
Huiskamergesprekken en dorpsbijeenkomst 2019:
de uitkomsten en het vervolg.

Samen aan de slag: doe mee!
Voor sommige acties zijn al dorpsgenoten beschikbaar die ermee 
aan de slag willen.  Voor andere acties zijn nog dorpsgenoten nodig. 
Per thema worden daarvoor oproepen gedaan. 
Heeft u belangstelling voor het oppakken van een actie, laat het 
weten op e-mailadres dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com. 
Of bel met een van de coördinatoren Toekomst Oudehaske, 
telefoonnummer: 06-4813 8216. 

Hoe ziet de organisatie van het vervolg eruit?
Het werk van de klankbordgroep zit erop. Om de voortgang te ga-
randeren en verbinding te houden met de initiatieven gaan twee van 
hen door als coördinator voor de Toekomst van Oudehaske: 
Martin Dijkhoff en Germ van der Weg. Zij werken nauw samen met 
Dorpsbelang. Informatie over de voortgang van de Acht van Oude-
haske zal van tjid tot tijd te vinden zijn op de Facebookpagina van 
Dorpsbelang Oudehaske en in de Baerch. 

De
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In het eerste half jaar van 2019 waren er huiskamergesprekken met dorpsbewoners, ondernemers en
verenigingen over de vraag: 

“Waar willen we met Oudehaske naar toe en hoe kunnen we dat organiseren?” 

Aanleiding voor de gesprekken waren signalen uit Dorpsbelang Oudehaske, Burgerkracht Oudehaske en 
het Kulturhûs. De organisatie was in handen van een klankbordgroep*  bestaande uit een aantal betrok-
ken dorpsgenoten met ondersteuning van twee kwartiermakers van gemeente De Fryske Marren. De 
opbrengst van de huiskamergesprekken is besproken in een dorpsbijeenkomst op 20 juni.  Een flinke 
groep dorpsgenoten kwam naar het Kulturhûs om met elkaar de uitkomsten te bekijken en een keuze te 
maken welke acties als eerste opgepakt zouden moeten worden. 
 
De Acht van Oudehaske
De opbrengst van wat we als dorpsgenoten belangrijk vinden, hebben we geclusterd in acht thema’s die 
aandacht vragen: 
voorzieningen en bedrijvigheid, communicatie en omzien naar elkaar, energie en duurzaamheid, on-
derwijs en kinderopvang, natuur en milieu, verkeer en veiligheid, Nannewiid en recreatie en wonen: 
De 8 van Oudehaske.

‘De 8 van Oudehaske’: zie het als een toekomstagenda voor ons dorp. Wat vinden we belangrijk en 
waarvoor willen ons inzetten. Voor dit moment zichtbaar gemaakt op basis van de gesprekken. Maar 
niet in beton gegoten! Er kan bij, er kan af, dat zal de tijd leren. En dat bepalen we als dorp met elkaar!
Voor een compleet overzicht van alles wat in de gesprekken door u naar voren is gebracht kunt u te-
recht op de website van Dorpsbelang Oudehaske: www.oudehaske.info.
Zie de binnenzijde voor de ambities, doelen, wensen en acties van de 8 van Oudehaske!

(*klankbordgroep: Martin Dijkhoff, Tjitte Huitema, Nel Kruiswijk, Hanneke Schmeink, Mart Spoelstra, Jan Walrecht en 
Germ van der Weg, kwartiermakers Hammie Bosma en Mieke van Heeringen en dorpencoördinator Karien van Mierlo.



1. Voorzieningen en bedrijvigheid

Ambitie
Het Kulturhûs is nog meer het bruisend centrum van 
het dorp. Een aansprekend aanbod voor jongeren.

Doelen en wensen 
• Een aantrekkelijk, doorlopend centrum van cafe 
via kerk naar Kulturhûs. Met bankjes en gezelligheid.
• Meer activiteiten in en rond het kulturhûs voor 
alle leeftijdscategorieën. 
• Dependance van Toanhûs. 
• Glasvezelnetwerk en speeltoestellen voor ver-
schillende leeftijden realiseren.

Acties
• Een meer open Kulturhûs door openslaande 
deuren. Actie is door aantal dorpsgenoten gestart.
Netwerkborrel voor alle Hasker ondernemers in het 
kulturhûs. 
Oproep: wie organiseert het?
• Samen met De Kear (de ‘nieuwe Miks’) en Toanhûs 
meer activiteiten in het Kulturhûs. 
Oproep: wie wil de activiteitencommissie 
versterken?
• Samen met scholen een speelplan maken voor 
Oudehaske. 
Oproep: wie gaat zich hiervoor inzetten?

2. Communicatie en
omzien naar elkaar

Ambitie
In Oudehaske weten we van elkaar en ontmoeten 
we elkaar.

Doelen en wensen
• Door elkaar te kennen de samenhang en gemeen- 
schapszin versterken. Naast de Baerch ook digitale 
informatievoorziening en communicatie. 

Acties
• Aansluiten bij digitaal platform De Fryske Marren 
Centraal in oprichting.  
Oproep: wie wil voor Oudehaske hierin een coör-
dinerende rol?
• Nieuwe inwoners krijgen een informatiepakket. 
Een dorpsgenoot heeft zich al gemeld. 
Oproep: wie gaat dat samen met hem vormgeven?
• Alle inwoners vlaggetjes hangen op in de feest-
week. 
Oproep: wie gaat dit oppakken?
• Burgerkracht meer per straat organiseren met 
‘omtinkers’. 
Oproep: wie wil dit samen met iemand 
van de kerk verder uitwerken?

7.  Nannewiid en recreatie

Ambitie
Het Nannewiid is een aantrekkelijk meer voor 
natuur en recreatie.

Doelen en wensen
• Het Nannewiid ontwikkelen als een toegankelijk 
meer, dat zijn oorspronkelijke karakter behoudt  
met een goed evenwicht tussen natuur en kleinscha-
lige recreatie. En een wandelpad met in– en uitgang 
naar Sintjohannesga.

Acties
• Er is een stichting opgericht die zich inzet om de 
natuur– en recreatiewaarde van het meer te ver-
sterken.  Deze stichting wordt gevraagd om bij de 
ontwikkeling van de plannen nadrukkelijk het dorp 
te betrekken bij de planvorming. 
Een dorpsgenoot gaat inventariseren wat er groeit 
en bloeit bij het Nannewiid.

3. Energie en duurzaamheid

Ambitie
Oudehaske wordt een energieneutraal dorp.

Doelen en wensen
• Op alle daken van woningen, verenigingen en 
bedrijven zonnepanelen. 
• Isolatie van woningen en bedrijven. 
• Verkennen of Omrin een rol kan spelen in de 
energietransitie in ons dorp. 
• Meer circulair watergebruik in 
Oudehaske. 

Acties
• Energiecoöperatie in oprichting zichtbaar 
maken voor het dorp. 
• Verken de diverse mogelijkheden voor 
hernieuwbare energiebronnen.  
• Regentonactie in Oudehaske organisatie. 
Oproep: wie gaat dit oppakken?

8. Wonen

Ambitie
Jongeren en ouderen blijven wonen in 
Oudehaske. 

Doelen en wensen
• Meer variatie: sociale woningbouw,  geschikte 
levensloopbestendige woningen en uitbreiding 
ruimte vrije kavels. 

Actie
• De bestaande themagroep wonen ouderen 
versterken met nieuw initiatief, ontstaan op de 
dorpsavond. Samen mogelijkheden voor jong en oud 
onderzoeken. 

6.  Verkeer en veiligheid

Ambitie
Oudehaske wil een verkeersveilig dorp zijn. 

Doelen en wensen
• het verminderen van de verkeersstroom door het 
dorp en over de Badweg 
• 30 km handhaven 
• woonerf idee  
• fietspad Oudehaske-Heerenveen beter verlichten 
• zebrapad naar de Poiesz

Eerste acties
• matrixbord regelen 
Oproep: wie wil dit regelen en de verkeersveilig-
heid in ons dorp weer oppakken?

5. Natuur en milieu

Ambitie
Oudehaske wil een dorp zijn dat uitstraling heeft 
als groen dorp, liggend in een in een omgeving die 
zoveel mogelijk vrij is van bestrijdingsmiddelen.

Doelen en wensen
• Groei van diversiteit aan planten en dieren en 
lokale voedselvoorziening. Denk aan bijvriendelijke 
tuinen en bermen, pluktuintjes, in samenwerking 
met Túnplezier en de scholen. 
• Minder chemische bestrijdingsmiddelen in dorp 
en omgeving. 

Acties
• Bijvriendelijk: zaden uitdelen. Deze actie is door 
aantal dorpsbewoners gestart. 
• Gezamenlijke dorpstuin: zelf plukken en elkaar 
ontmoeten. 
Oproep: wie helpt verkennen en plan van aanpak 
maken. 1 vrijwilliger heeft zich gemeld en zoekt 
een maatje.
• Minder pesticiden: een rondetafelbijeenkomst 
met burgers en boeren: wat kunnen we doen.  
Oproep: Wie helpt organiseren?

4. Onderwijs en kinderopvang

Ambitie
Kwalitatief goede kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en onderwijs voor het dorp behouden.

Doelen en wensen
• Keuzemogelijkheid tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs behouden.  Als twee aparte scholen niet 
haalbaar zijn, dan kiezen voor een samenwerkings-
school. 
• Meer samenwerking tussen beide scholen, met 
sport en cultuur.
• Voldoende beschikbare ruimte voor onafhan-
kelijke baby- en peuteropvang en buitenschoolse 
opvang.

Acties: 
• Meer samenwerking tussen scholen stimuleren. 
Idee voor gezamenlijke schooltuin is in de gesprek-
ken geopperd.
Oproep: wie wil hiermee aan de slag?

• Een themagroep vormen, die in gesprek gaat met 
beide scholenkoepels over de toekomst, in combina-
tie met uitbreiding van de kinderopvang.
Oproep: wie wil hierover meedenken?


