
De Startbijeenkomst Ús Takomst op dinsdagavond 17 september was het begin van een traject, waarin wij 
het samen met onze inwoners willen hebben over de toekomst van de leefomgeving. Diverse inwoners, 
ondernemers en samenwerkingspartners waren er bij.  
Welke onderwerpen vindt u van belang richting het jaar 2030? Hoe werken we daarbij samen?  
Op 17 september hebben we het, geïnspireerd door standup filosoof Martijn Aslander*, al kort over dit 
soort vragen gehad. Onder andere met deze inbreng gaan we een vervolgproces inrichten dat uiteindelijk 
leidt tot een visie op onze toekomstige leefomgeving (een Omgevingsvisie).

Startbijeenkomst
Ús takomst  

Waar bent u trots op?
Rust, natuur, ruimte, landschap en bevolking (fijn en 
eigenzinnig)

Wat ziet u graag anders?
Meer woningen, meer zelfredzaamheid en beter onder-
houd wegen.

Welke (gespreks)onderwerpen vindt u belangrijk?
De belangrijkste (gespreks)onderwerpen zijn: 
voorzieningen, wonen, verkeer, natuur/landschap/biodi-
versiteit/ruimte, zorg en ouder worden. 

De volgende antwoorden werden het meest gegeven: 
Met behulp van de Mentimeter zijn  
de volgende vragen beantwoord:

Leefomgeving Dantumadiel

* Meer lezen over de filosofie van Martijn Aslander en de boeken die hij heeft geschreven? 
Ga naar www.martijnaslander.nl



Voorzieningen

Wat is daarvoor nodig? Inwoners moeten initiatieven nemen en er zijn trekkers 
nodig. Daarnaast moeten we lef tonen en soms ook los 
durven laten. De gemeente moet daarbij de dorpen 
ruimte geven voor het ontplooien van initiatieven.

Hoe wilt u dat uw dorp er over tien jaar uitziet? Dan worden functies gecombineerd, wordt er meer 
samengewerkt en worden faciliteiten vaker gedeeld. 
Ontmoeting staat centraal en draagt bij aan leefbare 
dorpen.

Wat zijn kansen? Er schuilen kansen in onderlinge samenwerking én 
samenwerking met de gemeente. Het is belangrijk dat 
we daarbij allemaal vaker ‘omdenken’ en blijven werken 
aan onderling vertrouwen. Door het gewoon te gaan 
DOEN, komen we vaker met elkaar in contact, ontstaat 
er wederzijds begrip en leggen we een mooie basis voor 
verdere samenwerking.

De deelnemers gingen in groepen uiteen en hebben per groep één van de onderwerpen besproken aan de 
hand van een set vragen. Deze zijn hieronder uitgewerkt.

Wat zijn bedreigingen? Bureaucratie en wantrouwen onderling zijn bedreigin-
gen. Ook het vasthouden aan ‘hoe het altijd gaat/ging’ 
werkt belemmerend.

Wat verwacht u van de gemeente?
We verwachten dat de gemeente ruimte en vertrouwen 
geeft aan de mienskip. Bovendien vinden we het belang-
rijk dat de gemeente kracht en kennis uit de mienskip 
opzoekt en gebruikt.

Wat kunt/wilt zelf doen?

We kunnen ontmoetingen regelen binnen de samen-
leving, zodat we weten wat er speelt/mogelijk is. Zo 
kunnen we gezamenlijke doelen bepalen en zaken op de 
agenda zetten. We ondernemen actie.

Hoe betrekken we de jeugd het beste bij de Omgevings-
wet?

De gemeente moet de jeugd opzoeken in school, op 
straat, bij jeugdhonken en bij de sport.



Verkeer

Hoe wilt u dat uw dorp er over tien jaar uitziet?

Dan zijn de zaken op orde voor veilig en comfortabel 
gebruik van wegen en vervoer. Openbaar vervoer is aan-
trekkelijker geworden en voor het toerisme interessante 
waterwegen zijn bevaarbaar.

Wat is daarvoor nodig?
Eerst moeten de zaken op orde zijn gemaakt, daarna 
kunnen we de kansen samen verkennen.

Wat zijn kansen?
De opkomst van voertuigtechnologie is een grote kans 
voor veilig en schoon vervoer. 

Wat verwacht u van de gemeente?

Zaken op orde maken. Daarnaast hebben deelnemers 
aan het verkeer ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Daarvoor kan het belangrijk zijn dat de gemeente hou-
ding en gedrag van weggebruikers beïnvloedt.

Hoe betrekken we de jeugd het beste bij de Omgevings-
wet?

Benader scholen en betrek leerlingen er actief bij.



Natuur, landschap, biodiversiteit en ruimte

Hoe wilt u dat uw leefomgeving er over tien jaar uitziet?

De komende tien jaar wordt er actie ondernomen op de 
volgende aandachtspunten: groen in dorpen, klimaat-
adaptatie, biodiversiteit, energieopgave (ingepast in 
landschap) en verzilting. De rust en ruimte zijn kwalitei-
ten die we koesteren. Ook donkerte is een kwaliteit.

Wat is daarvoor nodig?

Verdeling van lusten en lasten, we moeten zuinig zijn op 
het landschap, het landschap beleefbaar maken, zorgen 
voor draagvlak en regelgeving aanpassen, werken aan 
bewustwording, landschapswaarden in kaart brengen, 
kennis en middelen vergaren.

Wat zijn kansen en bedreigingen?
Bedreigingen zien (we) als kansen: zijn er verdienmodel-
len mogelijk? Wat kunnen landschappelijke waarden ons 
bieden? Het onderhoudsniveau gemeentelijk groen is 
best laag en vormt daarmee een aandachtspunt. 

Wat verwacht u van de gemeente?

We vinden het belangrijk dat de gemeente de kwaliteit 
van het landschap behoudt en versterkt en dat er wordt 
gezorgd voor meer biodiversiteit. We verwachten ook 
dat de gemeente de belangrijke landschappelijke waar-
den beter in kaart brengt. 

Hoe betrekken we de jeugd het beste bij de Omgevings-
wet?

Elke school maakt een eigen omgevingsvisie (bijvoor-
beeld in wedstrijdvorm).

Wat kunt/wilt zelf doen? Verder werken aan de bewustwording van natuur, land-
schap, biodiversiteit en ruimte.



Wonen

Hoe wilt u dat uw leefomgeving er over tien jaar uitziet?
Dan moet er sprake zijn van vraag-gestuurde nieuwbouw 
in samenhang met aandacht voor de toekomstbesten-
digheid van de bestaande bouw die aansluit bij ambities.

Wat zijn kansen en bedreigingen?

De vergrijzing ook als kans zien. Door nu de juiste keuzes 
te maken over de soorten woningen die kunnen worden 
gebouwd.
- Kans: lokale partijen/initiatieven
- Kans:  energiemaatregelen voor bestaande woningen.

Wat kunt/wilt zelf doen?
Dorpsbelangen moeten een stem hebben in de keuzes 
op het gebied van wonen.

Wat verwacht u van de gemeente?

Hoe betrekken we de jeugd het beste bij de Omge-
vingswet?

Betrek de jeugd erbij via social media en het onderwijs.

De gemeente moet open staan voor concrete initiatie-
ven uit de Mienskip (bijv.: kavels beschikbaar of invulling 
bestaande locaties). Altijd maatwerk per dorp!



Zorg en ouder worden

Hoe wilt u dat uw leefomgeving er over tien jaar uitziet? Dan zijn er voldoende passende woningen in eigen 
dorp.

Wat is daarvoor nodig? Betaalbare geclusterde woonvormen met ontmoetings-
mogelijkheid in het dorp en woon-zorg-units bij eigen 
huis.

Wat zijn kansen en bedreigingen?

Bezorgdiensten en fondsen bieden kansen. De woning-
markt vormt een bedreiging; huidige woningen voldoen 
vaak niet en het bouwen van betaalbare (huur)woningen 
staat onder druk vanwege de krimpprognose (die moge-
lijk over tien jaar écht merkbaar is).

Wat kunt/wilt zelf doen?

Inwoners kunnen zelf ‘maatjes’ zoeken, (gezamenlijk) 
investeren in de woning(en) en zo nodig bereid zijn 
om te verhuizen. Met de gemeente plannen maken en 
meedenken.

Wat verwacht u van de gemeente?

De gemeente kan bepaalde regels aanpassen (ook in 
samenspraak met de provincie), investeerders aantrek-
ken, contingent verruimen voor specifieke groepen. De 
gemeente kan ook de woonomgeving aanpassen op 
ouderen, zoals beter onderhoud stoepen, veilige over-
steekplaatsen en rollator-vriendelijke paden.

Hoe betrekken we de jeugd het beste bij de Omgevings-
wet?

De gemeente moet de jeugd actief benaderen en vra-
gen stellen.

Meer info? 
www.dantumadiel.frl/omgevingswet


