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Voorwoord. 

 

In 2003 is het masterplan voor Tzum ontwikkeld. Een visie op de toekomst van het dorp en een manier 
waarop deze visie waargemaakt kon worden. Tzum was toen het  eerste dorp in Franekeradeel met een 
dorpsvisie  en tegenwoordig is het ondenkbaar dat een dorp in onze gemeente geen dorpsvisie heeft.  
Zonder nieuwe dorpsvisie kunnen we bij de gemeente geen beroep doen op geld uit het dorpenfonds en 
wordt het erg lastig om verbeteringen/veranderingen in het dorp voor elkaar te krijgen. 

In 2010 is een deel van het masterplan uitgevoerd, maar een deel ook nog  niet. Nu de sportaccommodatie 
(een van de speerpunten van het masterplan) inmiddels is opgeleverd, leek  het de Vereniging van 
Dorpsbelang een goed moment om het masterplan weer eens onder de loep te nemen.  Dit heeft 
geresulteerd in een geheel nieuwe dorpsvisie. 

Voor u ligt de dorpsvisie 2010 voor Tzum. In dit document wordt duidelijk gemaakt hoe de bewoners van het 
dorp de toekomstige ontwikkelingen van het dorp zien. Een en ander is tot stand gekomen middels  een 
enquête in 2008, een discussieavond in 2010 en een inventarisatie van wat er nog open staat van het 
masterplan (de vorige dorpsvisie). De thema’s voor de nieuwe dorpsvisie zijn wonen, werken, welzijn en 
woonomgeving

Na de discussieavond in januari 2010 zijn de punten uit het masterplan, enquête en de discussieavond door 
een werkgroep namens Dorpsbelang geïnventariseerd. De inventarisatie is opgenomen in de bijlage en 
vormt de basis voor de dorpsvisie 2010. De 4 thema’s zijn vervolgens uitgeschreven in een huidige en 
gewenste situatie waarna oplossingen en/of actiepunten worden voorgesteld. 

. 

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand brengen van de dorpsvisie 2010 en hopen dat 
dit een goede basis vormt voor de toekomst van ons mooie dorp. 

 

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelang Tzum. 
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Inleiding. 
 

Wat is een dorpsvisie? 

Een dorpsvisie is een plan voor en door het dorp 
voor de middellange termijn; een rode draad voor 
het bestuur van dorpsbelang, dat aangeeft wat er 
leeft in het dorp, en waarmee het bestuur van 
Dorpsbelang samen met de inwoners van Tzum 
zich bezig zou moeten houden.  Hierbij gaat het 
erom dat in de visie de uitdagingen beschreven 
staan waar we als dorp voor staan. Aan de hand 
van deze visie kunnen concrete plannen worden 
gemaakt.  

 

Waarom? 

Anno 2010 is het voor de dorpen in Franekeradeel 
praktisch onmogelijk om zaken te realiseren die 
niet in de dorpsvisie beschreven staan. Alles kost 
geld en de gemeente  bekostigt dit vanuit het 
dorpenfonds. De voorwaarde die de gemeente 
stelt om subsidie te krijgen vanuit dit dorpenfonds 
is dat de activiteit/project is beschreven in een 
dorpsvisie!!  Hier komt nog eens bij dat andere 
geldverstrekkers, zoals de provincie, geen geld 
geven wanneer de gemeente niet mee betaald.  

 

Hoe komt de dorpsvisie tot stand? 

Alle wensen en ideeën vanuit de dorpsbewoners 
en dorpsorganisaties worden op papier gezet. Het 

is aan het dorp om te bepalen hoe de gegevens 
worden verzameld, maar in de meeste gevallen is 
dorpsbelang de initiator, zo ook in Tzum. Streven 
is dat iedereen wordt uitgenodigd om mee te 
doen. Een dorpsvisie is er tenslotte voor het dorp, 
door het dorp. 

In Tzum heeft de Vereniging van Dorpsbelang er 
voor gekozen om de gegevens middels een 
leefbaarheidenquête, die van deur tot deur werd 
verspreid, te verzamelen. Na het verwerken en 
terugkoppelen van deze gegevens naar het dorp is 
er 1 ½ jaar later nog een inspraakavond 
georganiseerd waarvoor iedereen is uitgenodigd. 
De uitkomst van de enquête vormde de basis voor 
de gespreksonderwerpen.  

Door in een periode van 1 ½ a 2 jaar de bewoners 
op 2 verschillende manieren de mogelijkheid te 
bieden hun wensen kenbaar te maken, is getracht 
het dorp zoveel mogelijk bij deze dorpsvisie te 
betrekken.  In de volgende paragrafen wordt 
ingegaan op het verloop van de inspraakavond en 
de leefbaarheidenquête en de resultaten.  

 

Enquête 2008. 

In januari 2008 heeft iedere inwoner van Tzum 
een door Dorpsbelang opgestelde enquête in de 
bus ontvangen met voornamelijk vragen over de 
leefbaarheid in het dorp. Van de ca.400 
uitgegeven enquêtes zijn er 203 ingevuld retour 
gekomen.  Naast een 15- tal algemene vragen  
bestond de enquête uit 40  meer gespecificeerde 
vragen met als thema’s: 

- Sociaal gebeuren en voorzieningen 
- Informatievoorziening 
- Leefbaarheid 
- Verenigingsleven 
- Sociale en vrije tijd activiteiten 
- Openbaar vervoer en 

verkeersveiligheid 
- Recreatie 
- Toekomst en toekomstverwachting 
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Na de gegevens te hebben verwerkt en 
geïnventariseerd  hebben we op  21 april 2008 de 
uitkomst van de enquête aan de inwoners 
medegedeeld. Op deze avond hebben we de 
meest opvallende onderwerpen besproken.  Naast 
veel individuele punten kwamen hier de nodige 
punten naar voren die door een grotere groep 
dorpsgenoten werden ingebracht.  Tijdens de 
bespreking zijn de uitkomsten ondergebracht in 
een drietal thema’s, te weten:. 

- Het ondervinden van hinder. 
- Gewenste voorzieningen. 
- Gewenste verbeteringen. 

 
Waar dit mogelijk was heeft Dorpsbelang direct 
actie ondernomen, de overige punten zijn veelal 
weer ingebracht op de inspraakavond van 20 
januari 2010. 

 

Inspraakavond 20 januari 2010. 

Op 20 januari 2010 heeft Dorpsbelang in 
samenwerking met Doarpswurk een 
inspraakavond voor de nieuwe dorpsvisie 
georganiseerd. De inwoners van Tzum werden 
uitgenodigd om de nieuwe dorpsvisie in 
discussiegroepjes middels een 4-tal thema’s  te 
bespreken. Deze thema’s waren wonen, werken, 
welzijn en woonomgeving/veiligheid. Kijkend naar 
de uitkomst van de enquête was de gedachte dat 
de meeste  onderwerpen onder deze 4 noemers 
waren samen te vatten.  

De belangstellenden werden in 6 groepen 
verdeeld en de discussies werden geleid door 
gespreksleiders die zich eerder voor deze rol 
hadden aangemeld. Alle groepen discussieerden 
gedurende 20 minuten per onderwerp en de 
ingebrachte punten werden genoteerd. De 
punten van alle groepen werden, per thema, 
samengevoegd op sheets. De aanwezigen kregen 
vervolgens per thema 2 stikkers die ze achter het 
voor hem/haar belangrijkste punt konden 
plakken. Het eindresultaat was 4 lijsten met een 

soort 80-20 inventarisatie, ca. 80% van de 
stemmen ging naar 20% van de ingebrachte 
punten. Met andere woorden, naast veel 
persoonlijke wensen werd een goed beeld 
gevormd van punten welke door een brede groep 
inwoners wordt gedragen.  

 

Resultaten inventarisatie: 

In de bijlage 1 t/m4 vindt u een overzicht van de 
punten die volgens de dorpsbewoners in de 
dorpsvisie dienen te worden opgenomen. Dit is 
een inventarisatie van: 

- Openstaande punten masterplan 2003 

- Enquête 2008 

- Inventarisatie inspraakavond 2010 

Voor de thema’s wonen, werken, welzijn en 
woonomgeving/veiligheid die tijdens de 
inspraakavond door de discussiegroepjes  zijn 
gebruikt, zijn de onderwerpen met 
voorkeursstemmen in één overzicht (per thema) 
geplaatst. Deze punten hebben duidelijk meer 
draagvlak in het dorp en zijn in deze dorpsvisie 
dan ook verder uitgewerkt.   

 

Uitwerking thema’s: 

Op de volgende bladzijden zijn de 4  thema’s 
verder uitgewerkt.  Dit is gedaan door de huidige 
situatie en de gewenste situatie te beschrijven. 
Vervolgens worden actiepunten en/of oplossingen 
beschreven. Samenvattend zijn de verschillende 
actiepunten in tabelvorm opgenomen met 
hieraan een tijdspad gekoppeld waarbinnen een 
en ander dient te worden gerealiseerd en wie de 
uitvoerende partij is.  
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Samenvatting. 

Voor deze dorpsvisie is voor de thema’s wonen, 
werken, welzijn en woonomgeving/veiligheid 
gekozen. Na de huidige en gewenste situatie 
tegen elkaar te hebben afgezet worden per thema 
actiepunten en/of oplossingen aangedragen. 

Voor het thema wonen

Het streven moet verder zijn om te komen tot een 
evenwichtige verhouding wonen/werken. Op de 
veelgehoorde vraag om woon/werk units wordt 
de voormalige zuivelfabriek als ideale locatie 
gezien.  

 worden extra nieuwe 
huizen in de nabije toekomst niet als echt nodig 
ervaren. De nadruk licht meer op de 
beschikbaarheid van moderne seniorenwoningen 
en betaalbare starterwoningen, zowel voor de 
huur als koopsector. Leegstand moet verder actief 
worden voorkomen.  Door de bestaande 
seniorenwoningen te renoveren of te vervangen 
door moderne levensloop bestendige woningen, 
en het woningaanbod van de woningcorporatie te 
herstructureren en evt. een deel te verkopen 
wordt aan deze wensen voldaan.  

Bij het thema werken

Voor wat betreft 

 komt ook de voormalige 
zuivelfabriek naar voren. Zowel in de vorm van 
woon/werk units als locatie om bedrijven te 
clusteren. Teneinde werkgelegenheid te 
behouden, zouden reeds in en rond Tzum 
gevestigde  bedrijven moeten kunnen uitbreiden 
zonder direct naar een andere locatie (stad, dorp) 
te moeten zoeken. 

welzijn

Voor de langere termijn dient de toekomst van 
het oude kaatsveld nogmaals bekeken te worden. 
Dit in combinatie met toekomstige  nieuwbouw 
van de basisschool als mogelijke brede school. 
Voor de jongste jeugd zijn er weinig 
speelvoorzieningen,  en voor de oudere jeugd 
blijft de wens voor behoud van de jeugdsoos. Het 
is echter de vraag of dit op de huidige locatie 
moet zijn. 

 bestaat het onderscheid 
korte termijn en lange termijn . Op korte termijn 
zou Dorpsbelang actief bezig moeten gaan met 
het samenvoegen van bestuurlijke functies van 
verenigingen. Dit geldt ook voor ontwikkeling van  
buitenfaciliteiten bij de Moeting, wegbewijzering 
naar prominente locaties en een AED in het dorp. 
Verder ouderen actief betrekken bij het sociaal 
leven, bijvoorbeeld via de  Moeting en een 
vrijwilligersnetwerk.  

 Voor zorg en welzijn voor ouderen geldt dat 
medische voorzieningen goed bereikbaar moeten 
blijven.  Een regelmatige busverbinding dient 
behouden te blijven, dit geldt  in het bijzonder 
voor aangepast openbaar vervoer voor ouderen.  

Op het gebied van recreatie heeft de 
Tzummervaart  (diepte, aanlegplaatsen) de 
aandacht en blijft de vraag naar wandelpaden. 
Het oude schooltje aan de Nieuwbuurtsterweg 
zou na restauratie een nieuwe bestemming 
moeten krijgen.  

Voor woonomgeving en veiligheid

 

 komen naast 
veel individuele  punten vooral de snelheid van 
het autoverkeer binnen de bebouwde kom en 
gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan aan de 
orde. Een 30 km-zone met eventueel andere 
snelheidsremmende maatregelen heeft bij velen 
prioriteit. Trottoirs horen goed bereikbaar te zijn 
voor voetgangers en fietsers behoren (ook buiten 
de bebouwde kom) veilig van A naar B te kunnen 
rijden. Net als in het masterplan 2003 is 
herinrichten van de Voorstraat( en de overige 
doorgaande wegen) gewenst. Zwaar verkeer zou 
zoveel mogelijk het dorp moeten mijden. 
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Dorpsvisie 2010 

 

Wonen.  

Over het thema wonen is de laatste jaren in Tzum 
veel te doen geweest. Het centraal in het dorp 
gelegen kaatsveld zou plaats maken voor 
nieuwbouw en de nieuwbouwplannen zijn ook 
daadwerkelijk in een vergevorderd 
ontwerpstadium aan het dorp gepresenteerd. De 
kaatsvereniging heeft inmiddels een prachtige 
nieuwe locatie maar als gevolg van de 
economische ontwikkelingen is in 2009 besloten 
dat nieuwbouw in Tzum vooralsnog geen 
doorgang gaat krijgen. 

Inleiding: 

Wensen op het gebied van wonen zijn er echter 
nog wel steeds.  Zowel nieuwbouw, renovatie, 
seniorenwoningen als woon/werk mogelijkheden 
worden veel genoemd wanneer dit thema aan de 
orde komt. 

  

In de huidige situatie is er sprake van veel oudere 
karakteristieke woningen in het dorp. In de jaren 
70 is de wijk rond de J. Martensstraat en 
Pastorijlaan aangelegd en recentelijk de 
nieuwbouw aan de Dekemastraat en Terpzicht. De 
geplande nieuwbouw op het oude kaatsveld gaat 
vooralsnog niet door. In de oudere wijken is zowel 
in de huur als koopsector een gevarieerd aanbod. 
Wel zijn dit veelal kleine, gedateerde en nog niet 
gerenoveerde huizen.   

Huidige situatie: 

Wanneer senioren graag in Tzum willen blijven 
wonen, het verzorgingstehuis nog niet aan de 
orde is en het huidige huis onpraktisch is 
geworden, ontbreken de faciliteiten om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er staan een 
aantal seniorenwoningen aan de Mr. de Bruinlaan 
en de Dekemastraat, maar ze zijn klein en niet 

meer van deze tijd. Het gevolg is leegstand, 
bewoning door een andere doelgroep en 
verhuizing van senioren naar een ander dorp of 
stad.  

Voor wat betreft de combinatie wonen/werken 
zijn er bijna  geen mogelijkheden in Tzum. Dit 
terwijl er diverse bedrijven zijn die hier 
waarschijnlijk wel gebruik van zouden willen 
maken wanneer de mogelijkheid er zou zijn. Er 
vinden veel werkzaamheden plaats in garages aan 
huis en op andere locaties met alle ongemakken 
die daar bij horen voor de betrokkenen. De oude 
zuivelfabriek is overgenomen door een project- 
ontwikkelaar met als doel er woon/werkunits in te 
vestigen. Deze plannen komen niet overeen met 
het huidige beleid van de gemeente en kunnen 
daardoor (nog) geen doorgang vinden. 

 

Het dorp is er bij gebaat om leegloop en 
vergrijzing zo veel mogelijk tegen te gaan. Aan 
werkaanbod kunnen we niet veel doen, maar 
passend woningaanbod voor de verschillende 
doelgroepen en de mogelijkheid bieden om 
wonen en werken te combineren zijn factoren die 
door het dorp zelf kunnen worden beïnvloed.  

Gewenste situatie: 

 

Een veel gehoord punt is dat er meer betaalbare, 
kwalitatief goede woningen zouden moeten zijn 
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voor jongeren en starters, zowel koop als huur.  
De betaalbare huurwoningen die er zijn zouden 
moeten worden opgeknapt, ook om leegstand te 
voorkomen. Om de senioren in het dorp te 
houden moeten de seniorenwoningen worden 
aangepast aan de tijd, dan wel vernieuwd. 
Uitgezocht moet worden of het aanbod dan 
voldoende is of moet worden uitgebreid. Voor 
beide doelgroepen is karakterbehoud gewenst.  

 

Verpaupering dient actief te worden bestreden, 
zowel in de koop- als huursector. 

 Teneinde  een levendig dorp te behouden zou het 
voor ondernemers mogelijk moeten zijn 
wonen/werken te kunnen combineren. Tzum 
heeft in de vorm van de oude zuivelfabriek een 
karakteristiek pand in het dorp. Er is veel 
draagvlak voor het creëren van een nieuwe 
bestemming van de oude fabriek. 

De huidige seniorenwoningen aan de mr. de 
Bruinlaan en Dekemastraat zullen moeten worden 
aangepast middels renovatie en/of`vervangen 
door nieuwe levensloopbestendige woningen. 

Hier is relatief veel leegstand, zodat na een 
upgrade vermoedelijk 2 vliegen in een klap 
worden geslagen. Hierna kan worden bekeken of 
het aanbod dan genoeg is of vergroot moet 
worden.  De Dekemastraat en –plein en het 
fabrieksterrein worden hiervoor genoemd. Tevens 
biedt nieuwbouw op bijvoorbeeld het oude 
kaatsveld mogelijkheden die niet zouden mogen 
worden uitgesloten. Karakterbehoud wordt als 
belangrijk  ervaren. 

Met de woningcorporatie en de gemeente zal 
overlegd moeten worden welke locaties wanneer 
voor herstructurering in aanmerking komen. Vaak 
worden de Vrijburgstraat, K. Douwes straat, 
Osingastraat en de Dekemastraat genoemd. Om 
verpaupering tegen te gaan zullen ook bewoners 
van koophuizen actief benaderend moeten 
worden, wanneer huizen en tuinen in een slechte 
staat verkeren.  

Oplossingen/Actiepunten. 

De oude zuivelfabriek heeft naast woonhuis en 
opslagplaats al jaren geen verdere functie  meer. 
Dorpsbelang, de gemeente en de eigenaar 
moeten in gesprek gaan om dit voor Tzum zo 
karakteristieke pand weer een functie te geven. 
De oude zuivelfabriek leent zich goed voor woon / 
werkunits. Andere mogelijkheden en locaties voor 
wonen/werken niet uitsluiten.  De gemeente zou 
het beleid voor wonen/werken voor Tzum dienen 
te herzien en de combinatie van wonen en 
werken stimuleren. Het streven moet zijn te 
komen tot een evenwichtige verhouding 
wonen/werken. 
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Samenvatting Wonen 

 

Wonen     
onderwerp initiatief/uitvoering gereed 
      
seniorenwoningen      
 -  bestaande woningen  renoveren of woningcorporatie < 2 jaar 
     vervangen door nieuwe levensloop-     
     bestendige woningen.     
  (de Bruinlaan en Dekemastraat)     
  -  nieuwbouw (kaatsveld, zuivelfabriek) woningcorporatie + gemeente < 5 jaar 
      
Woningaanbod (huur)     
 - kwaliteit bestaand aanbod verhogen woningcorporatie 0-5 jaar, gefaseerd 
 - verpaupering huursector tegengaan,  woningcorporatie 0-5 jaar 
   verkoop huurwoningen     
      
Woningaanbod (koopsector)     
 - verpaupering koophuizen tegengaan dorpsbelang, gemeente doorlopend 
      
      
 Woon/werk locaties creëren gemeente, dorpsbelang z.s.m. 
      
Nieuwe bestemming zuivelfabriek eigenaar, gemeente < 1 jaar 
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Werken. 

Evenals in veel andere kleinere dorpen is er ook in 
Tzum steeds minder middenstand te vinden. 
Gelegen onder de rook van Franeker met alle 
faciliteiten is dit  goed te verklaren, maar het 
komt de leefbaarheid van het dorp niet ten goede. 
Wanneer bijvoorbeeld een winkel of bedrijf sluit, 
staat er een pand leeg waar vaak geen nieuwe 
bestemming voor is, met verpaupering als gevolg. 
Ook de minder mobiele medemens wordt zo 
afhankelijk van “de grote stad” met alle praktische 
problemen die daar bij horen. Internet gaat 
weliswaar een steeds grotere rol spelen in onze 
samenleving,  en supermarkten spelen hier op in 
met bezorgdiensten, maar nog niet op grote 
schaal.  

Inleiding: 

 

In tegenstelling tot de verdwijnende bedrijvigheid 
kent Tzum ook een aantal bedrijven waarvoor een 
betere locatie gewenst is of die een deel van hun 
diensten elders uitvoeren omdat er in Tzum geen 
geschikte locatie te krijgen is. In de vorm van de 
oude zuivelfabriek lijkt er een locatie beschikbaar 
die voor het thema werken in aanmerking komt.  

Huidige situatie: 

De showroom aan de Smidsreed heeft een nieuwe 
functie gekregen maar dit blijkt niet in het 
bestemmingsplan te passen. 

 

Tijdens de inspraakavond van 20 januari 2010 
komt bij het thema werken duidelijk naar voren 
dat het onderwerp wonen / werken leeft. Ca. de 
helft van alle aanwezigen spreekt hier zijn 
voorkeur voor uit, waarbij ook het 
bestemmingsplan beleid van de gemeente aan de 
orde komt.  

Gewenste situatie: 

Ondernemers zouden meer mogelijkheden 
moeten hebben om hun werkzaamheden vanuit 
hun woonsituatie uit te kunnen voeren. Woon-
werkunits in de oude zuivelfabriek is een veel 
gehoorde optie. De binding met het dorp blijft 
zodoende behouden en het komt de leefbaarheid 
ten goede. Dit geldt voor alle vormen van 
bedrijven: ZZP-er , dienstverlening, ICT, 
thuiswerkers en noem maar op. Voor de niet aan 
huisgebonden werkzaamheden zou hier een 
locatie voor gecreëerd moeten worden. Ook hier 
valt te denken aan de oude zuivelfabriek, 
bedrijven kunnen hier in eigen units geclusterd 
worden.  

 

Het moet voor reeds in Tzum gevestigde bedrijven 
mogelijk zijn uit te kunnen breiden zonder naar 
een andere plaats te hoeven verhuizen omdat de 
gemeente uitbreiding op de huidige locatie niet 
toe staat.  De gemeente zou zich flexibel moeten 
opstellen naar ondernemers of haar beleid 
wijzigen voor dit thema. De bestemming op “de 
Showroom” dient, complementair met “de 
Moeting”, gewijzigd te worden.  

Het niet meer hebben van een supermarkt wordt 
nog steeds als een gemis ervaren. Er worden 
verschillende suggesties geopperd om een 
alternatief op een supermarkt te overwegen.  
Dorpsbelang acht een dergelijk initiatief echter als 
kansloos en zal zich vooralsnog niet inspannen 
voor een dergelijk project. 
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Dorpsbelang, gemeente, eigenaar en/of 
projectontwikkelaar gaan in gesprek over de 

toekomst van de oude zuivelfabriek. Binnen de 
dorpskern is dit de locatie voor clustering van 
kleinschalige bedrijvigheid en voor woon / 
werkunits.  

Oplossingen/Actiepunten. 

De werkgelegenheid die er is behouden en 
ondernemers de mogelijkheid bieden hun werk in 
het dorp te kunnen blijven doen, en indien nodig 
uit te breiden. Het zou goed zijn het 
gemeentebeleid voor Tzum eens tegen het licht te 
houden en waar nodig aan te passen.  De 
aanvraag voor wijziging van de bestemming voor 
“de Showroom” is reeds in behandeling. 

Om thuiswerken te bevorderen  een snelle 
internetverbinding realiseren. Met de huidige 
techniek moet dan gedacht worden aan glasvezel.  
Kijkend naar de concurrentiestrijd tussen de 
verschillende providers  mag verondersteld 
worden dat deze ontwikkeling niet aan Tzum 
voorbij zal gaan, maar dit dient, waar mogelijk, 
gestimuleerd te worden.   

 

 

 

Samenvatting werken 

Werken     
onderwerp initiatief/uitvoering gereed 
      
wonen/werken     
     Zuivelfabriek ombouwen voor woon- eigenaar,projectontwikkelaar, 5-10 jaar 
     werkunits en/of clustering bedrijven. gemeente, dorpsbelang   
      
werkgelegenheid gemeente, ondernemers, DB doorlopend 
   Ondernemers de mogelijkheid bieden      
   uit te breiden en te vernieuwen.     
      
Thuiswerk, glasvezel verbinding? provider, dorpsbelang ontwikkeling volgen 
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Welzijn. 

Alhoewel de middenstand voor een belangrijk 
deel uit het dorp is verdwenen is Tzum een dorp 
waar zeker nog de nodige voorzieningen zijn. Zo  
is er een verzorgingstehuis,  een basisschool en 
centraal in het dorp hebben we een groot 
dorpshuis met meerdere zalen, mogelijkheden 
voor zaalsporten en een groot bestand aan 
vrijwilligers die het dorpshuis draaiende houden. 
Voor de buitensporten bezit het dorp sinds 2010 
over een modern sportcomplex. 

Inleiding: 

 

De basisschool wordt met ca. 140 leerlingen goed 
bezocht maar met de bestaande lokalen, 
wisselende groepsgrootte en verplichting tot 
aanbieden van tussen- en buitenschoolse opvang 
is de ruimte beperkt. Voor (binnen) 
gymnastiekactiviteiten is de school aangewezen 
op het dorpshuis terwijl voor 
cultuurvoorstellingen veelal wordt uitgeweken 
naar een andere locatie in Franeker. De 
peuterspeelzaal het Hummelhonk bevindt zich op 
een locatie aan de Nieuwbuurtsterweg en is  
gedateerd en klein, veel kinderopvang vindt plaats 
bij gastouders.  

Huidige situatie: 

Vanuit het vorige masterplan zijn er een aantal 
buurtpraatplekken in het dorp gerealiseerd, er is 
een jeugdsoos en een café dat reeds enkele jaren 
te koop staat. De jeugdsoos is gevestigd in het 
Spinneweb aan de Nieuwbuurtsterweg en wordt 
door de gemeente gedoogd. Zowel binnen als 
buiten is sprake van achterstallig onderhoud. De 
locatie wordt gedeeld met peuterspeelzaal het 
Hummelhonk.  

We hebben een groot aantal verenigingen met 
even zoveel besturen. Elke vereniging voert een 
eigen ledenadministratie.  Bestuurlijke 

werkzaamheden worden onderling niet 
samengevoegd of gecentraliseerd. 

Qua speeltoestellen voor de jongste kinderen is er 
een klein aanbod aan de Osingastraat en bij de 
buurtpraatplek tussen J.Martensstraat en 
Pastorijlaan. Het hertenkamp aan de Osingastraat 
is opgeheven en heeft naast gemeentelijk groen 
sindsdien geen functie meer. 

In de vorm van de Tzummervaart bezit Tzum een 
stuk water met mogelijkheden voor recreatie 
waar behalve door enkele campinggasten en een 
enkele dorpsbewoner praktisch geen gebruik van 
wordt gemaakt. Deels is dit te wijten aan de 
ondiepe stukken en de weelderige begroeiing met 
waterplanten. Bootjes lopen vast, krijgen  rommel 
in de schroef of verliezen zelfs hun schroef.  
Aanlegplaatsen in het dorp zijn er praktisch niet. 

Er is nog altijd een busverbinding tussen Franeker 
en Sneek in het dorp, maar de  dienstregeling is 
regelmatig aan verandering onderhevig. 
Wegbewijzering middels borden naar 
sportterrein, dorpshuis en verzorgingstehuis is er 
niet. 

Het oude schoolgebouwtje aan de 
Nieuwbuurtsterweg is een monument dat als 
opslag wordt gebruikt. Het bevindt zich in een 
slechte staat van onderhoud. 

 

Tijdens de inspraakavond is naar voren gekomen 
dat van het thema welzijn meerdere onderwerpen 
een groot draagvlak hebben onder de inwoners. 
Er zijn meerdere punten  die er  uit springen. 
Zowel het centraliseren van besturen, het 
opzetten van een brede school, optimaal 
benutten van het dorpshuis en het recreatief 
benutten van het water scoren hoog. Ook 
behoud/uitbreiding van voorzieningen als 
openbaar vervoer, wegbewijzering, en het 
jeugdbeleid in samenhang met behoud of 

Gewenste situatie: 
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verplaatsing van de jeugdsoos, worden meerdere 
malen genoemd. 

Dorpshuis: Dorpshuis de Moeting heeft een 
prominente plaats in het dorp en moet deze 
behouden. Investeringen ten behoeve van 
renovatie en blijven voldoen aan de eisen van de 
tijd zijn onontkoombaar maar ook uitbreiding van 
de mogelijkheden is gewenst. Te denken valt dan 
aan een jeu de boulesbaan en/of een 
muziekkoepel.  

 

Alle activiteiten vinden momenteel in

Verenigingen: Tzum heeft veel verenigingen met 
evenzoveel besturen. Omdat vrijwel iedere 
vereniging moeite heeft om voldoende 
bestuurders te vinden, wordt vaak geopperd om 
besturen (deels) te “centraliseren”.  

 de Moeting 
plaats. Met het aanleggen van buitenfaciliteiten 
zal de levendigheid rondom de Moeting 
bevorderd worden wat weer zijn uitwerking kan 
hebben naar binnen en het hele sociale karakter 
van een dorpshuis kan vergroten. De 
mogelijkheden van de keuken ruimer benutten. 
Samen met een vrijwilligersnetwerk de senioren 
actief bij het sociale leven betrekken. De ingang 
van het parkeerterrein naast de Moeting dient 
duidelijker te zijn aangegeven of dient verplaatst 
te worden.  

Basisschool: De basisschool moet voor Tzum 
behouden blijven maar het liefst met alle 

faciliteiten onder één dak, zoals peuterspeelzaal, 
ruimte voor tussen- en buitenschoolse opvang, 
een gymlokaal en ruimte om muziek en 
cultuurvoorstellingen te organiseren. Nu de 
nieuwbouw op het oude kaatsveld op de lange 
baan is geschoven, uitzoeken of een brede school 
op deze locatie haalbaar is. Om de jeugd veilig 
naar de scholen voor voortgezet onderwijs in de 
regio te laten gaan, blijft aandacht voor veilige 
fietsverbindingen van belang. 

Jeugdvoorzieningen: Voor de jongste jeugd zijn er 
weinig mogelijkheden met speeltoestellen of 
trapveldjes. De locaties die er zijn moeten beter 
ingevuld worden voor deze doelgroep. De iets 
oudere jeugd moet de mogelijkheid blijven 
houden om activiteiten te organiseren in een 
“eigen” omgeving zoals “het Spinneweb”. 
Verplichtingen naar verhuurder/gemeente 
moeten wel worden nagekomen. Het gebouw 
goed onderhouden. Voor deze doelgroep een 
goed jeugdbeleid voeren. 

Ouderenvoorzieningen: In de vorm van het 
verzorgingstehuis biedt Tzum ouderen 
mogelijkheden om hier te blijven wonen. Voor 
een aantal voorzieningen kan men echter niet in 
het dorp terecht. De afhankelijkheid van bepaalde 
voorzieningen buiten Tzum blijft daarom bestaan 
waardoor het mobiliteit vraagstuk actueel blijft en 
aandacht vraagt. Dit geldt in het algemeen maar 
in het bijzonder voor aangepast (openbaar) 
vervoer voor ouderen.   

Toerisme: Ook leeft de wens om meer  te doen 
met toerisme. Qua locaties worden het oude 
schooltje aan de Nieuwbuursterweg en het oude 
kaatsveld genoemd. Het oude schoolgebouwtje 
staat op de monumentenlijst maar dient 
gerestaureerd te worden. Teneinde het in goede 
staat te houden is exploitatie als oud klaslokaal, 
lokale VVV of oudheidskamer (a la 
Korendragershuisje in Franeker) een optie.  

Kleinschalig toerisme moet, met wat Tzum en 
omgeving kan bieden, gestimuleerd worden. 
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Kleinschalige botenverhuur heeft wel voldoende 
diep water nodig, de betreffende vaarten moeten 
dus wel op diepte worden gehouden . Meer 
wandelpaden aanleggen. Creativiteit van 
ondernemers op het gebied van toerisme dient 
niet te snel te worden afgewezen.   

Sportterrein, dorpshuis en verzorgingstehuis 
moeten voor bezoekers van buiten het dorp beter 
te vinden zijn. Een regelmatige busverbinding 
moet behouden blijven.  

Centraal in het dorp zou een AED (automatische 
externe defibrillator)  moeten hangen. 

 

 

. Behouden van een jeugdsoos. Goede 
samenwerking met jeugdzorg en gemeente heeft 
prioriteit. De soos op de huidige locatie renoveren 

of het Spinneweb onderbrengen bij een anderen 
locatie.  

Oplossingen/Actiepunten. 

. De mogelijkheden die de Moeting biedt 
vergroten, deels door bestaande (binnen) 
faciliteiten op te waarderen, deels door 
faciliteiten/activiteiten toe te voegen, ook buiten. 
Actief beleid om sociale contacten(vooral voor 
ouderen) te vergroten, mogelijk met een 
vrijwilligers netwerk.  Ingang parkeerterrein 
verplaatsen of beter aangeven middels borden.  

. Voor de jeugd voorzieningen treffen. Dit varieert 
van peuterspeelzaal, kinderopvang en tussen / 
buitenschoolse opvang tot een goed 
functionerende jeugdsoos of jeugdcentrum. 
Onderzocht moet worden of een brede school, 
waar alle gewenste faciliteiten onder een dak 
gebundeld zijn, haalbaar is. Eventueel in 
combinatie met herinrichten oude kaatsveld. 
Speelmogelijkheden op verschillende locaties 
door het dorp moeten worden uitgebreid.  

. Bestuurlijke werkzaamheden van verschillende 
verenigingen samenvoegen. 

. De wegbewijzering in het dorp naar prominente 
locaties verbeteren. 

. Ouderenvoorzieningen bewaken en wanneer 
nodig aanpassen.. 

. Centraal in het dorp een AED plaatsen. 

. Een regelmatige busverbinding behouden. 

. Het oude schoolgebouwtje aan de 
Nieuwbuurtsterweg restaureren  en exploiteren. 
Teneinde het in goede staat te houden is 
exploitatie als oud klaslokaal, lokale VVV of 
oudheidskamer (a la Korendragershuisje in 
Franeker) een optie. Gemeente (als eigenaar), 
huidige huurder en Dorpsbelang dienen hierover  
in gesprek te gaan.  

. De Tzummervaart op diepte brengen en houden.  
Meer aanlegplaatsen realiseren.  Meer 
wandelpaden aanleggen.  
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Samenvatting Welzijn 

 

Welzijn     
onderwerp initiatief/uitvoering gereed 
      
de Moeting     
    -  bestaande faciliteiten uitbreiden bestuur 0-2 jaar 
    -  ingang parkeerterrein verplaatsen/ bestuur, gemeente < 1 jaar 
       beter aangeven.     
    - sociale contacten beleid ouderen i.s.m. bestuur, DB < 1 jaar 
       vrijwilligerspool     
      
Verenigingen, bestuurlijke activiteiten Dorpsbelang, verenigingen < 1 jaar 
samenvoegen     
      
Brede school op huidige locatie of op  Dorpsbelang, gemeente, school- 0-10 jaar 
oude kaatsveld bestuur   
      
Jeugdvoorzieningen uitbreiden en Dorpsbelang, gemeente, 0-5 jaar 
opwaarderen  jeugdzorg   
      
ouderenvoorzieningen bewaken DB, gemeente, Martenahiem 0-10 jaar 
      
Recreatie     
     - oude schoolgebouwtje exploiteren gemeente 0-5 jaar 
     - Tzummervaart op diepte, aanlegplaatsen gemeente   
      
Wegbewijzering Dorpsbelang, gemeente < 1 jaar 
      
AED centraal in dorp Dorpsbelang, gemeente < 1 jaar 
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Woonomgeving en veiligheid 

 

Als er één thema is dat persoonsgebonden is dan 
is het wel woonomgeving en veiligheid. Vooral 
voor woonomgeving geldt: zoveel mensen, zoveel 
wensen! Er is altijd wel iets dat beter kan. Veelal is 
er sprake van “kleine ergernissen” die met een 
stuk sociale verantwoordelijkheid door bewoners 
zelf opgelost zouden moeten kunnen worden. De 
hondenpoep is al jaren ergernis nummer 1 maar 
het lijkt er op dat men er een beetje moe van is 
dit steeds weer uit te spreken. Individueel krijgen 
zaken als geparkeerde vrachtwagens in het dorp 
en te weinig parkeerplaatsen, aanzicht van 
bepaalde panden, staat van onderhoud van 
trottoirs en gebrek aan onderhoud van tuinen 
steeds meer aandacht. Tijdens de dorpsschouw is 
de laatste 2 jaar de mogelijkheid geboden dit 
soort zaken kenbaar te maken en waar mogelijk 
werd dit opgelost.  Veranderingen van structurele 
aard lijkt dit nog niet te hebben opgeleverd. Wat 
wel breed aandacht krijgt, en onder veel inwoners 
leeft, zijn verkeers(on)veiligheid, de doorgaande 
wegen, de Tzummervaart en de aankleding / 
aanzicht van de woonomgeving. 

Inleiding: 

 

Verkeersveiligheid:   Er wordt in het algemeen (te) 
hard gereden in het dorp. Een aantal kruisingen 
wordt als onveilig ervaren zoals kruising Sportlaan 
- K. Douwesstraat en Franekerweg - Kastanjelaan / 
Terpzicht/Noord.  Ook het smalle voetpad op de 
brug in de Voorstraat wordt als onveilig ervaren. 
Het zebrapad bij de basisschool ligt voor het 
verkeer dat het dorp inrijdt net na een bocht. De 
trottoirs zijn door brede heggen, gaten of verzakte 
tegels, geparkeerde auto’s op de stoep en gebrek 
aan op/afritten slecht toegankelijk voor 
rolstoel/rollator gebruikers en kinderwagens. De 
straatverlichting gaat om 23.00 uit. Het 

schelpenpad tussen Terpzicht en Pastoryleane is 
niet verlicht. Het fietspad naar Franeker is niet 
verlicht en is niet voorzien van belijning. De weg 
naar Wommels kent geen fietspad. De bermen 
langs de wegen net buiten het dorp zijn op veel 
plaatsen erg verzakt.  

Huidige situatie: 

 De doorgaande wegen: Op de doorgaande wegen 
wordt veelal hard gereden en ze worden veel 
gebruikt door zwaar (landbouw en vracht)verkeer. 
Vaak wordt de opmerking gehoord dat de 
Voorstraat opgeknapt dient te worden en dat er 
te weinig groen staat aan de doorgaande wegen. 

Aankleding/aanzicht woonomgeving: De 
Voorstraat mist deels door het gebrek aan bomen 
uitstraling. Op meerdere plaatsen wordt 
structureel groenafval aan de openbare weg 
gelegd met soms gevaarlijke situaties als gevolg. 
Van een aantal huizen bevinden de tuinen zich in 
een slechte staat van onderhoud en hangen 
bomen en struiken over het trottoir. Ook in Tzum 
is sprake van een aantal “rotte plekken”.  

Verkeersveiligheid:  Teneinde de snelheid van het 
verkeer op met name de doorgaande wegen te 
remmen  een 30 km-zone realiseren. Ook 
verkeersremmers kunnen hiertoe bijdragen. 
Gevaarlijke kruisingen als zodanig  aangeven. Om 
de kinderen die bij de Smidsreed via het zebrapad 
de weg oversteken geen schijngevoel van 
veiligheid te geven moet het inkomende verkeer 
zich goed bewust zijn van deze voetgangers-
oversteekplaats.  

Gewenste situatie: 

De doorgaande wegen: De Voorstraat 
herinrichten en meer uitstraling geven met 
bomen en andere (groen)voorzieningen. De 
haalbaarheid voor een alternatieve route voor 
zwaar verkeer rond het dorp lijkt ver gezocht 
maar Dorpsbelang en de gemeente dienen in 
gesprek te gaan om de doorgaande wegen in het 
dorp te ontzien.  
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Trottoirs zijn voor voetgangers, deze moeten dus 
ook goed bereikbaar en te gebruiken zijn voor 
deze groep, zeker als ze minder goed ter been 
zijn. De stoep op de westkant van de brug in de 
Voorstraat breder maken. De weg naar Wommels 
wordt voor fietsers als gevaarlijk ervaren, hier 
wordt een fietspad gemist. De bestaande  
fietspaden zouden belijning moeten hebben en 
van verlichting moeten worden voorzien. Het 
schelpenpad tussen oude- en nieuwe nieuwbouw 
voorzien van enkele lichtpunten. 

 

 

Aankleding/aanzicht woonomgeving:  Smaken 
verschillen maar (gebrek aan) onderhoud van 
tuinen moet geen gevaar of overlast opleveren. 
Geen bulten groenafval meer langs de weg. De 
“rotte plekken” actief aanpakken.   

 

 

. Het hardrijden  ontmoedigen. Een 30 km-zone 
lijkt daarvoor een eerste aanzet maar uitgezocht 
moet worden of hier meerdere middelen voor 
toegepast kunnen worden. 

Oplossingen/Actiepunten. 

. De gevaarlijke kruisingen en overige gevaarlijke 
locaties in kaart brengen en hierop actie 
ondernemen.  

. Voetpaden voor voetgangers goed toegankelijk 
houden, rekening houdend met rollators en 
kinderwagens. Trottoirs door de gemeente, 
overlast van begroeiing door eigenaren van de 
woningen. 

. Plaatsen van belijning en verlichting  op het 
fietspad naar Franeker. Fietspad aanleggen langs 
de Wommelserweg. Bij de wegen buiten de 
bebouwde kom de aanhechting tussen weg en 
berm beter onderhouden. Verlichting aanleggen 
op het schelpenpad tussen oude en nieuwe 
nieuwbouw. 

. Opwaarderen (herinrichten) Voorstraat en 
overige doorgaande wegen. (Franekerweg, 
Nieuwbuurtsterweg, Wommelserweg).  Zwaar 
verkeer dat niet door het dorp moet, uit het dorp 
mijden, wellicht in samenspraak met leveranciers 
van navigatiesystemen.  

. Actief beleid van de gemeente betreffende het 
illegaal storten van groen afval in het dorp.  

. Actief beleid van de gemeente wanneer 
structureel klachten worden ontvangen over de 
zogenaamde “rotte plekken”.
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Samenvatting woonomgeving en veiligheid 

 

Woonomgeving en veiligheid     
onderwerp initiatief/uitvoering gereed 
      
Verkeersveiligheid   0-2 jaar 
     - snelheid remmers + 3o km-zone Gemeente    
    -  gevaarlijke kruisingen inventariseren Gemeente, DB   
      
Voetpaden toegankelijk houden Gemeente < 1 jaar, doorlopend 
      
Doorgaande wegen opwaarderen Gemeente, DB 0-2 jaar 
      
Buiten de bebouwde komverzakking berm Gemeente doorlopend 
 tussen weg en berm repareren      
      
Zwaar verkeer uit het dorp mijden Gemeente, DB 0-2 jaar 
      
Fietspaden     
     - Wommelserweg aanleggen Gemeente 0-10 jaar 
     - belijning / verlichting Gemeente 0-2 jaar 
      
Verlichting schelpenpad tussen oude en   Gemeente, DB < 1 jaar 
nieuwe nieuwbouw     
      
illegale stort groen afval gemeente <  1 jaar 
      
"rotte plekken" in het dorp gemeente < 1 jaar 
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Nawoord: 

 

Een dorpsvisie is er voor, maar vooral ook door het dorp. De inwoners van het dorp stellen tenslotte zelf de 
dorpsvisie samen. Wij willen dan ook een ieder die heeft bijgedragen bij het tot stand komen van deze 
dorpsvisie bedanken voor hun inbreng. Van de inwoners die punten hebben ingebracht, tot de mensen die 
betrokken zijn bij het daadwerkelijk uitwerken van de enorme hoeveelheid informatie die uiteindelijk de 
basis heeft gevormd voor deze visie.  

 

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelang.



 

Bijlage 1 

WONEN     
dorpsvisie 2010 Masterplan 2003 Enquête 2008 

Seniorenwoningen in het dorp Vervangen bejaardenwoningen Mr. De Bruinlaan 40% Kiest voor renovatie 
          a.  kwaliteit verbeteren 

 
25% Slopen vervallen gebouwen/huizen 

          b. slopen oude woningen 
 

40% Wenst karakterbehoud 
          c.  levensloopbestendige woningen 

 
  

  
 

  
Voormalige zuivelfabriek Voormalige zuivelfabriek opwaarderen   
          a. nieuwe bestemming geven 

 
  

  
 

  
Herinrichten doorgaande weg herinrichten doorgaande weg   
          a. Franekerweg 

 
  

          b. Voorstraat 
 

  
          c. Wommelserweg 

 
  

  
 

  
Betaalbare woningen (huur en koop) jongeren/starters 

 
  

  
 

  
Combinatie wonen/werken mogelijk maken Combinatie wonen/werken versterken   
  

 
  

Huurhuizen  
 

  
          a. opknappen/kwaliteitverbetering Opknappen Osingastraat   
          b. verpaupering tegengaan (huurstraten) 

 
  

          c.  teveel, meer verkopen door corporatie 
 

  
  

 
  

  
  

      
 



 

Bijlage 2 

WERKEN                         
dorpsvisie 2010         Masterplan 2003       Enquete 2008   
                            
Bestemming woningen/panden 

  
    

   
  

  
  

          a.  Wonen/werken te stimuleren 
 

    
   

  
  

  
               (ZZP-er, dienstverlening, internetbedrijven,      

   
  

  
  

                thuiswerken, ICT) 
  

    
   

  
  

  
          b.  Glasvezelkabel 

  
    

   
  

  
  

  
    

    
   

  
  

  
De Showroom 

   
    

   
  

  
  

          a. bestemming wijzigen 
  

    
   

  
  

  
          b. complementair aan de Moeting 

 
    

   
  

  
  

  
    

    
   

  
  

  
Clustering van kleinschalige bedrijvigheid of woon/werkunits.  Hoogwaardig wonen en werken in combinatie 

  
  

          . bij voorkeur in de oude zuivelfabriek 
  

 met de herinrichting van de voormalige   
  

  
  

    
   zuivelfabriek 

  
  

  
  

  
    

    
   

  
  

  
                            



 

Bijlage 3 

WELZIJN                         
dorpsvisie 2010         Masterplan 2003        Enquête 2008   
                            
Brede school ( eventueel voormalig kaatsveld) 

 
Verbreding schoolfunctie   

   
  

  
     

  
  

  
   

  
Dorpshuis renoveren en voorzieningen uitbreiden 

 
  

  
  

   
  

  
     

  
  

  
   

  
Tzummervaart recreatief benutten 

  
Water recreatief benutten   

   
  

  
     

  
  

  
   

  
Bestuursfuncties waar mogelijk centraal realiseren 

 
Besturen centraal (servicecentrum) 

   
  

  
     

  
  

  
   

  
Goed jeugdbeleid  

    
  

  
  

   
  

  
     

  
  

  
   

  
Voorzieningen bewegwijzeren 

   
  

  
  Bewegwijzering voorzieningen 28% 

  
     

  
  

  
   

  
Openbaar vervoer op peil houden 

  
  

  
  

   
  

  
     

  
  

  
   

  
Oude schooltje Nieuwbuurtsterweg opknappen en  

 
  

  
  

   
  

nieuwe bestemming geven 
   

  
  

  
   

  
  

     
  

  
  

   
  

AED in het dorp plaatsen                       
 



 

Bijlage 4 
 

WOONOMGEVING EN VEILIGHEID                     
dorpsvisie  2010         Masterplan 2003       Enquête 2008     
  

     
                  

Doorgaande wegen 
opknappen 

   
Doorgaande wegen opknappen     

  
  

  
     

  
   

    
  

  
Tzummervaart bevaarbaar maken  

  
Baggeren Tzummervaart  

 
    

  
  

          Baggeren 
    

Recreatief benutten 
 

    
  

  
  

     
  

   
    

  
  

Rotte plekken aanpakken 
  

Rotte plekken aanpakken 
 

  Rotte plekken  
 

  
  

     
  

   
    a. slopen 25,7%   

  
     

  
   

    b. renoveren 40,6%   
Trottoirs onderhouden 

   
  

   
    

  
  

          Rolstoel/rollator en wandelwagen vriendelijk 
 

  
   

    
  

  
  

     
  

   
    

  
  

Aankleding huizen en tuinen 
   

  
   

  Aankleding tuinen en huizen 38,6% 
  

     
  

   
    

  
  

Verkeeronveilgheid aanpakken 
   

Verkeersonveiligheid  
 

  Verkeersonveiligheid aanpakken 60% 
          a.  fietspad Wommels 

   
          a. 30 km zone 

  
    

  
  

          b. 30 km. zone (dorp) 
   

          b. verkeersremmende maatregelen     
  

  
          c.  belijning fietspad Tzum/Franeker 

  
  

   
    

  
  

          d.  gevaarlijke kruisingen 
   

  
   

    
  

  
                      Hondenpoepvoorzieningen 84% 
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Bijlage 5, flyer november 2009 

   Doarpsbelang Tsjom 

    Vereniging van Dorpsbelang Tzum 

 

Nieuwe dorpsvisie 

 

Beste dorpsgenoot, 

Voor ons dorp Tzum is er een nieuwe dorpsvisie nodig. Zonder nieuwe dorpsvisie kunnen we bij de 
gemeente geen beroep doen op geld uit het Dorpenfonds en wordt het erg lastig om 
verbeteringen/veranderingen in het dorp voor elkaar te krijgen.  De bestaande dorpsvisie (masterplan) 
wordt op dit moment gerealiseerd. Een deel van de vorige visie is nog niet uitgevoerd en zal worden 
meegenomen in de nieuwe dorpsvisie. Daarnaast zullen de uitkomsten van de enquête, die 1,5 jaar geleden 
is gehouden, worden meegenomen als inbreng voor de nieuwe dorpsvisie. 

 

Hoe komen we tot een nieuwe dorpsvisie? 

 

Het stappenplan om te komen tot een nieuwe dorpsvisie  ziet er als volgt uit: 

1. Samenstellen werkgroep voor de discussieavond in januari 2010. 
2. Uitnodigen vertegenwoordigers van alle verenigingen als representatieve vertegenwoordiging uit het 

dorp voor een discussieavond in januari 2010.  
3. Discussieavond in januari 2010. 
4. Uitwerken discussieavond door werkgroep. 
5. Terugkoppeling uitkomsten aan het dorp. 
6. Uitschrijven dorpsvisie. 
7. Vaststellen dorpsvisie op een bijeenkomst medio 2010 

 

Om een nieuwe dorpsvisie te maken en te laten slagen vinden wij het belangrijk dat iedereen die wil, een 
bijdrage kan leveren, in welke vorm dan ook. Om te komen tot een nieuwe dorpsvisie die door het gehele 
dorp wordt gedragen, wordt  ook uw betrokkenheid hierbij gevraagd. Dit doen wij door in januari 2010 een 
discussieavond te organiseren. De bedoeling is om in groepjes een aantal hoofdpunten  te bespreken die 
voor de nieuwe dorpsvisie in aanmerking komen. 
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 Om de discussie in deze groepjes te leiden en de uitkomsten eventueel uit te werken heeft het onze 
voorkeur hiervoor een aparte werkgroep op te richten die bestaat uit inwoners van Tzum. 

  

Middels een flyer die van deur tot deur in Tzum wordt rondgebracht wordt u uitgenodigd om deel te nemen 
in deze werkgroep.. Iedereen die iets wil betekenen voor het dorp maar een bestuursfunctie bijvoorbeeld 
niet ziet zitten, kan op deze manier zijn steentje bijdragen.  

 

Toelichting: omdat we vanuit de bestaande dorpsvisie en de enquête al een redelijke inbreng hebben aan 
onderwerpen, nodigt dorpsbelang een afvaardiging van de verenigingen uit voor een discussieavond in 
januari 2010. Dit betekent natuurlijk niet dat u niet welkom bent op deze avond wanneer u niet actief bent bij 
een vereniging. Hierover volgt in december nog nadere informatie via Op ‘e hichte en de website van 
dorpsbelang op www.tsjom.nl  

 

Vindt u het ook belangrijk om betrokken te zijn bij de nieuwe dorpsvisie en wilt u een bijdrage leveren aan 
de discussieavond in januari 2010 in de vorm zoals hiervoor is aangegeven, geef u dan uiterlijk 15 november 
op bij het bestuur van dorpsbelang bij Harm Eijzenga via info@tsjom.nl , via telefoonnummer 0517-452548 
of middels een briefje in de bus op Jorit Martensstrjitte 18. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van dorpsbelang 

 

 

 

http://www.tsom.nl/�
mailto:info@tsjomonline.nl�
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Bijlage 6, uitnodiging 20 januari 2010 

   Doarpsbelang Tsjom 

    Vereniging van Dorpsbelang Tzum 

Uitnodiging discussieavond Dorpsvisie Tzum op 
woensdag 20 januari om 19.45 uur. 

 

Beste mensen, 

In 2003 is het Masterplan Tzum gereed gekomen. Daarin werd beschreven hoe de inwoners van 
Tzum het dorp nieuwe impulsen wilden geven. Een deel daarvan is gelukt, andere delen niet. De 
concentratie van de sportvelden, uitbreiding van de kantine, de aanleg van de tennisbanen, de 
ontsluiting van het bos en de Smidsreed zijn zo goed als klaar. Verder moeten we nu rekening 
houden met een krimpende bevolking in plaats van groei en de opbouw van de bevolking verandert 
(vergrijzing). Het is dus hoog tijd de bakens te verzetten en een nieuwe dorpsvisie te ontwikkelen. 
 

Op woensdag 20 januari 2010 organiseert Dorpsbelang Tzum een discussieavond voor een 
nieuwe dorpsvisie. Het is de bedoeling om in kleine groepjes een aantal thema’s te bespreken 
die voor de dorpsvisie in aanmerking komen.  Aan het eind van de avond zullen de resultaten 
van deze ‘keukentafel gesprekken’ gepresenteerd worden. Deze zullen later in de dorpsvisie 
verwerkt worden. 
 

Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk; we moeten met zijn allen vaststellen: Wat hebben we en 
wat is er nodig voor de toekomst in ons dorp. Denk hierbij aan woningtypes, het verenigingsleven, 
sociale verbanden, de school, het dorpshuis etc. Een dorpsvisie is van en voor het hele dorp, dus 
iedereen is welkom met al zijn ideeën. 

 

Graag tot ziens op 20 januari, 

 

Het bestuur van Dorpsbelang Tzum. 
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Bijlage 7, uitnodiging bespreking concept dorpsvisie6 september 2010 

Doarpsbelang Tsjom 

    Vereniging van Dorpsbelang Tzum 

 
Uitnodiging inspraakavond concept dorpsvisie op 

maandag 6 September. 
 

Augustus 2010 

Aan alle inwoners van Tzum. 

Op 20 januari 2010 heeft Dorpsbelang een discussie avond georganiseerd met als doel informatie te 
verzamelen voor de nieuwe dorpsvisie. Alle gegevens van die avond zijn inmiddels geïnventariseerd. 
Samen met de leefbaarheidenquête van 2008 en de nog openstaande punten van de vorige dorpsvisie 
(masterplan) vormt dit de basis voor de nieuwe dorpsvisie. Het concept voor de nieuwe dorpsvisie is 
inmiddels gereed. Alvorens deze aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Tzum aan te bieden, 
wordt u van harte uitgenodigd de inhoud van aanvullend commentaar te voorzien. 
 
 
Wanneer?  : Maandag 6 september om 19.45 uur. 
Waar?   : Dorpshuis de Moeting 
 
 
Het concept dorpsvisie wordt niet

 

 huis aan huis bezorgd. Op maandag 6 September ligt het concept 
vanaf 19.00 uur ter inzage in de Moeting. Wilt u de dorpsvisie eerder inzien dan kunt u een 
exemplaar afhalen bij een van onderstaande bestuursleden.  

Ditmar van der Berg  Voorstraat 14    452868 
Harm Eijzenga   Jorit Martensstraat 18   452548 
Egbert van Zonneveld Terpzicht 15    452114 
 
Na verwerking van de aanvullingen is het streven om de nieuwe dorpsvisie binnen 2 weken aan de 
gemeente en aan de inwoners van Tzum aan te bieden.  
 
Graag tot ziens op maandag 6 September. 

 

Het bestuur van Dorpsbelang Tzum. 



 28 

Bijlage 8 

 

Vereniging van Dorpsbelang Tzum 

 

EnquêteDorpsonderzoekTzum 

 

Tzum, januari 2008 

 

Geachte dorpsgenoten, 

 

De Vereniging van Dorpsbelang Tzum wil graag een inzicht krijgen hoe u als inwoner van Tzum het 
leven in het dorp ervaart. 

Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête hopen we beter te kunnen inspelen op 
wat er in het dorp leeft en wat de wensen zijn van de inwoners. 
Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u aan deze enquête wilt meewerken. 

 

Het bestuur, 

 

De vragenlijst zal in de week van 11 – 17 februari bij u worden opgehaald. 

 

De resultaten van deze enquête zullen op de jaarvergadering, welke op 10 maart a.s. 
gehouden wordt, bekend worden gemaakt en kan er over worden gediscussieerd. 
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Vragenlijst Dorpsonderzoek Tzum 

 

In deze vragenlijst zijn geen vragen opgenomen die betrekking hebben op kerkelijk gebied. Dit valt 
buiten de doelstelling die de Vereniging van Dorpsbelang beoogt. 

 
Algemene vragen  
  
1   Wat is uw geslacht? 
 Man �          Vrouw �. 
 2      Wat is uw leeftijd? 
  ……………jaar 
 3       Hoe is uw huishouden samengesteld? (graag bij kinderen de leeftijd vermelden) 
     Alleen � 
     Samenwonend /gehuwd � 
    Gezin met één of meer inwonende kinderen (leeftijden)  �…………………………………………. 
 4      Bent u in Tzum geboren? 
     Ja  �            Nee � 
 5      Hoe lang woont u al in Tzum ? 
               ……….. jaar 
 6 Kunt u aangeven waarom u in Tzum woont of bent gaan wonen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Werk   � 
 (Bijna) altijd gewoond � 
 Pensioen/V.U.T  � 
 Rust/natuur/omgeving � 
 Anders, nl  …………………………………………………………… 
 
Dorpsbelang en haar rol in het dorp 
 
 7 Bent u lid van de Vereniging voor  Dorpsbelang? 
 Ja  �            Nee � 
 
8 Heeft u ooit een vergadering bijgewoond van Dorpsbelang ?  
Kruis slechts één antwoord aan      
 Ja  �            Nee � 
 
9 Zo ja, wanneer heeft u voor het laatst een vergadering bijgewoond?  

Kruis slechts één antwoord aan 
Het afgelopen jaar             
1 tot 2 jaar geleden           
2 tot en met 4 jaar geleden    
5 jaar of langer geleden       

 
10 Had u de indruk dat tijdens de vergadering voornamelijk plaatselijke onderwerpen aan bod kwamen?  

Kruis slechts één antwoord aan              
Ja      Nee            Geen mening    
 
11 Bestond de mogelijkheid voor het publiek om deel te nemen aan de vergadering?               
Ja              Nee            Weet ik niet    
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12 Het contact/overleg tussen de Vereniging voor Dorpsbelang en bewoners is goed 
Ja � Nee � Geen mening � 
 
13  Vindt u dat u voldoende op de hoogte gehouden wordt door de Vereniging voor  Dorpsbelang  over 
haar activiteiten? 
 Ja           �    Nee    �    Geen mening  
 
14 Zijn er zaken waar u hinder van ondervindt (geluidshinder, parkeeroverlast etc.)? 

Ja           �    Nee  
Zo ja, welke…………………………………………………………………. 

 
15 Is het bij u voldoende bekend waar Dorpsbelang voor staat en wat zij doet? 
 Ja           �    Nee    �    Geen mening 
 
Sociaal gebeuren en voorzieningen 
  
16 Bij de volgende stellingen graag invullen: ja of nee 
 

  ja nee 
Ik voel mij verbonden met het dorp en de bewoners     
De betrokkenheid tussen bewoners in Tzum is groot     
De verstandhouding  tussen de huidige bewoners en nieuwkomers is goed te 
noemen 

    

De Moeting vergroot de sociale betrokkenheid binnen het dorp     
Nieuwkomers voelen zich snel “Tzummer”     

   
17       Vindt u dat er genoeg gelegenheid is voor sociale contacten in de verschillende leeftijdsgroepen? 
         

  ja nee 
4-12 jaar     
13-16 jaar     
17-21 jaar     
22-40 jaar     
41-65 jaar     
65+     

  
18 Zijn  er voldoende sociale ontmoetingsplaatsen in Tzum? 

(te denken aan café, De Moeting, school, sportvereniging e.d. 
Ja     �    Nee    ik mis ……………………………………………………………………….. 
19 Van welke sociale ontmoetingsplaats(en) / voorzieningen maakt u of uw gezin gebruik en 
hoe vaak per maand? 
………………………………. …………….x 
………………………………. …………….x 
………………………………. …………….x 
………………………………. …………….x 
………………………………. …………….x 
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 20 Hoe belangrijk vindt u het om de volgende voorzieningen in het dorp te hebben? 
                                                                            S.v.p. met cijfer aangeven van 1-10 
Winkels                           …… 
Postvoorziening                     …… 
Pinautomaat    …… 
Ontmoetingscentrum             ……  
Sportvoorziening                   …… 
Café/restaurant   ……  
Bibliotheek   …… 
Speelvoorzieningen   …… 
Andere voorzieningen………………………………………………………………………………………… 
 
21 Welke winkels en/of  voorzieningen mist u in Tzum? 
       Ik mis niets    �         

Ik mis  �……………………………………………………………………………………………… 
22 Heeft Tzum voor u minder voorzieningen nodig omdat de omliggende plaatsen hierin voorzien? 
        Ja      �     Nee � 
 
 Informatievoorziening 
 
23 Hoe beoordeelt u de hoeveelheid informatie over Tzum ?  
 Kruis slechts één antwoord aan 
 Goed           

Redelijk       
 Slecht          
 Geen mening    
 
24 Hoe beoordeelt u de informatie op de website van Tzum 

Goed           
Redelijk       

 Slecht          
 Geen mening    

Ik mis de volgende informatie ………………………………………………………………………………. 
 
25 Hoe beoordeelt u de dorpskrant Op ‘e Hichte 

Goed           
Redelijk       

 Slecht          
 Geen mening    
 
26 Aan welk van de volgende informatiebronnen is er volgens u in Tzum behoefte?  
 Kruis één of meerdere antwoord(en) aan 

Mededelingenbord                   
Lokaal informatiecentrum            
Algemene bewegwijzering             
Toeristische bewegwijzering         
Andere informatiebron               nl ………………………………………………………………….. 

 Geen behoefte aan informatiebron    
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Leefbaarheid 
 
27 Wat vindt u het meest belangrijke kenmerk van Tzum ?  

Kruis één of meerdere antwoord(en) aan                     
De dorpsgemeenschap   
De omgeving            
De ligging              
Anders    
Weet ik niet            

 
28 Wat vindt u van de leefbaarheid in Tzum vergeleken met 10 jaar geleden?  

Kruis slechts één antwoord aan                 
Beter              
Slechter           
Niet veranderd    
Weet ik niet     

 
29 Door welk van de volgende initiatieven zal Tzum volgens u verbeteren?  
 Kruis één of meerdere antwoord(en) aan                                                  

Organiseren van een jaarlijkse evenement       
Creëren van kinderspeelplek in uw buurt       
Slopen van vervallen gebouwen/huizen               
Renovatie vervallen gebouwen/huizen                
Creëren van betere sociale veiligheid               
Creëren van betere verkeersveiligheid               
Meer bloemen en kleinschalig groen aanplanten      
Meer bankjes plaatsen                               
Ander aspect                                         nl ……………………………………………. 
Geen van deze aspecten                              

 
30 Op welk van de volgende locaties zijn 'hondentoiletten' gewenst?  
 Kruis één of meerdere antwoord(en) aan                      

Bij het bos                
In het dorp    
Aan de rand van het dorp  
Niet gewenst   

 
Verenigingsleven 
  
31 Bent u of is één van uw gezinsleden lid van een vereniging in uw dorp? Zo ja welke 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………..........................………………………………… 
 
32 Bent u of is één van uw gezinsleden actief als vrijwilliger binnen het Tzummer verenigingsleven? 
        Ja       �     Nee �  
 
33 Zo nee, zou u of een gezinslid een functie willen bekleden binnen een vereniging ? 
        Ja       �     Nee � omdat ……………………………………………………………………………. 
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34 Indien bij vraag 37 ja, wat voor soort functie ? 
 bestuursfunctie    � 
 eenmalige organisatie   � 
 ophalen contributie/donateurgelden, etc.  � 
 assistentie bij activiteiten   � 
 klus- en onderhoudswerkzaamheden  � 
 
35 Het verenigingsleven draagt bij aan een hechte dorpsgemeenschap. 
        Ja      �     Nee �  
 
 36 Jaarlijkse evenementen hebben een positieve invloed op de saamhorigheid in het dorp. 
Ja      �    Nee � 
 
37 Wat vindt u van de activiteiten van de plaatselijke verenigingen voor de volgende leeftijdsgroepen?  

Vul cijfer in:  
1 = Goed  
2 = Redelijk  
3 = Slecht  
4 = Geen mening                       
Kinderen tot 13 jaar     |____| 
Jongeren tussen 13-18  |____| 
Jongeren tussen 18-25    |____| 
Volwassenen tussen 25-40 |____| 
Volwassenen tussen 40-60  |____| 
Volwassenen ouder dan 60  |____| 

 
 
Sociale en vrije tijd activiteiten 
 
38 Als de volgende cursussen aangeboden zouden worden, van welke zou u dan gebruik maken?  
 Kruis één of meerdere antwoord(en) aan                          

Computercursus            
Talencursus                
Creativiteitscursus   
Andere cursus              

 Geen van deze cursussen    
  
39 Indien u een cursus wilt volgen, welke locatie heeft dan uw voorkeur? 
 Kruis één of meerdere antwoord(en) aan 
 Dorpshuis                 
 De school     
 Andere locatie    
 
40 Wat is volgens u het beste tijdstip voor het volgen van cursussen?  

Kruis één of meerdere antwoord(en) aan 
's Ochtends    
's Middags     
's Avonds     
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41 Hoe vaak maakt u / of leden van het gezin gebruik van de volgende voorzieningen? 
Vul cijfer in:  
1 = Wekelijks  
2 = Maandelijks  
3 = Af en toe  
4 = Nooit                 
Dorpshuis          |____| 
Sportvereniging   |____| 
Jeugdvereniging   |____| 

 
42 Weet u welke activiteiten georganiseerd worden door de volgende locale instellingen? 

Vul cijfer in:  
1 = Ja  
2 = Nee  
3 = Geen interesse                            
jeugdvereniging   |____| 
Het dorpshuis    |____| 
De sportvereniging         |____| 

 
43 Neemt u deel aan de volgende sociale/vrije tijd activiteiten en zo ja waar? 

Vul cijfer in:  
1 = Ja in Tzum  
2 = Ja in Franeker 
3 = Ja elders  
4 = Nee                         
Amateurtoneel            |____|   Bingo                    |____| 
Muzikale activiteiten    |____|   Creatieve activiteiten  |____| 
Avondonderwijs           |____|   Andere activiteit |____| 
Dansen                   |____| 

 
Openbaar vervoer en verkeersveiligheid 
  
44  Is het dorp goed bereikbaar met het openbaar vervoer? 
       Ja         �    Nee � 
 
45 Vindt u de dienstregeling van busonderneming Connexxion voldoende? 

Ja � 
Nee    � omdat………………………………………………………………………………………. 
Niet bekend � 

 
46 Zijn er volgens u onveilige verkeerssituaties in het dorp en/of buitengebied? 

Ja,  � nl……………………………………………………………………………………………. 
Nee � 

   
Recreatie 
  
47 Wandelt/Fietst u regelmatig op  een recreatieve manier? 

Ja           �     Nee �  
 
48 Zijn er voldoende wandelpaden in en rond het dorp? 

Ja           �     Nee � 
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49 Zijn er voldoende fietspaden in en rond het dorp? 
Ja           �     Nee � 

 
50 Zijn er voldoende bezienswaardigheden in Tzum of directe omgeving? 

Ja � 
Nee  � ik mis……………………………………………………………………………………….. 
Geen mening 

   
51 Moet Tzum meer aan promotie van het dorp doen? 

Ja �  zoals……………………………………………………………….. 
Nee � 
Geen mening � 

  
52 Zijn meer dagrecreatie voorzieningen gewenst? 

Ja �  welke……………………………………………………………….. 
Nee � 
Geen mening �  

  
 Toekomst en toekomstverwachting 
  
53     Welke verandering(en) en verbetering(en) binnen het dorp zou u willen zien in de toekomst? Te 

denken valt aan: 
Cultureel werk   
Openbaar vervoer   
Verkeersveiligheid   
Sociale voorzieningen  
Ouderenzorg   
Sportvoorzieningen  
Karakterbehoud   
Infrastructuur   
Verfraaiing buitengebied  
Veiligheid    
Anders   …………………………………………………………………………………………… 

 
 54 Met welk rapportcijfer zou u Tzum als geheel willen waarderen (1 t/m 10): ……… 
 
Indien er onderwerpen zijn die voor u in de enquête niet of onvoldoende aan de orde zijn geweest, kunt u 
onderstaande ruimte hiervoor benutten 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
  

  

Namens De Vereniging van Dorpsbelang danken wij u hartelijk voor  het invullen van deze 
enquête. 
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