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Inleiding

De zes dialoogavonden  van de gemeente Leeuwarden gaan over het nieuwe Omgevingsplan dat voor het gehele 
buitengebied wordt opgesteld. 

Nu bestaat er nog het bestemmingsplan en hierin staat heel nauwkeurig ingetekend en beschreven wat waar mag 
en welke regels van toepassing zijn. De gemeente kent zo’n veertig verschillende bestemmingsplannen. Straks komt 
er één Omgevingsplan voor de hele gemeente. Het plan dat nu voor het Buitengebied gemaakt wordt, is straks 
onderdeel van dat grote plan.

Als bewoner kan men deze avond de ideeën kwijt over de eigen leefomgeving. Wat maakt de eigen omgeving nu zo 
bijzonder? Wat is belangrijk en verdient extra aandacht? Wat voor plannen zouden mogelijk moeten zijn en worden 
gestimuleerd?

De opbrengst van iedere avond wordt gebruikt als input voor het nieuwe Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied-
Zuid.
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Idaerd/Eagum

De eerste dialoogavond in de reeks van zes in was in Idaerd en ook bedoeld voor de inwoners van Eagum. 
Er kwamen zo’n vijftien bewoners en een zestal raadsleden naar deze avond.

Vooraf werden drie proefvragen gesteld via www.mentimeter.com, waarvan de uitslagen in een Wordcloud op het 
grote scherm te zien waren.

Waar woont u?

Wat vindt u het mooiste aan de omgeving waar u woont?

Welk woord komt bij u op als u aan leefbaarheid denkt?
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Thema Leefbaarheid
Tijdens de eerste gespreksronde was het thema Leefbaarheid. Dit thema werd aan de hand van de volgende vragen 
in groepen besproken:
1. Wat zou u willen dat er gebeurt aan leefbaarheid wat ten goede komt aan uw dorp/buurt?
2. Wat kan de gemeente doen?
3. Wat kunt u zelf hieraan doen?

De uitkomsten zijn op flipovers geschreven per groep:

Leefbaarheid: Wat te doen voor het dorp?
 - Houden zo het nu is
 - Landbouwtransitie = levendig landschap + landbouw consumentgericht
 - Handhaving gemeenschapszin
 - Dorpshuis
 - Meer kleine boeren
 - Fietspad naar Leeuwarden
 - Kuierpad doortrekken naar Grou
 - Fietspad langs staande mast route
 - Aanleg steigers in Eagum
 - Verenigingsleven / Mienskip
 - Vrij uitzicht / Romte
 - Geen windmolens / zonneparken
 - Infrastructuur plattelandswegen: Veel obstakels, trillingen / hinder
 - Dorpsmolen moet blijven en vernieuwde dorpsprojecten!!!
 - Behoud erfgoed
 - Kerk behouden
 - Hoe stimuleren we behoud kerk en woningbouw

Wat kan de gemeente doen?
 - Bredere landbouw en nevenactiviteiten + landbouw extensiveren
 - Super internet
 - Financieel ondersteunen
 - Infrastructuur optimaliseren
 - Berenklauw bestrijden
 - Subsidies in stand houden -> verenigingen + dorpshuis
 - Duurzame energie -> maatwerk!
 - Brêge maken
 - Onderhoud van de opfeart nei Idaerd en Eagum
 - Zonnepanelen niet op landbouwgrond maar wel op daken en waardeloze grond
 - Wandelpaden 
 - Trap bij talud
 - Klinkerbestrating vervangen door asfalt? -> geen alternatief -> handhaven op snelheid
 - Goede economische activiteit:  Minder regels
 - Bloeiende bermen
 - Biodiversiteit
 - Wel grote onkruiden aanpakken
 - Geluidsoverlast snelweg

Wat kunt u hier zelf aan doen?
 - Vrijwilliger
 - Nabuurschap
 - Mienskip / vrijwilliger
 - Organiseren / bijwonen
 - Minder energieverbruiken
 - Het organiseren van activiteiten
 - Samenwerking van de gemeentelijke bureau’s. -> AFSTEMMING van de verschillende activiteiten
 - Bereikbaarheid moet goed blijven. Ook openbaar vervoer -> is nu knudde!
 - Geen zonneweides -> wel op daken en stallen
 - Zorgwoning: Extra woning / hok
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De twee laatste vragen met de Mentimeter:  

Welke ontwikkeling of initiatief moet juist worden beperkt in uw omgeving?

Bij welk thema wilt u straks meedoen?
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In ronde 2 bespreken de groepen het thema van eigen keuze, aan de hand van de volgende vragen:  
1. Wat gaat goed en wat gaat niet goed voor het thema dat u bespreekt.
2. Wat wilt u koesteren en versterken en wat moet juist worden tegengegaan of afgeremd?
3. Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn? 

Recreatie

Promoten regio voor toerisme door inzetten op bijzondere aspecten:
- behouden authenticiteit van dorp en platteland
- biodiversiteit!
- weidevogels
- bisten yn it lân

Versterken toeristische infrastructuur:
- aanleg wandelpaden: rondje om de kerk
- fietspaden
- stroompunten voor recreatievaart
- aanlegmogelijkheden kleine boten en informatie
- behouden pont & vervoer
- spoorbrug omhoog voor watersport
- minder regels tbv initiatieven en daardoor meer mogelijkhedenvoor nieuwe kleine ondernemers.

Landbouw

- Landbouwgrond niet ten koste van natuur; Boeren moeten rekening houden met de natuur; Vogelwacht is 
belangrijk voor de nazorg.

- Onder welke voorwaarden moet de gemeente ontwikkelingen steunen? Bij draagvlak van de omgeving; heeft het 
dorp er belang bij; bij initiatief van onderop.

- Wat moet verder ontwikkeld worden: Bloemrijkere bermen en goed groenbeheer door strategisch maaien en 
klepelen i.v.m. verspreiden van distels, grote berenklauw en Jacobs kruiskruid.

- Rol gemeente: Bepaalde regels geven duidelijkheid: dus duidelijke regels

Landschap en natuur

Belangrijk aspect is dat de omgeving van Ideard en Eagum allemaal cultuurgrond is. Natuur is belangrijk ook voor de 
invulling van de vrije tijdsbesteding. Meer biodiversiteit en minder monocultuur is wenselijk. Voorkom versnippering 
door te veel autowegen.

De groep ziet twee zaken die verder ontwikkeld en gestimuleerd kunnen worden: extensivering van de landbouw en 
ruimte voor andere (neven) activiteiten. Meer fiets- en wandelpaden – los van autowegen.

Kwaliteit gebouwd gebied en Duurzaamheid

Mate van belang voor gemeenschap:
- Woongenot: ruimte voor zonnepanelen op daken en niet op landbouwgrond;
- Dorpsmolen > opbrengst wordt geïnvesteerd in de dorpen voor o.a. de aanschaf van zonnepanelen, 

maatschappelijke doelen en activiteiten; 
- Wel duurzaamheid: geen subsidie, verband terugbrengen en herstel van kringlopen.

Voorwaarden waaronder ontwikkeling gestimuleerd moet worden:
- Geen subsidie!
- Aantoonbaarheid van de werking van duurzame technologie;
- Recycling van materialen
- Mienskip moet meeprofiteren
- Betere kosten/baten analyse
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Wat moet verder ontwikkeld en gestimuleerd worden?
- Zonnepanelen moeten beter bij bebouwing passen
- Gezonde grond is belangrijk
- Diversiteit in de bermen > rol voor de gemeente
- Structurele aanpak van bestrijding/beheer grote berenklauw
- Meer burgerparticipatie

Aan het einde van de avond konden de aanwezigen een kaart invullen met wat voor hen het belangrijkste is in de 
omgeving. Deze kaart is gericht aan het gemeentebestuur. Teksten die hierop werden geschreven:

Aan het bestuur van de gemeente Leeuwarden
Dit vind ik het belangrijkste onderwerp voor het omgevingsplan:

Hoe gaat het nu verder?

In het najaar wordt er met de belangengroepen een zelfde soort avond georganiseerd. Medio oktober is er een 
grote gezamenlijke avond waarin we de bevindingen bespreken. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Voor nu alvast hartelijk dank voor uw komst en inzet. 

Transitie naar consumentgerichte, toeristgerichte, natuurlijke landbouw t.b.v. duurzame toekomst, omdat 
dit toekomst biedt in economische zin en tegelijk kansen biedt voor herstel biodiversiteit, nieuwe 
verdienmodellen voor landbouw die klimaat en grondstofcrisis bestendig zijn. Levendig Landschap als 
MienskipsKapitaal.

“
Ruimte voor moderne landbouw omdat het goed is voor de economie en leefomgeving“
Biodiversiteit en bevorderen toerisme en lokale ondernemers omdat iedereen wil leven in (dit) mooie 
landschap en hier ook wil werken.“
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