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Foarwurd 
 
“As jo der hurd trochhinne ride, dan sjogge jo it net iens!” As jo wend binne oan 
doarpen mei tûzenen ynwenners, dan neame jo it in buorskip, in gat, 
efterbleaun gebiet, mei kranten tichtplakt.  
De ynwenners fan Hitsum witte dat it oars sit. Fansels, wy binne in lyts doarp, 
mar wol ien mei alles derop en deroan. Untstien út ien fan ferskate terpen, as 
beskerming tsjin de see. Faaks al fan foar de jiertelling of dêromtrint. In 
belangryk plak foar de bewenners fan ús Fryske klaaigrûn, libjend fan dy rike 
grûn en it wetter. Plak om te moetsjen, te tsjerkjen, te learen, te hanneljen, te 
feesten, te wurkjen, te tsieren, te rouwen, te helpen, elkoar te beskermjen; dus 
te libjen. Dat is de ieuwen troch sa gongen en sa giet it noch. Fansels binne de 
omstannichheden troch de tiden hinne feroare. Wy libje no yn in tiid fan 
wolfeart, dêr’t de wrâld lytser yn wurdt en it klimaat liket te feroarjen. Auto’s, 
ynternet, sekularisearring, in protte ympulsen en drokte, wurkje om utens, 
ynwenners fan bûten, nije bedriuwkes, asylsikers, rekreaasje en fergrizing. 
Hitsum stiet midden yn de wrâld.  
Der is in protte te dwaan. As ynwenners bepale wy foar in grut part sels hoe oft 
it giet mei it doarp. Elk draacht dêr oan by op syn eigen wize. Hitsum is in aktyf 
doarp, mei in protte ferieningen en aktiviteiten.  
De hegere oerheid, yn dit gefal de gemeente, stelt in dokumint mei de miening 
fan it doarp as betingst foar ûntjouwingen. Wat wolle wy mei ús doarp, hoe 
sjogge wy de takomst?  
De miening fan alle ynwenners besykje wy gear te fetsjen yn sa’n fisy. Hitsum 
wie yn 1996 it earste doarp fan de gemeente mei in fisy. Dy hat syn wurk no 
sawat dien. Mar wy libje troch en hâlde winsken. Mei in ferskuorrende ynset is 
wurke oan it twadde eksimplaar. Dat leit no foar jo. Tank oan elk dy’t der oan 
meiwurke hat. Lês hoe’t dit bysûndere, aktive doarp syn takomst sjocht en 
doch dêr wat mei!  
 
Hitsum, april 2007       
 
        Jan Dijkstra 
 
 
 
 
 

 
Voorwoord 
 
“Als je er snel door rijdt dan heb je het niet eens opgemerkt”. Ben je gewend 
aan dorpen met duizenden inwoners, dan noem je het een gehucht, een gat, 
achtergebleven gebied, dichtgeplakt met krantenpapier. De inwoners van 
Hitzum weten dat het anders is. Natuurlijk, we zijn een klein dorp, maar wel 
één met alles er op en er aan. Ontstaan uit één van de talrijke terpen als 
bescherming tegen de zee. Wellicht al van omstreeks de jaartelling of 
daarvoor. Een belangrijke plaats voor de bewoners van ons Friese kleigebied. 
Levend van de rijke grond en het water. Plaats om elkaar te ontmoeten, naar 
de kerk te gaan, te leren, te handelen, te feesten, te werken, ruzie te maken, te 
rouwen, te helpen, elkaar te beschermen, te leven dus. Dat is gaande de 
eeuwen zo gegaan en zo gaat het nog. Natuurlijk zijn de omstandigheden door 
de tijden heen veranderd. We leven nu in een tijd van welvaart, waarin de 
wereld kleiner wordt en het klimaat lijkt te veranderen. Auto’s, internet, 
secularisering, veel impulsen en drukte, werken op afstand, nieuwe inwoners 
van elders, nieuwe bedrijfjes, asielzoekers, recreatie en vergrijzing. Hitzum 
staat midden in de wereld. Er is veel te doen. Als inwoners bepalen wij voor 
een groot deel zelf hoe het verder gaat met het dorp. Ieder draagt daar op 
zijn/haar eigen manier aan bij. Hitzum is een actief dorp, met veel verenigingen 
en activiteiten. De hogere overheid, in dit geval de gemeente, stelt een 
document met de mening van het dorp als voorwaarde voor ontwikkelingen. 
Wat willen we met ons dorp, hoe zien we de toekomst? De mening van alle 
inwoners proberen we samen te voegen in zo’n visie. Hitzum was in 1996 het 
eerste dorp van de gemeente met een visie. Die is inmiddels bijna uitgewerkt. 
Maar we leven door en houden wensen. Met een enorme inzet is er gewerkt 
aan een tweede exemplaar. Die ligt hier voor u. Dank aan ieder die er aan 
heeft meegewerkt. Lees en bekijk hoe dit bijzondere, actieve dorp zijn 
toekomst ziet en doe er iets mee.   
 
Hitzum, april 2007                                
 
        Jan Dijkstra 
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Inleiding 
 
Eind jaren negentig was Hitzum het eerste dorp in de gemeente Franekeradeel 
dat B&W een dorpsvisie kon aanbieden. Nu, zo’n tien jaar later, zijn veel 
plannen uit die visie gerealiseerd, of staan op het punt uitgewerkt te worden. 
Het is dan ook de hoogste tijd voor een nieuwe visie. 
 
Een korte ontstaansgeschiedenis van de nieuwe visie 
 
Dorpsbelang Hitzum heeft begin 2005 een commissie in het leven geroepen, 
die als taak kreeg een nieuwe dorpsvisie te ontwikkelen. Voordat de commissie 
daarmee kon beginnen, was het noodzakelijk de behoeften en wensen van de 
dorpsgenoten in kaart te brengen. Op advies van het toenmalige FLD 
(Feriening Lytse Doarpen) werd gekozen voor het houden van de zogenaamde 
‘keukentafelgesprekken’. Dorpsgenoten werden uitgenodigd hun ideeën en 
wensen naar voren te brengen aan de hand van vooraf vastgestelde thema’s. 
De belangstelling was enorm: maar liefst zevenenzeventig dorpsgenoten 
meldden zich aan. Om ieders mening recht te doen, organiseerde de 
commissie negen bijeenkomsten. In groepen van acht à negen personen werd 
het dorp onder de loep genomen. Het resultaat van de gesprekken staat in één 
van de bijlagen. 
 
Maar, hoe nu verder? 
 
Uit de gevoerde gesprekken kwamen de volgende thema’s naar voren: 

 
• Wonen 
• Woonomgeving 
• Verkeer en veiligheid 
• Jongeren 
• Onderwijs 
• Ouderen in Hitzum 
• Recreatie, sport en ontspanning 
• Cultuurhistorie 
• Dorpshuis 
• Vrijwilligerswerk 
• Dorpsbelang 

 
 
 
De verkregen informatie was ruim voldoende voor het ontwikkelen van een 
visie die kon steunen op een breed draagvlak onder de Hitzumer bevolking. 
Vervolgens werden de thema’s ontwikkeld door groepjes dorpsbewoners. In 
deze brochure kunt u, in elf verschillende hoofdstukken, lezen wat hun plannen 
met de gekozen thema’s zijn.  
 
Externe hulp 
 
Bij de keukentafelgesprekken over de drie eerst genoemde thema”s werd 
duidelijk dat er behoefte aan nieuwbouw was voor ‘starters’ en ‘ouderen’. Ook 
waren we het erover eens dat er niet té veel gebouwd moest worden. Wat we 
echter misten was een goed doordacht totaalplan, waarin ook de locaties van 
de te bouwen woningen verantwoord waren. Gelukkig kregen we financiële 
hulp aangeboden. Woningbouwvereniging Noordwest Friesland was bereid 
een eenmalige subsidie te verstrekken. Met een aanvullende donatie van de 
gemeente Franekeradeel, was de commissie in staat een extern bureau te 
benaderen, die de drie ‘Ruimtelijke Componenten’ verder kon uitwerken in een 
dorpskwaliteitenvisie. De commissie heeft Noordpeil, landschap & stedenbouw 
uit Sneek bereid gevonden de opdracht uit te voeren. 
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Om de werkzaamheden van Noordpeil efficiënt en gericht te laten verlopen, 
werd er nog twee keer een beroep op de dorpsbewoners gedaan. Zij werden 
uitgenodigd deel te nemen aan twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst 
had tot doel de sterke en zwakke punten van het dorp te inventariseren. Deze 
punten vormen de basis voor het zogenaamde dorps-DNA, waarin knelpunten 
en kansen van Hitzum zijn beschreven. De tweede avond kregen de 
dorpsbewoners de opdracht het dorp twee keer zo groot te maken. Deze 
verdubbeling gold niet alleen woningen. Ook met ruimtelijke dragers van het 
dorp zoals groen, water, wandelpaden en aanzichten moest rekening 
gehouden worden. Zo ontstonden er zes ontwerpen, die qua omvang veel 
verder gingen dan wat voor de meeste dorpsbewoners wenselijk is. Deze 
ontwerpen, het dorps-DNA en het resultaat van de keukentafelgesprekken 
waren voor bureau Noordpeil de basis voor het dorpskwaliteitenvisie. 
Deze dorpskwaliteitenvisie geeft de mogelijkheden weer van hoe het dorp zich 
zou kunnen ontwikkelen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de wensen 
en de behoeften van de dorpsbewoners op dat moment.  
 
Tenslotte 
 
De dorpsvisie is helemaal klaar. Dit is te danken aan het feit dat we  met z’n 
allen een periode van stevig brainstormen en meedenken over de toekomst 
van ons dorp zijn aangegaan. Het resultaat daarvan is goed onderbouwd en 
breed van opzet. Ruimtelijke ordening is vanzelfsprekend een belangrijk 
onderdeel van de visie, maar sociale en culturele aspecten komen ook in ruime 
mate aan bod. 
 
Deze visie zal de komende jaren als uitgangspunt dienen voor alle 
veranderingen in het dorp. Dorpsbelang zal bij de realisatie van onderdelen uit 
de visie altijd in samenspraak met de betrokkenen handelen. ‘Saamhorigheid’ 
kwam uit de keukentafelgesprekken naar voren als een sterk punt van de 
Hitzumers. Laat dit sterke punt ook gelden bij de toekomstige veranderingen in 
ons unieke terpdorp.    
 
De commissie, 
 
Joukje Kampen 
Chris Kramer 
Cor Pasma 
Adri Verduin  
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1. Wonen in Hitzum 
 
Uit de keukentafelgesprekken bleek dat veel inwoners de rust, ruimte en het 
landelijk karakter van het dorp zeer waarderen. Ook de kleine afstand tot de 
steden Harlingen en Franeker wordt als zeer positief ervaren. 
 
De Hitzumers zijn van mening dat ons dorp niet te snel moet groeien en moet 
aansluiten op de vraag vanuit het dorp. Een tempo van circa 0,75 woning per 
jaar, zoals de laatste 15 jaar gebruikelijk was, wordt als positief ervaren. 
Wanneer het dorp uitbreidt, dient dat in een maat en op een schaal te 
gebeuren die aansluit op het huidige Hitzum. De groei moet zodanig zijn dat de 
nieuwe bewoners kunnen integreren in het bestaande dorpsleven. Een 
uitbreiding dient aan twee voorwaarden te voldoen. Ten eerste moet de 
stedenbouwkundige structuur van het dorp erdoor verbeterd worden. 
Daarnaast dient de leefbaarheid van het dorp ermee versterkt te worden. Als 
Hitzum bijvoorbeeld een hart zou krijgen in de vorm van een dorpsplein, dan 
zou aan beide voorwaarden zijn voldaan. Maar het bouwen van een ‘witte 
schimmelpuist’ aan het dorp voldoet aan de ene noch aan de andere 
voorwaarde en zou dus worden uitgesloten. 
 
In eerste instantie moet het voor eigen inwoners mogelijk zijn een woning te 
krijgen in Hitzum. Starters en jongeren moeten zich in ons dorp kunnen 
vestigen. Hiervoor moeten voldoende huur- en koopwoningen aanwezig zijn. 
Voor de goede doorstroming moeten senioren binnen het dorp kunnen 
verhuizen naar geschiktere woningen. Verder is er de vrij breed gedragen 
wens om betaalbare woningen te bouwen, terwijl de bouw van extra luxe 
woningen op grote kavels niet op prijs gesteld wordt. 
 
In de keukentafelgesprekken werden een groot aantal locaties genoemd waar 
gebouwd zou kunnen worden. Op dit moment is een ontwikkeling gaande om 
een zestal woningen te bouwen, die aansluiten bij het huidige nieuwbouwplan.  
 
Men verwacht dat de toekomstige ontwikkeling van Franeker-zuid invloed op 
Hitzum zou kunnen hebben. Waarschijnlijk blijft de groene ruimte tussen 
Franeker-zuid en Hitzum bestaan gezien de nieuw aan te leggen rondweg, 
spoorweg en een mogelijke omlegging van het kanaal. Men is van mening dat 
de open ruimte tussen Franeker-zuid en Hitzum open moet blijven en dat 
Hitzum als zelfstandige kern moet blijven bestaan.                      

 
 
 
De toekomstige ontwikkelingen in Franeker-zuid zien wij als positief voor ons 
dorp, mits er een aanzienlijke groene buffer blijft bestaan. 
 
Het gebruik van tweede woningen binnen de dorpskern wordt door de 
bewoners van Hitzum betreurd: het dorp sterft er enigszins door uit. Het baart 
ons dan ook zorgen dat de gemeente op dit punt geen beleid heeft. 
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2. Woonomgeving  
 
In het algemeen zijn de Hitzumers redelijk tevreden over hun woonomgeving. 
Men waardeert de landelijke, rustige omgeving en het gemoedelijke 
dorpsleven. De inrichting van de woonomgeving in een dorp verschilt duidelijk 
van die van een stad. Er is veel openbare ruimte binnen de woonomgeving en 
de vormgeving is eenvoudig en duidelijk. Gekunstelde ontwerpen passen niet 
bij een dorp als Hitzum. Deze dorpskarakteristiek willen we behouden.  
 
De groenstructuur van het dorp kan op een aantal plaatsen verbeterd worden. 
Hiervoor komen de Hoofdweg en de Kerkbuurt in aanmerking. 
 
De inrichting van de Kerkbuurt zal aangepakt moeten worden. Hierbij dient 
aandacht te zijn voor de verkeersveiligheid, de kruisingen, de 
parkeergelegenheid en het groen. Bij een herinrichting van de Kerkbuurt dient 
ook rekening gehouden te worden met een mogelijke uitbreiding van het 
kerkhof en de wens om Hitzum een nieuw hart te geven. Binnen het kader van 
deze plannen kan tevens een veilige oversteek van de Noorderbuurt naar de 
Hoofdweg gerealiseerd worden. 
 
De inrichting van het Boatersplak, waar ook basketbal en jeu de boule 
gespeeld wordt en het verlengde van de Ds. Dijkstraweg (de betonstrips) 
verdient tevens aandacht. De gedachten gaan hier uit naar het aanbrengen 
van wegverhardingen, een beter verbindende groenstructuur en vervanging 
van een aantal speelvoorzieningen. 
    
De Hoofdweg is recentelijk gerenoveerd. De situatie is verbeterd. Echter bij de 
herinrichting zijn een aantal verkeersremmende maatregelen aangebracht, die 
nog niet optimaal werken. De direct aanwonenden ervaren de meeste last. 
Daarnaast kan de bomenstructuur van de Hoofdweg versterkt worden. De 
plannen voor de veranderingen moeten in nauw overleg met de bewoners van 
deze buurt tot stand komen. 
 
De uitbreiding van het industrieterrein in Franeker –zuid is vanuit Hitzum 
duidelijk zichtbaar. Er wordt voor gepleit dat er een landschappelijke overgang 
blijft van de dorpszoom naar het open landschap. 
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3. Verkeer en verkeersveiligheid 
 
In het vorige hoofdstuk is gezegd dat de verkeerssituatie op de Hoofdweg sterk 
verbeterd, maar nog niet optimaal is. Dorpsbelang zal er voor ijveren om 
regelmatig snelheidscontroles te houden. Bewoners van het dorp moeten het 
goede voorbeeld geven en het als hun taak zien zich aan de snelheidslimiet te 
houden. Dorpsbelang vindt dat we elkaar daarop mogen aanspreken. Zo wordt 
er in de Kerkbuurt, de Noorderbuurt-Molenweg en de Feikemastraat regelmatig 
door eigen inwoners te hard gereden waardoor onveilige situaties ontstaan. 
 
De weg naar Sopsum-de Slachte is niet veilig voor fietsers. Door een slechte 
wegconstructie zijn er  naast de weg diepe kuilen ontstaan, die gevaarlijk zijn 
als men op deze smalle weg voor tegenliggers moet uitwijken. 
 

 

 

 
Het Hitzumer Binnenpad is een zeer belangrijke verbinding voor ons dorp. Dit 
pad moet bij de ontwikkeling van Franeker-zuid zowel vanuit landschappelijk 
als wel vanuit utilitair oogpunt behouden blijven. Het is een goede, veilige en 
rechtstreekse verbinding met de nieuwe rondweg en geeft toegang tot de 
toekomstige voorzieningen in Franeker-zuid. 
Binnen het dorpsgebied van Hitzum zijn een aantal paden en wegen aanwezig 
die openbaar zijn, maar waarvan het eigendom bij derden ligt. Bewoners van 
Hitzum pleiten ervoor deze paden nimmer aan de openbaarheid te onttrekken, 
omdat daarmee mogelijkheden voor nieuwe verbindingen en recreatie verloren 
kunnen gaan. 
 
In vroeger dagen was er een loopverbinding tussen de JP van Dijkstraat en de 
Ds. Dijkstraweg. Oude rechten voor deze verbinding zijn nog aanwezig. 
Dorpsbelang pleit ervoor om deze rechten weer te doen gelden om zo het pad 
in ere te herstellen. 
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4. De Jongeren van Hitzum 
 
Hitzum is trots op zijn jeugd. De wijze waarop zij zich gedraagt en hoe er in 
Hitzum met de jeugd wordt omgegaan, heeft meerdere malen als voorbeeld 
gediend voor andere dorpen. 
 
In het recente verleden is er een lichting kinderen geweest die vanaf het begin 
de wind mee heeft gehad. Er was sprake van een homogene groep die op 
school een goede, passende begeleiding kreeg en wat samenstelling betreft 
goede kansen had. De jeugd van nu zit in een hele andere situatie. Leeftijd en 
gezamenlijke interesses liggen verder uit elkaar wat tot verminderde onderlinge 
aansluiting leidt. Om deze situatie het hoofd te bieden, is er vanuit het dorp een 
werkgroep opgericht. Deze is samengesteld uit leden van de kerk, het 
dorpshuis en het dorpsbelang. Vanuit dit initiatief is geprobeerd om bij de 
jongeren onderlinge interesse te stimuleren en om ze te motiveren passende 
veranderingen in hun directe leefomgeving aan te brengen. Dit heeft 
geresulteerd in het ontstaan van diverse jeugdwerkgroepen die activiteiten 
organiseren op het vlak van cultuur (toneel, cabaret, dans) en ontspanning 
(kroeg, soos, disco). Om de continuïteit van dit jeugdwerk te waarborgen, 
zullen we er op moeten toezien dat de werkgroepen steeds genoeg leden 
hebben. 
 
Er moet geprobeerd worden solidariteit onder de jongeren te kweken door ze 
samen dingen te laten doen. Daarbij kan ook gedacht worden aan nog te 
ontwikkelen activiteiten zoals kampeer- en survivaltochten.  
Gewerkt moet worden aan het respect voor elkaar, elkaars bezittingen en aan 
de sociale controle door de jeugd onderling. Dit is mede te bereiken door steun 
en inzet van de volwassenen. Hitzum is tot nu verschoond gebleven van 
baldadigheid, vandalisme, provocatie en openbare dronkenschap. Door 
aandacht aan de jeugd te schenken hopen we dit in de toekomst zo te houden. 
 
Het Hok, een gezamenlijk onderkomen voor de jeugd vanaf 12 jaar, is van 
grote betekenis. Het voortbestaan er van in de directe toekomst is echter niet 
zeker. Wanneer het hok niet op de huidige locatie kan blijven, zal er een 
alternatief gevonden moeten worden. Bij gebrek aan alternatieven, zal er 
wellicht enige tijd geen hangplek zijn. Er is beraadslaagd over eventuele 
mogelijkheden. Daarbij viel het idee voor een ‘Grillhütte’: een overdekte  
 

 
 
barbecue- en zitruimte die in het weekend verhuurd zou kunnen worden en 
door de week voor de jeugd beschikbaar is. Een woonboot zou ook een optie  
 
 
kunnen zijn. Een belangrijk aandachtspunt is dat de bouw van het onderkomen 
door de jeugd zelf aangevraagd, geregeld, tot stand gebracht en onderhouden 
moet worden en dat het, om ongewenst bezoek te beperken, op privé-terrein 
moet staan.   
 
Het verdient zeker aanbeveling om te investeren in de jeugd in de 
leeftijdscategorie van 4-12 jaar. Deze groep zou, met het oog op de toekomst, 
nu al structuur aangeboden dienen te krijgen. Een structuur waarin het dorp de 
jeugd positieve ervaringen aanbiedt. Hiervoor zou een beroep gedaan kunnen 
worden op de plaatselijke verenigingen, die al diverse activiteiten ontwikkeld 
hebben die geschikt voor dit doeleinde zijn. Door periodiek gezamenlijke 
activiteiten te organiseren, eventueel in samenwerking met de jeugd van 12 
jaar en ouder, zal er een grotere onderlinge saamhorigheid ontstaan. 
 
Een aandachtspunt is ook de herinrichting van het ‘Boartersplak’, annex Jeu de 
Boulesbaan en basketbalveldje. Deze voorzieningen dienen regelmatig 
aangepast te worden aan de eisen en wensen van de gebruikers. In de 
toekomst zouden er plannen ontwikkeld kunnen worden met betrekking tot 
buitensporten als volleybal, kaatsen en buitentafeltennis. Men zou, vooral in de 
winterperiode, samenwerking kunnen zoeken met de “Skûle” in Franeker i.v.m. 
filmvoorstellingen en overige binnenactiviteiten voor de jeugd. 
 
Belangrijk is ook een structurele samenwerking met de school. Uitwisseling 
van reeds opgedane ervaringen en kennis is zeer nuttig bij het op elkaar 
afstemmen van de aanpak van problemen, als die zich voordoen. 
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5. Onderwijs 
 
Er moet getracht moet worden het onderwijs voor Hitzum te behouden. Niet in 
de laatste plaats als een bindende factor in het dorp. De contacten tussen 
ouders en kinderen in en rond de school zijn intensief en er is sprake van grote 
betrokkenheid. Hoewel het leerlingenaantal nogal eens schommelt, is mede 
door de inzet van alle betrokkenen het lager onderwijs voor Hitzum tot nu toe 
behouden gebleven. 
 
In de nabije toekomst zal CBS ‘Underweis’ haar leerlingenbestand trachten uit 
te breiden door leerlingen te werven onder de nieuwe bewoners van Franeker- 
zuid om zo haar voortbestaan te garanderen. 
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6. Ouderen in Hitzum 
 
Uit de keukentafelgesprekken kwam naar voren dat er naar gestreefd moet 
worden dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen omgeving en binnen 
bestaande sociale netwerken moeten kunnen blijven wonen. Hiertoe zouden 
de oudere dorpsbewoners op een eenvoudige manier moeten kunnen 
beschikken over de noodzakelijke kennis omtrent voorzieningen, instanties, 
wet- en regelgeving. Deze informatie dient adequaat, helder en duidelijk te zijn. 
De gemeente kan in deze behoefte voorzien door het oprichten van een één- 
loket-organisatie waar alle informatie en kennis verkregen kan worden. Dit zou 
een belangrijk en laagdrempelig middel zijn om ouderen zolang mogelijk in het 
dorp te kunnen laten wonen. 
 
Het idee leeft om een pool van Hitzumer vrijwilligers in te zetten bij het klaren 
van klusjes in en om het huis. Deze werkzaamheden zijn niet kosteloos, maar 
zullen worden verricht tegen een nader te bepalen financiële vergoeding. Dit 
heeft verschillende voordelen. Ten eerste verlaagt een financiële 
overeenkomst de drempel om een aanvraag in te dienen aanzienlijk. Men  
hoeft niet het gevoel te hebben de hand op te houden. Bovendien stimuleert 
het interacties binnen de dorpsgemeenschap. Tenslotte voorkomt het betalen 
voor de hulp dat deze vanzelfsprekend wordt of een verplichtend karakter 
krijgt. De financiële bijdrage zal worden berekend op basis van de gemaakte 
onkosten voor materiaal en de tijd die de klus in beslag neemt. In welke mate 
deze financiële bijdrage verlaagd kan worden, hangt mede af van de hoogte 
van de subsidie die we van de gemeente mogen verwachten. Het is verstandig 
om de opzet van de vrijwilligerspool te laten aansluiten bij vergelijkbare al 
bestaande organisaties ( Het Dienstencentrum, De Skûle, Te Plak en Nynke). 
De één-loket-organisatie zou voor de pool kunnen functioneren als 
communicatie- en coördinatiecentrum. 
 
We moeten de vinger aan de pols houden bij de gemeenteraad om, zodra de 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van kracht wordt, er een beroep 
op te kunnen doen. Daartoe dient ook de wijze waarop men deze wet 
implementeert te worden bestudeerd, ten einde optimaal te profiteren van 
toewijzingen van subsidies en aanbestedingen, professionele ondersteuning 
van vrijwilligers en dergelijke.   
 
 

 
 
 
In het kader van de gemeentelijke stimulering van de leefbaarheid van de 
dorpen, kan bij B&W een financiële ondersteuning aangevraagd worden. Het  
is de bedoeling dat deze aangewend wordt om de voorwaarden te scheppen 
en een deel van de kosten te dekken om ouderen zo lang mogelijk in hun 
eigen woonomgeving te kunnen laten functioneren. Men vindt ook dat er 
aandacht moet zijn voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevolking 
van Hitzum waarbij alle leeftijden voldoende vertegenwoordigd zijn. 
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7. Recreatie, sport en ontspanning 
 

Hitzumers doen van jong tot zeer oud veel aan sport. Dit is een belangrijke 
bindende factor binnen de dorpsgemeenschap. Vanzelfsprekend wordt er 
gekaatst, zeer intensief zelfs. Het is dan ook een eer en een genoegen, dat 
jaarlijks de Ald Meijers-partij, de belangrijkste wedstrijd voor meisjes van 14 t/m 
16 jaar, op het Hitzumer kaatsveld wordt gehouden. Verder is er een florerende 
ijsvereniging, wordt er jeu-de-boules gespeeld en ook de cafésporten darts en 
biljart worden druk beoefend. In het programma van het jaarlijks gehouden 
dorpsfeest zijn ook altijd sportieve activiteiten opgenomen. De basisschool kan 
voor buitensport en –spel met haar jeugd op ons eigen kaatsveld terecht. 
 
Tijdens de voorbereidende gesprekken bij de totstandkoming van deze 
dorpsvisie werd de behoefte aan meer ruimte voor sportactiviteiten duidelijk. 
Voetbal, tafeltennis, fierljeppen, volleybal, tennis – men zou het graag in eigen 
dorp kunnen doen. Het kaatsveld is er te klein en te druk bezet voor. Het 
creëren van een nieuwe sportaccommodatie is de logische oplossing. Dan kan 
er meer en gevarieerder gesport worden en kunnen er tevens kleinschalige 
evenementen een plek vinden. 

 
Of we willen of niet, recreatie is een deel van ons bestaan geworden. Zo ook 
voor de Hitzumers en Hitzum. Fietsen, wandelen, bootje varen, rollerskaten & 
skeeleren – men geniet van de natuur, de rust, de ruimte. Bovendien bevordert 
recreatie de sociale omgang. Een picknickplek, een bankje hier en daar, een 
informatiebord, een adequate bewegwijzering, een wandelroute, een 
aanlegplek voor kano’s en passanten, het bevaarbaar maken en onderhouden 
van de vaarten – deze op zich meest kleine ingrepen zouden een positieve 
bijdrage leveren aan Hitzums recreatieve mogelijkheden. 
In Hitzum is het niet goed mogelijk een rondje te wandelen. Hieraan is veel 
behoefte. Het is wenselijk dat er een klein en een groot wandelrondje in Hitzum 
ontwikkeld wordt. In overleg met de grondeigenaren zal naar mogelijkheden 
gekeken worden, eventueel in samenwerking met Landschapsbeheer 
Friesland. Een verbinding tussen de Molenweg en het Binnenpad zou, 
bijvoorbeeld een mooie mogelijkheid zijn. De ligging, de ruimtelijkheid en de 
ondernemende bewoners maken Hitzum een geschikte locatie voor  
kleinschalige vormen van toerisme – een kort verblijf voor de sportievere 
rustzoeker zal, zeker wanneer bovenstaande suggesties worden uitgevoerd, 
een aanrader zijn. 
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8. Cultuurhistorie 
 
Hitzum is een dorp met een eeuwenoude geschiedenis, die in het kader van 
Simmer 2000 zorgvuldig is gedocumenteerd. De maatschappij verandert snel 
en de jongste geschiedenis raakt in het vergeetboek. Wij vinden het belangrijk 
dat de verhalen van de thans nog in leven zijnde oudste generatie bewaard 
blijven. Jongeren zouden de ouderen interviews kunnen afnemen die met 
behulp van moderne documentatie- en communicatietechnieken worden 
vastgelegd. 
 
Ruimtelijk is de eeuwenoude structuur van het dorp weer zichtbaar te maken 
door het herstellen van oude wandelpaden en de voormalige tramweg te 
herintroduceren. Informatiefolders, ansichtkaarten en een informatiebord 
zouden bezoekers en inwoners kunnen attenderen op deze historische 
structuur.  
 

 
 

 
 
 
De functie van het kerkgebouw staat niet ter discussie; het kerkje bezit een 
prachtig orgel en zou daarom een goede locatie voor kleine concerten kunnen 
zijn, maar ook andere passende culturele uitingen zijn denkbaar. Alle 
documenten waarop de historie van Hitzum is vastgelegd, zou kunnen worden 
verzameld in een centraal dorpsarchief.  
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9. Dorpshuis 
 
 
Het dorpshuis vervult een zeer belangrijke plaats in de dorpsgemeenschap. 
Het is het centrum waar de contacten gemaakt en onderhouden worden. Het 
bestuur van het dorpshuis is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het 
gebouw. Het is belangrijk dat het gebouw goed onderhouden wordt. Hiervoor is 
een goed meerjaren onderhoudsplan (MOP) noodzakelijk, waarin ook grote 
bouwkundige zaken gepand staan. Het bestuur komt dan tussentijds niet voor 
onaangename verrassingen komen te staan. 
 
Het zou een taak van de gemeente moeten zijn om alle (multifunctionele) 
dorpshuizen zo’n plan op te laten stellen om na goedkeuring structureel geld 
vrij te maken voor de uitvoering ervan. 
 
Het beleid van het dorpshuis, of nog beter, van alle gemeentelijke dorpshuizen, 
moet opgenomen worden in de gemeentelijke beleidsplannen. Ondersteuning 
van de gemeente is erg belangrijk. Beleid en plannen moeten op elkaar 
afgestemd en goed uitvoerbaar door bestuur en vrijwilligers zijn. Het dorpshuis 
draait alleen op en dankzij vele vrijwilligers. Het zou daarom goed zijn dat deze 
mensen vanuit de gemeente zo nu en dan een pluim krijgen voor al hun 
inspanningen. Voor alle bestuursleden en vrijwilligers is het nodig om 
trainingen en of opleidingen te volgen. Het dorpshuisbestuur stimuleert dit van 
harte en verwacht hierbij ondersteuning vanuit de gemeente. 
  
Bestuurders worden geconfronteerd met veel wet- en regelgeving. Het bestuur 
is van mening dat deze goed hanteerbaar moeten zijn. Ook moeten we de ons 
opgelegde regels kritisch blijven bekijken en niet klakkeloos aannemen. Het is 
bekend is dat veel vrijwilligers het moeilijk vinden met de regelgeving om te 
gaan. 
 
Erg belangrijk is een jaarlijks terugkerend overleg tussen het bestuur van het 
dorpshuis en de gemeente. Dit kan op eigen initiatief, maar ook in 
samenwerking met de Federatie van Dorpshuizen in de gemeente 
Franekeradeel. Eén aanspreekpunt bij de gemeente voor dorpshuiszaken is 
daarbij gewenst. Het dorpshuis van Hitzum is daarom aangesloten bij de 
Federatie van Dorpshuizen. 
 

 
 

 
Voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het aanpassen van beleid is 
een nauwe samenwerking tussen de dorpshuizen, gemeente, 
woningbouwverenigingen en Doarpswurk noodzakelijk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het Dorpshuis is in 1999 na een periode van 25 jaar gerenoveerd en iets 
uitgebreid. In deze uitbreiding zijn onder andere kleedkamers en wc’s 
ondergebracht, die ook in gebruikt worden door leden van de kaatsclub ‘de 
Eendracht’. Sinds deze verbouwing is het gebruik van het dorpshuis duidelijke 
toegenomen, maar met het oog op toekomstige ontwikkelingen, zijn er toch 
nog enige tekortkomingen  
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• De opslagruimten van het Dorpshuis en van de er in gevestigde 
verenigingen zijn te klein; 

• De barruimte is bij grotere evenementen niet voldoende; 
• Voor rokers is geen aparte ruimte; 
• De toegankelijkheid van kleedkamers en zalen is niet optimaal; 
• Een zithoek wordt gemist. 

 
 
De verbetering van deze tekortkomingen is niet binnen het huidige oppervlak 
van het dorpshuis te realiseren. Uitbreiding is daarom noodzakelijk. Een 
oplossing kan gezocht worden in een gezamenlijk plan van de Stichting 
Dorpshuis en Kaatsclub ‘de Eendracht’. Zij willen in een uitbreiding in 
westelijke richting een nieuw onderkomen voor de kaatsclub opnemen. 
Hierdoor ontstaat een nieuw multifunctioneel gebouw dat het sociale hart van 
Hitzum versterkt en waarmee sport en cultuur weer jaren vooruit kunnen. De 
consequentie van dit plan is dat er een oplossing gezocht moet worden voor de 
vijf garageboxen, die op het beoogde perceel staan. 
 
Tijdens de voorbereiding voor deze visie is een aantal ideeën geopperd die 
nog nader uitgewerkt kunnen worden: 
 

• Een verhoogde kantine met panoramaview over het kaatsveld met 
daaronder ruimte voor opslag (gebruikmakend van bestaande 
hoogteverschillen); 

• Kleedkamers die aansluiten op de kantine; 
• Een gezamenlijk terras; 
• Tussen Dorpshuis en kantine een glazen lounge (en een ruimte voor 

de rokers); 
• Demontabele baruitbreiding; 
• Interne routing bar, keuken, opslag verbeteren. 

 
In de toekomst zal het gebruik van het Dorpshuis groeien. Het dorpshuis zal 
nog meer een maatschappelijke taak krijgen, o.a invulling van de WMO en het 
zal onderdak bieden aan tal van voorzieningen. 
 
 
 
 

Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 
 
• Onderdak voor het Dorpsservicecentrum 
• Ondersteuning van de vrijwilligers/ mantelzorgers 
• Voorzieningen voor ouderen 
• Functie als informatieloket 
• Dorpsbibliotheek 
• Onderdak voor de jeugd 
• Zorgomgeving van dagactiviteiten 
• Onderdak voor het dorpsarchief 
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10. Vrijwilligerswerk 
 
Het dorpsleven kan alleen draaiende worden gehouden dankzij de inzet van 
een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en 
onbetaald, maar wel in georganiseerd verband wordt verricht. Werkzaamheden 
die vrijwilligers verrichten worden echter steeds meer onderhevig aan regels, 
wetten en bepalingen (van de ARBO, de fiscus en de overheid). Deze 
verbureaucratisering ontneemt menig vrijwilliger het plezier in zijn werk. 
Daardoor wordt het steeds moeilijker vrijwilligers te vinden die een langdurig 
dienstverband willen aangaan. Liever kiest men voor een vorm van ‘even 
bijspringen als het nodig is’. Hoe de vrijwilligers hun werk ook doen, ze zijn 
allen van grote waarde! 
  
Om het vrijwilligerswerk te continueren, is het belangrijk de potentiële 
vrijwilliger op jonge leeftijd persoonlijk te benaderen. Het ideaal zou zijn een 
groep jongeren enthousiast te maken om in de toekomst de zaak draaiende te 
houden. Uiteraard zijn we blij als personen op eigen initiatief zich voor een 
functie beschikbaar willen stellen. 
 
Een uitstekende manier om mensen met het dorpshuis, de verenigingen en 
haar leden in aanraking te laten komen is een zogenaamde 
kennismakingsavond. Er wordt uitleg gegeven over allerlei zaken en als de 
organisatie er vooraf in slaagt deze avond flink onder de aandacht te brengen, 
is de kans groot dat er zowel ‘oude’ als nieuwe inwoners op af komen. Als 
nieuwe inwoners zich bij het dorpsleven betrokken voelen, bevordert dat de 
gemeenschapszin en de kans dat zij zich daarvoor in willen zetten. 
  
De aanpak van het vrijwilligersbeleid is goed samen te vatten in de 5 B’s: 
Binnenhalen        Begeleiden        Belonen        Behouden        Beëindigen 
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11. Dorpsbelang 
 
Stichting Dorpsbelang is een autonoom orgaan met een eigen bestuur en zij 
heeft als doelstelling het behartigen van materiële en immateriële belangen 
van het dorp en haar bewoners. Het behartigen van de belangen van het dorp 
en haar bewoners kan de volgende gebieden omvatten: milieu, verkeer, 
voorzieningen, toerisme, sociale, culturele, cultuurhistorische, landschappelijke 
en stedenbouwkundige aspecten en planologie. Bij sommige activiteiten vindt 
zelfs een uitstapje over de landsgrens plaats. 
  
Om bovenstaande een goede invulling te kunnen geven, is een bestuur 
bestaande uit gedreven mensen van belang. Er wordt veel overlegd en er 
vinden diverse interacties plaats tussen het bestuur en de dorpsbewoners en 
de diverse (overheids)instanties. Daarom is een goede communicatie en het 
behoud ervan van groot belang. 
 
Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp: 
 

• We moeten de vinger aan de pols houden door kleine 
buurtonderzoeken te organiseren in de vorm van 
keukentafelgesprekken. Dit is een wens van meer dan de helft van de 
dorpsbewoners. Hierdoor komen de meer specifieke knelpunten te 
voorschijn. De ervaring is dat deze gesprekken het meedenken en de 
sociale betrokkenheid van bewoners stimuleren. 

• Het voortzetten van het eens in de vijf jaar een kennismakingsavond 
organiseren om nieuwe bewoners bij het dorpsleven te betrekken. 

• Bij het nemen van besluiten die het dorp betreffen dient de nieuw 
ontwikkelde visie als leidraad te dienen. Deze visie heeft immers een 
breed draagvlak onder de bevolking van Hitzum. 
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12. Notitie Zienswijzen 
 
Zienswijzen 
 
De Dorpsvisie en de Dorpskwaliteitenvisie hebben in de zomer en het 
najaar 2007 ter inzage gelegen met de vraag of er reacties vanuit het dorp 
waren. 
Er zijn een 17-tal reacties binnengekomen. Deze zijn als bijlage 
toegevoegd. 
De reacties waren afkomstig van  
 

- Cor Pasma, Noorderbuurt 3a 
- Fam. H.A. Manderfeld- van Hecken, Hoofdweg 14 
- Ingrid en André Oudheusden, Hoofdweg 12 
- Tjalling en Janny Dijkstra-Koopmans, Hoofdweg 18 
 
Daarnaast 1 brief die 13 maal is gekopieerd en ingestuurd, afkomstig 
van: 
- Fam. B. Zijlstra, Noorderbuurt 18 
- F. Bergsma, Noorderbuurt 16 
- Mevr. J. Bakkers, Noorderbuurt 5 
- R.B. Heimans, Noorderbuurt 12 
- L. Tuinstra, Nooderbuurt 3a 
- Fam. Boersma, Noorderbuurt 3 
- Fam. S. van der Kuur, Hoofdweg 6 
- Fam. Konst, Hoofdweg 1 
- Fam. Scheffer, Hoofdweg 9  
- André Oudheusden, Hoofdweg 12  
- H en W Breukelaar, Hoofdweg 11 
- Fam B. de Jong, Ds. Dijkstraweg 3 
- K. Huitema, Ds. Dijkstraweg 6 

 
De reacties hadden allemaal betrekking op de Dorpskwaliteitenvisie. De 
werkgroep dorpsvisie Hitzum heeft hierop de onderstaande 
antwoordnotitie opgesteld. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hitzum 
Dorpsvisie 

2020 

25

 
 
Antwoordnotitie 
 
De Dorpsvisie Hitzum 2020 is opgebouwd uit 2 delen: de dorpsvisie en de 
dorpskwaliteitenvisie. 
In de dorpsvisie worden diverse aspecten behandeld en in algemene zin 
doelen en uitgangspunten voor de toekomst verwoord. De basis voor deze 
visie werd gelegd in de keukentafelgesprekken. Daarnaast is er de ruimtelijke 
vertaling van de visie, de zogenaamde dorpskwaliteitenvisie. In dit gedeelte 
wordt een visie gegeven op hoe Hitzum zich in de toekomst in ruimtelijk zin 
kwalitatief goed zou kunnen ontwikkelen.  
Het betreft hier dus een visie en geen concreet bouwplan. 
 
Uit de keukentafelgesprekken kwamen enkele zaken duidelijk naar voren: rust, 
ruimte en het landelijk karakter scoorden hoog.  Hitzum moet niet te snel 
groeien, we moeten niet bouwen om te bouwen, maar aansluiten op de vraag 
vanuit het dorp. Deze uitgangspunten staan verwoord in de visie en zullen in 
de toekomst altijd leidend moeten zijn.  
In de keukentafelgesprekken werd een zeer groot aantal mogelijke 
bouwlocaties genoemd. Een duidelijke lijn was daarin niet te onderkennen. De 
werkgroep Dorpsvisie heeft er daarom voor gekozen om voor het ruimtelijk 
deel van de visie professionele ondersteuning te zoeken in de vorm van een 
extern bureau. Uitgangspunt bij de ruimtelijke visie moet zijn dat de huidige 
structuur van het dorp verbeterd,  respectievelijk versterkt wordt. Een visie 
waarbij het hele dorp onder de loep genomen wordt en waarbij niet alleen de 
‘losse’ plekken in het dorp als bouwlocatie worden beschouwd. Wij wilden niet 
vervallen in allerlei kleine plannen, zonder enige samenhang, waarbij de 
bovengenoemde uitgangspunten uit het oog verloren worden. 
 
Wanneer er in de toekomst een voornemen zal zijn om uit te breiden, dient er 
steeds rekening gehouden te worden met de wensen en de behoeften van de 
dorpsbewoners op dat moment. In de Dorpskwaliteitenvisie is gesteld dat 
nieuwbouw een kenmerkende eigen identiteit moet hebben. Het moet duidelijk 
zijn dat het een uitbreiding van Hitzum betreft en niet een nieuwbouwplan dat 
zonder enige structuur aan het dorp geplakt is, dat niet herkenbaar is en dat 
overal in de provincie zou kunnen staan. 
In de Dorpskwaliteitenvisie is gekozen voor een duidelijke stedenbouwkundige 
visie: bouwen aan de kenmerkende groene ruimten binnen het dorp met  

 
 
 
 
behoud van die groene ruimten en behoud van de zichtlijnen naar het open 
landschap. 
Daarnaast kan een belangrijke stedenbouwkundige drager als een opvaart, 
passend bij de identiteit van het dorp, onderdeel van een mogelijk nieuwe 
uitbreiding worden. 
Door verbindende bebouwing en herinrichting zijn er kansen om Hitzum een 
centrum te geven. 
De mogelijke bouwlocaties die nu in de Dorpskwaliteitenvisie staan 
vermeld, zijn, net als vele andere, in de keukentafelgesprekken en op de 
schetsavond meerdere malen genoemd.  
De genoemde mogelijke bouwlocaties zijn bijna allemaal 
inbreidingslocaties. De werkgroep is er zich van bewust dat dit reacties 
van direct-aanwonenden kan oproepen. Uitbreidingen aan de buitenzijde 
van het dorp worden in het algemeen gemakkelijker geaccepteerd. 
 
In de dorpskwaliteitenvisie is een aantal mogelijke bouwlocaties 
aangegeven. De toekomst zal leren of de weergegeven oppervlakten ook 
werkelijk bebouwd zullen worden. Als er in de toekomst sprake is van 
uitbreiding, kan het dorp op dat moment de locatie bepalen en de invulling 
aan laten sluiten op bovengenoemde dorpskwaliteitenvisie. De vraag uit 
het dorp bepaalt de snelheid van uitbreiden. Een bouwvolume zoals in de 
deze visie weergegeven zou bijvoorbeeld in 20 jaar gerealiseerd kunnen 
worden, hoewel wij eerder denken aan 50 jaar.  
 
De werkgroep Dorpsvisie Hitzum beschouwt deze notitie als antwoord op 
de zienswijzen. De laatste stap in het proces om te komen tot een nieuwe 
Dorpsvisie. De werkgroep is van mening dat de dorpsvisie door de 
meerderheid van het dorp gedragen wordt, maar dat de uitwerking ervan in 
een mogelijk ruimtelijke vertaling steeds discussie zal opleveren. Aan het 
Dorpsbelang de taak om bij het opstellen van toekomstige concrete 
bouwplannen de wensen van de bewoners in de plannen te betrekken en 
af te wegen.  
 
April 2008 
De werkgroep Dorpsvisie Hitzum 2020 
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Bijlage ingediende zienswijzen 
 
 
 
 
Geachte werkgroep, 
 
 
 
Ondanks dat ik zelf lid bent van de werkgroep, wil ik ook reageren op de 
oproep, zoals beschreven in “Doarpsfinster” nr.115, betreffende de 
Dorpsvisie 2020. De dorpsvisie, zoals die gepresenteerd is op woensdag 9 
mei jl. ziet er gedegen uit en beschrijft duidelijk wat in het dorp leeft. De 
visie geeft goed weer wat er de komende jaren in Hitzum verbeterd/ 
veranderd kan worden. Er is echter één punt waarin ik mij niet in kan 
vinden en dat betreft de locatie en de omvang van het plan voor 
toekomstige woningbouw. 
 
Op basis van het bijwonen van 5 keukentafelgesprekken en twee 
bijeenkomsten met Bureau Noordpeil, heb ik niet de indruk dat de 
gepresenteerde uitbreidingvisie overeenkomt met wat “het dorp" wil. Uit de 
keukentafelgesprekken bleek één en al terughoudendheid als het ging om 
woningbouw; bouwen in een langzaam tempo en bouwen op basis van de 
vraag naar woningen. Ook werden zo'n beetje alle fraaie ruimtes in- en 
rondom het dorp genoemd, als de locatie ter sprake kwam. Ik ben van 
mening dat in- en rondom Hitzum voldoende "losse" plekken te vinden zijn, 
waar eventueel woningen geplaatst kunnen worden, zonder daarbij de 
structuur van het dorp drastisch te veranderen. Ik denk dat we daarmee 
nog jaren vooruit kunnen, zonder in te zetten op zo'n uitgebreid plan als 
door Bureau Noordpeil gepresenteerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cor Pasma 
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