Dorpsvisie Wjelsryp 2020-2030

Inleiding:
In 2008 is de eerste dorpsvisie uitgekomen, welke tot stand is gekomen door
de werkgroep dorpsvisie, onder verantwoordelijkheid van de vereniging
dorpsbelang Wjelsryp. Deze visie had een looptijd van ca. 12 jaar.
In 2019 zijn, om de vervolgvisie te bepalen, bijeenkomsten geweest met
besturen van de verenigingen, rondetafelgesprekken met dorpsgenoten en is
er een enquête uitgezet onder dorpsbewoners vanaf 16 jaar, zodat iedereen
de mogelijkheid heeft gehad om aan te geven hoe men wonen in het dorp
Wjelsryp beleeft en welke wensen er voor de toekomst zijn. De resultaten
hiervan zijn gebundeld in deze dorpsvisie.
Onderzochte thema’s zijn:
- voorzieningen
- wonen
- jeugd
- zorg en welzijn
- ondernemen
- groen en recreatie
- infrastructuur en verkeer
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Opvallend is dat zowel de besturen van de verenigingen als de inwoners zelf, het
voorzieningenniveau graag op het huidige peil houden. Er zijn geen noemenswaardige behoeftes
die op korte of lange termijn aandacht verdienen. De zorg is vooral of het niveau van de aanwezige
voorzieningen, verenigingen en activiteiten behouden kunnen blijven in de toekomst. Dorpsbelang
zal dan ook actief mogelijkheden en initiatieven die door bijv. gemeente en subsidies worden
mogelijk gemaakt, blijven communiceren naar de betreffende verenigingen en organisaties in het
dorp.
De behoeftes liggen vooral bij de inrichting van de straten en openbaar groen en het
woningaanbod in Wjelsryp.
De insteek van Dorpsbelang Wjelsryp is om flexibel om te gaan met de behoeftes van de inwoners.
Wat nu nog niet speelt kan over enkele jaren wel een behoefte zijn voor (een deel van) de
inwoners. Het dorpsbelang wil hier graag wendbaar in kunnen zijn. En zal de behoefte om flexibel
en wendbaar te kunnen besturen ook uitdragen naar gemeente Waadhoeke.
Dorpsbelang Wjelsryp gebruikt de dorpsvisie om te werken, in samenspraak met gemeente,
provincie, woningbouw e.d. aan de doelstellingen, om de leefbaarheid in Wjelsryp te behouden.
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Het dorp:
Wjelsryp heeft 460 inwoners, 240 mannen 220 vrouwen en kent 185 huishoudens.
Opvallend voor Wjelsryp is het aantal inwoners tot 30 jaar, ten opzichte van de leeftijdsgroep 30
tot 45 jaar. De leeftijdsgroep van 45 tot 75 jaar is ook goed vertegenwoordigd in Wjelsryp.
Wjelsryp ligt in de noordwesthoek van de provincie Friesland en sinds 2018 hoort het bij de
gemeente Waadhoeke. Wjelsryp ligt centraal in de 3-hoek Dronryp, Winsum, Franeker aan de
N384 en de Franekervaart.
Qua ruimtelijke ontwikkeling wijkt Wjelsryp niet af van andere dorpen. De naoorlogse woningbouw
concentreerde zich langs dit lint (Tillewei) en de Lytse Buorren, en bestonden vooral uit
goedkopere huurwoningen. In de jaren tachtig en negentig werden op kleinere schaal (Terpwei)
uitbreiding gepleegd, bestaande uit koopwoningen en enkele huurwoningen, die overigens eind
jaren negentig verkocht zijn.
Begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft de laatste uitbreiding op enige schaal
plaatsgevonden met de ontwikkeling van het plan Zeilvaart (Nije Buorren en Noarderein), waarbij
ca 35, voornamelijk vrijstaande woningen zijn gebouw, alle in de vrije sector. Qua opzet en bouw
betreft het hier vooral woningen uit het duurdere segment. In de periode daarna heeft geen
verdere uitbreiding plaatsgevonden.
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In het dorp nemen een aantal zaken een centrale positie in:
De basisschool zorgt voor veel vitaliteit en is een onmisbare voorziening om vergrijzing van de
dorpsgemeenschap tegen te gaan.
Zoals op veel plaatsen op het platteland speelt ook in Wjelsryp de kerk een rol. Veel activiteiten en
verenigingen vinden hun oorsprong vanuit de Nederlands Hervormde Gemeente van WjelsrypBaaium.
Naast deze kerkelijk gerelateerde activiteiten kent Wjelsryp een bloeiend verenigingsleven,
waarvan de activiteiten voornamelijk plaatsvinden in het dorpshuis, de derde voorname en
onmisbare voorziening in ons dorp. Het dorpshuis speelt een belangrijke rol in ons dorp, met name
in het winterseizoen.
In het zomerseizoen vinden veel activiteiten plaats op het centraal gelegen sportveld met daarbij
het Multifunctioneel terrein, de enige openbare voorziening buitenshuis.
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Een blik achterom:
Afgelopen 12 jaar was de dorpsvisie Wjelsryp de leidraad voor het bestuur van dorpsbelang;
Enkele gerealiseerde projecten lichten we uit:
1. De speeltuin is gerenoveerd; er zijn nieuwe toestellen geplaatst, waaronder ook een
fitnesstoestel die ook door volwassenen gebruikt kan worden.
2. De kruising met de Suderpolderwei is heringericht, middels de ovonde.
3. Het openbaar groen aan de Noarderein is volledig nieuw ingericht.
4. Realisatie Multifunctioneel terrein; o.a. voorzien van Jeu de Pelote baan, basketbalnetten,
muurkaatswand
5. Uitbreiding en herinrichting van het Kaatshokje
6. Internetsite Wjelsryp gerealiseerd

7

Voorzieningen:
Wjelsryp heeft een actief verenigingsleven. Van o.a. een herensociëteit tot
kaatsvereniging, muziekkorps, badminton, biljart en jeugdclub. Centraal uit de
bijeenkomsten en enquête komt, dat het niveau en omvang van de verenigingen
en voorzieningen in stand moeten blijven. Het draagt bij aan de leefbaarheid in
het dorp.
Door enkele bewoners wordt een supermarkt gemist en wordt de niet effectieve
busverbinding genoemd als iets wat beter kan. Het besef is er ook dat Wjelsryp te
klein is voor het aanbrengen van heel veel voorzieningen,
Voor de ontbrekende voorzieningen in Wjelsryp is genoeg mogelijkheid in de
nabije omgeving van Wjelsryp; Franeker en Winsum en Leeuwarden.
Voorzieningen als de kerk en de school zijn belangrijk om de leefbaarheid in het
dorp te houden en de sociale cohesie te behouden.
Het dorpshuis is de centrale ontmoetingsplek. Deze is echter verouderd. Vele
verenigingen maken gebruik van het dorpshuis en geven allen aan dat het een
essentieel gebouw is om gebruik van te blijven maken.
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Doelstelling:
# Dorpsbelang ondersteunt de dorpshuiscommissie m.b.t. het uitzoeken van de mogelijkheden op
gebied van verduurzaming/renovatie van het dorpshuis of nieuwbouw.
Bekeken wordt of bij nieuwbouw, realisatie op dezelfde of een andere plek in het dorp wenselijk is.
Eind 2020 moet helder zijn welke mogelijkheden er zijn, welke keuzes gemaakt worden. In 2021 is
het plan duidelijk en wordt een tijdspad gemaakt over de uitvoering.

# Dorpsbelang werkt actief mee aan het in stand kunnen houden van het voorzieningenniveau,
d.m.v. het monitoren van nieuwe initiatieven vanuit provincie, gemeente en andere instanties, het
signaleren van gezamenlijke behoeftes onder dorpsbewoners, het stimuleren van initiatiefnemers
en subsidieaanvragen doen waar mogelijk. Dit is een doorlopende actie.
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Wonen:
Uit de enquête blijkt dat er op korte termijn behoefte is aan levensloopbestendige woningen,
gezien de vergrijzing van de mensen in het dorp. Ook is er behoefte aan starterswoningen, voor
jongere mensen die zelfstandig willen gaan wonen. Nu vertrekken zij uit Wjelsryp omdat er geen
beschikbare/betaalbare woningen zijn. Deze ontwikkeling zien we ook terug in de leeftijdsopbouw
van de inwoners van Wjelsryp.

Doelstelling:
# Dorpsbelang zet zich in om mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwbouw, op een
aantal mogelijke inbreidingsplekken.
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Inwoners hebben duidelijk gemaakt tijdens de inventarisatie dat het woningaanbod aantrekkelijk
moet blijven voor zowel “de jeugd van Wjelsryp” als geïnteresseerden uit omliggende dorpen. Zoals is
te zien in de leeftijdsopbouw van Wjelsryp en we ook gezien hebben in de ontwikkelingen van de
afgelopen 2-3 jaar, is dat jongeren vanuit hun ouderlijk huis graag in Wjelsryp willen blijven wonen.
Momenteel is er onvoldoende tot geen aanbod van woningen voor deze categorie.
Wjelsryp telt 14 sociale huurwoningen van Wonen Noardwest Fryslan, alle andere woningen in
Wjelsryp zijn koopwoningen. Er is hierin een scheefgroei.
In de contacten die dorpsbelang in 2019 gehad heeft met de woningbouwvereniging Wonen Noord
West Fryslân blijkt dat zij geen ambities hebben m.b.t. nieuwbouw van sociale huurwoningen in
Wjelsryp. Zij willen enkel mogelijk, op termijn, investeren op het gebied van verduurzaming van de
reeds aanwezige huurwoningen. Omdat Wjelsryp sinds 2018 hoort bij de gemeente Waadhoeke en dit
een fusiegemeente is, is de gemeente een woonvisie aan het opstellen. De tendens vanuit de
gemeente is dat er geen mogelijkheden zijn voor nieuwbouwplannen in Wjelsryp. Dit omdat vanuit
onderzoek blijkt dat de gemeente na 2032 een krimpregio is.
Echter voor concrete initiatieven m.b.t. woningbouw, op inbreidingsplekken in het dorp, op
kleinschalig niveau, staat de gemeente open voor gesprek.
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Jeugd:
Vanuit de bijeenkomsten en enquête is de uitkomst dat over het geheel
genomen er voldoende te doen is voor kinderen en jeugdigen in Wjelsryp.
Dit komt doordat er een rijk verenigingsleven is waar zij aan deel kunnen
nemen. Dit zien we ook terug aan de deelname tijdens activiteiten
georganiseerd door de verenigingen zoals het dorpsfeest en kaatsen.
Er worden in de enquête wel een aantal suggesties gedaan voor activiteiten ten
behoeven van de jeugd;
Disco, speurtocht, filmmiddagen, workshop, clinics van verschillende sporten,
toneelvereniging, out-door activiteiten met hutten/takken/hout. Themafeesten
bij bijv. Halloween of Sinterklaas. Dit betreffen enkel incidentele activiteiten,
waarbij de visie vanuit dorpsbelang is dat het initiatief zou moeten liggen bij
dorpsbewoners die hierin geïnteresseerd zijn en dit willen organiseren.
Dorpsbelang zal de mogelijkheden voor ondersteuning bij de organisatie van
dergelijke activiteiten blijven monitoren en communiceren naar de inwoners
van Wjelsryp en de betreffende verenigingen.
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Onder de inwoners uit de leeftijdscategorie 16-25 jaar zijn geen reacties gekomen dat er
onvoldoende te doen is voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. In de afgelopen jaren zijn op eigen
initiatief o.a. zogenaamde jeugdhonken opgezet door de jongeren zelf, als ontmoetingsplek. Ook
voor leeftijdsgenoten uit omliggende dorpen.
Doelstelling;
# Doorlopende actie: dorpsbelang blijft behoeftes peilen voor jeugdactiviteiten en
bekijkt eventuele subsidiemogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het
organiseren van activiteiten voor de jeugdige inwoners van Wjelsryp.
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Zorg en welzijn:
Er worden geen problemen ondervonden door dorpsbewoners in het vinden van
instanties m.b.t. zorg en welzijn.
In Franeker, Winsum zijn de voorzieningen te vinden als huisarts, thuiszorg,
gebiedsteam, geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureau, fysiotherapie.
Enkele dorpsbewoners geven aan meer informatie te willen over de
bereikbaarheid en werkwijze van het gebiedsteam van de gemeente
Waadhoeke.
Vaak zijn er vanuit de instanties ook mogelijkheden om thuisbezoeken te doen,
wanneer er sprake is van immobiliteit, waardoor de voorzieningen ook
toegankelijk blijven.
Doelstelling:
# Dorpsbelang neemt initiatief in 2020 om de samenwerking met het gebiedsteam Waadhoeke
aan te halen.
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Groen en recreatie:
Vooral het oostelijk deel van Wjelsryp zit goed in het groen, zowel openbaar groen als op
particuliere erven. In het westelijk deel is dit minder.
Vanuit veel dorpsgenoten komt kritiek over de staat van het onderhoud van het openbaar groen.
Het onderhoud gebeurt te weinig, is slordig en dode beplanting wordt niet vervangen. Er is
minimale inzet voor onkruidbestrijding op wegen en paden en dit zorgt voor ergernis. Het geeft
een rommelig aangezicht.
Om het aangezicht positief te veranderen is het nodig om meer /modernere beplanting aan te
leggen (bomen en bloembakken, bankje), o.a. op de hoek Lytse Buorren - Tillewei, het pleintje
waar de glasbak staat.
Het aanbieden van snoeihout voor de ophaaldienst van Omrin per adres wordt als een rommelige
aanblik ervaren. Voorheen was er een centrale inzamelingsplaats voor snoeihout. De wens is om de
centrale inzamelplaats terug te krijgen.
In 2005 is door de gemeente een eenvoudige aanlegmogelijkheid gecreëerd aan open water
voor kleine boten tussen Noarderein en Nije Buorren. Echter is het instappen altijd via de voorkant
van de boot en niet ideaal.
Verbetering van de aanlegplaatsen is wenselijk d.m.v. loopplankjes en een passende steiger langs
de walkant.

15

Het recreatiegebied nabij de brug in de N384 verdient herinrichting en een opknapbeurt.
De looppaden zijn overgroeid met gras. Het is er door de werkzaamheden bij de brug in 2020
niet mooier op geworden. De walbeschoeiing is deels verrot, er zijn te weinig picknicktafels.
De nieuwe brug heeft onderlangs nieuwe betonranden gekregen. Dit "nodigt uit" om eronder
door te lopen. Maar is het hiervoor niet gemaakt.
De wens is er om meer visplekken aan te leggen en een zwemtrap te plaatsen.
Vanaf het fietspad zou het wenselijk om een bewegwijzeringbord te plaatsen van
‘recreatiegebied’.
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Doelstelling groen en recreatie:
# Dorpsbelang zet zich in om de aanlegplaats voor boten te optimaliseren, gerealiseerd uiterlijk eind 2022
# Dorpsbelang zet zich in om het pleintje Lytse Buorren -Tillewei her in te richten met beplanting, bankje.
Gerealiseerd uiterlijk eind 2023
# Dorpsbelang bekijkt de mogelijkheden om een centrale inzamelingsplek voor snoeihout te realiseren.
# Glasbak en kledingbak wordt herplaatst, gerealiseerd uiterlijk eind 2022
# Herinrichting bomen langs weg brug richting ovonde, uiterlijk eind 2021
# Herinrichting recreatiegebied nabij de brug bij de N384 uiterlijk eind 2025

Doelstelling infrastructuur en verkeer:
# Dorpsbelang gaat zich inzetten voor herinrichting de doorgaande weg met als doel verkeersveiliger maken.
Uiterlijk gerealiseerd eind 2030
# Dorpsbelang gaat zich inzetten voor de aanleg van het trottoir van de brug richting bushalte, uiterlijk eind
2021 gerealiseerd.
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Infrastructuur en verkeer:
Het kruispunt met de Suderpolderwei is aangepast middels een ovonde en daarmee
verkeersveiliger.
De Tillewei/Galemawei wordt als verkeersonveilig omschreven omdat er onoverzichtelijke kruisingen zijn. De Tillewei is tweerichtingsverkeer , maar te smal voor
passeren, er staan auto’s geparkeerd en er te wordt snel gereden.
Ten aanzien van parkeren bij het dorpshuis zijn er regelmatig klachten over te
weinig parkeerplek. Echter verder op richting kaatsveld is voldoende plaats.
Het is ook een kwestie van gedrag van mensen.
Genoemd wordt in de enquête dat het verkeersveiliger is als er een stoep komt
vanaf de brug richting te bushalte. Dit is een gedeelte wat vaak gelopen wordt
ook door mensen die hun hond uitlaten buiten het dorp.
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Ondernemen:
In Wjelsryp zijn een aantal bedrijven gevestigd die op een goede manier bijdragen aan de
werkgelegenheid op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast zijn er een aantal agrarische
bedrijven die indirect bijdragen aan werkgelegenheid. Toch kan men Wjelsryp- met ca 90% van
de beroepsbevolking die elders werkt- een forensendorp noemen.
Vanuit de gemeente is afgelopen jaren het beleid gevoerd om bedrijven te vestigen op
aangewezen bedrijventerreinen, hierdoor is er geen uitbreidingsmogelijkheid in Wjelsryp. De
meeste bestaande ondernemers geven aan genoeg ruimte te hebben voor hun ondernemen.
Enkele hebben inmiddels elders een ruimte gecreëerd.
De visie van de dorpsgemeenschap, opmakend uit de enquête, is dat er ruimte moet zijn voor
kleine ondernemingen. Dit omdat het de bijdraagt aan het trekken van nieuwe inwoners,
behoud van inwoners, leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Echter draagvlak voor
grootschalige bedrijvigheid is er niet.
Er is geen behoefte vanuit dorpsbewoners, opmakend uit de enquête, om als dorp collectief
energieneutraal te worden. Enkele suggesties die wel genoemd worden; zonnepanelen op
grote daken, als loodsen en het dorpshuis, aanleggen van windmolens.
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