haaima. Dorp heeft 

Dorpsbelang Afgerond  
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Debat georganiseerd en 

uitkomsten aan raad 

aangeboden. Geheel 

gefinancierd door It is 

oan jo. 

 

Opknappen Speeltuin De 

Hege Seis  

Openbare 

ruimte 

De Westereen Initiatiefnemers willen 

verwaarloosde 

speeltuin De Hege Seis 

opknappen. Bolwerk 

ondersteunt. Er is een 

concreet plan. 

Initiatiefnemers 

Speeltuinvereniging 

Loopt 

Definitieve 

aanvraag moet 

worden ingediend 

 

Opknappen speeltuin It 

Rûntsje 

Openbare 

ruimte 

De Westereen Buurt wil Speeltuin It 

Rûntsje opknappen 

aangezien de speeltuin 

verwaarloosd is. Plan is 

nog onvoldoende. 

Speeltuinvereniging Loopt  

Bolwerk 

ondersteunt 

 

Snoeien in eigen beheer 

Djipswal 

Openbare 

ruimte 

De Westereen Omwonenden willen 

tegen betaling groen 

snoeien.  

Omwonenden Anders opgelost 

Hoog gehalte 

particulier belang: 

niet toegekend 

vanuit project It is 

oan jo. 

Mogelijkheden 

worden langs een 

andere weg gezocht 

voor eigen beheer. 

 

Boartersplak upgraden 

naar beweegtuin 

Openbare 

ruimte 

Feanwâlden  Speeltuinvereniging 

heeft ambitieus plan 

om speeltuin van de 

toekomst te maken, 

voor zowel jongs als 

oud. Vraagt gemeente 

om medewerking en 

Stichting Speeltuin 

`t Boartersplak 

Afgerond 

Bijdrage vanuit it is 

oan jo. Wordt 

toegekend. 
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meedenken.  

 

Aanvraag bordjes 

buurtpreventie 

Openbare 

ruimte en 

Veiligheid 

Feanwâlden  Buurt wil in de hele 

gemeente 

buurtpreventie.  Starten 

in eigen buurt en 

vragen om bordjes 

beschikbaar te stellen.  

Buurt Met buurt is 

afgesproken het 

onderwerp breder 

te bespreken, ook 

met de wijkagent . 

Er is geen aanvraag 

ingediend 

 

AED Feanwâldsterwâl Openbare 

ruimte en 

veiligheid 

Feanwâldsterwâl AED aanschaf. 

Dorpsbelang vraagt 

gemeente om de helft 

van kosten te dragen 

(andere helft wordt 

gedragen door 

gemeente 

Tytsjerksteradiel) 

Dorpsbelang Afgerond 

 

Feanwâldsterwâl fraaier Openbare 

ruimte 

Feanwâldsterwâl  Buurtvereniging De Wâl  

wil dorp verfraaien met 

als doel: 

• Verkeersveiligheid 

vergroten  

• Leefbaarheid 

vergroten voor 

inwoners en toeristen  

• Saamhorigheid en 

mienskipszin 

verbeteren  

• Creëren van een 

ontmoetingsplek  

• Vergroten van 

duurzaamheid  

Buurtvereniging De 

Wâl 

Afgerond 
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Opknappen gebouw 

Gymnastiekvereniging 

Sport Feanwâlden  Vrijwilligers knappen 

het gebouw op. 

Raad beschouwt het als 

een It is oan jo project 

Gym. vereniging Afgerond 

 

It Skûltsje Openbare 

ruimte 

Feanwâlden  Een pleisterplek in het 

Bûtenfjild voor jong en 

oud in de vorm van een 

half overdekte boot. O. 

m. vraag : Vrijstelling 

leges ihkv It is oan jo. 

St. Wetterwâlden Mogelijk 

participatieproject 

in overleg met 

afdeling werk en 

participatie. 

Er is nog geen 

concrete aanvraag 

 

Experiment lokale 

democratie 

Participatie Feanwâlden  Doarpsbelangen 

Feanwâlden en 

Feanwâldsterwâl zijn 

met ondersteuning van 

stichting Doarpswurk 

gekomen tot een 

aanvraag een 

leertraject voor nieuwe 

vormen van 

democratie. 

Doarpsbelangen 

Feanwâlden en 

Feanwâldsterwâl 

Toegekend 

 

Feesttent onder dak Openbare 

ruimte 

De Falom Dorp wil feesttent 

onder dak in een 

prieelachtig iets in de 

openbare ruimte: 

Willen dit in eigen 

beheer tot stand 

brengen.  

Dorpsbelang Is nog  niet tot een 

concrete aanvraag 

gekomen 

 

Bijenlint Openbare 

ruimte 

Gemeente breed Vraag aan gemeente 

om bermen en taluds 

die deel uit laten maken 

van een bijenlint. En 

Particulier Niet doorgegaan 

Eenmans actie met 

te weinig draagvlak. 

Er is ook geen plan 
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deze op ecologische 

wijze te beheren om de 

bijensterfte tegen te 

gaan. Het traject loopt 

over grondgebied van 

13 Friese gemeenten.  

ingediend 

 

Ontmoetingen 

organiseren tussen 

statushouders en 

autochtonen in 

gemeente 

Sociaal domein Gemeente breed  Initiatiefnemer wil 

ontmoetingen 

organiseren tussen 

statushouders en 

autochtonen in 

gemeente. 

Jos Debreczeny Loopt: Er is breder 

draagvlak nodig. 

Geen plan 

ingediend 

 


