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1.1. Doarpsfisy Easterein
Foar jo leit de nijste doarpsfisy fan Easterein. De foarige fisy 
is opsteld yn maart 2003. Dy wie yntusken ferâldere. Dêrom 
hat Doarpsbelang Hâld Faesje it inisjatyf naam om in nije 
doarpsfisy út te wurkjen. De wurkgroep is tegearre mei 
doarpsbelang begûn mei dizze fisy (sjoch foar mear hjiroer 
paragraaf 1.4). Dit is ús fisy foar de kommende fiif jier: 2011 – 
2016.

1.2. Wat is de oanlieding?
It hawwen fan in aktuele doarpsfisy helpt Doarpsbelang 
by it ferbetterjen fan de leefberens yn Easterein en direkte 
omjouwing. Dat is net allinnich mar om reagearje te kinnen 
op plannen en inisjativen fan oaren (oerheid, partikulieren, 
bedriuwen), mar ek om sels mei útstellen te kommen om de 
leefberens te ferbetterjen.

1.3. Wat is in fisy?
Yn in doarpsfisy omskriuwt in doarp de plannen dy’t it hat 
om de leefberens op koarte en benammen ek op middellange 
termyn te ferbetterjen. Leefberens is in breed begryp: yn dizze 
doarpsfisy komme de neikommende tema’s oan de oarder:
• kultuer
• wenjen en wenomjouwing
• wurk en bedriuwichheid
• foarsjennings, soarch en wolwêzen
• ynfrastruktuer
• lânskip en rekreaasje
• krimp

It is net allinnich in fisy fan it bestjoer fan Doarpsbelang Hâld 
Faesje, mar in fisy fan en troch it doarp. Dizze fisy is ta stân 
kaam troch Doarpsbelang en ynwenners fan Easterein.

It doel fan in doarpsfisy is:
1. Oanbiede oan it gemeentebestjoer en wenningkorporaasje 
Elkien. Sa kinne sy by it meitsjen fan útfieringsplannen, 
ûnderhaldsplannen, ensfh. fan it begjin ôf oan rekken hâlde 
mei de winsken út Easterein. Ek kin de doarpsfisy brûkt wurde 
as basismateriaal foar de gemeentlike struktuerfisy. 
2. Troch de ynwenners fan Easterein op de hichte te stellen 
fan de ynhâld fan dizze doarpsfisy en harren jierliks te 
ynformearjen oer de fuortgong fan aksjepunten, witte ek ús 

doarpsbewenners mei hokker konkrete saken Doarpsbelang 
dwaande is.
3. De aksjepunten jouwe in goede struktuer oan de 
wurksumheden fan it bestjoer fan Doarpsbelang.

1.4. Hoe is dizze doarpsfisy ta stân kaam?
De doarpsfisy is in fisy fan en troch it doarp. Dat is fan it 
begjin ôf oan it útgongspunt west. Om dy reden is allerearst 
it bestjoer mei meiwurking fan Nynke Talstra fan Doarpswurk 
de oanpak fan it updaten fan de foarige doarpsfisy bepraat. 
De oanpak is oars as de foarige kear. Dit kear gjin enkête, mar 
twa doarpsjûnen. De earste gearkomste wie op 11 jannewaris 
2011. By de sân haadtema’s joegen de doarpsynwenners 
harren ideeën by de tema’s oan. Alle ideeën skreaunen sy 
op aparte post-its. Dy jûn binne ferskate ideeën ynbrocht. 
Alle ideeën waarden it tema by elkoar plakt, de dûbelden 
kamen by elkoar. De dielnimmers moasten dêrnei it tema 
twa ideeën beneame dy’t sy it wichtichst fûnen. Yn de twadde 
gearkomste giene we djipper yn op de trije ideeën dy’t it tema 
de measte stimmers krigen. Fansels geane de oare ideeën 
(bûten de top 3) net ferlern., dy krije ek in plak yn de nije 
doarpsfisy.

De twadde doarpsjûn wie op 1 febrewaris 2011. De opkomst 
wie ûngefear gelyk oan de earste jûn. Alle dielnimmers koene 
meidwaan oan in tafeldiskusje. Oan tafel waard fierder praat 
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oer de top 3 fan ideeën binnen in tema. De earste rûnte wie 
elkenien yndield, de twadde rûnte koe elkenien sels foar in 
tema kieze. Der waard sprutsen oer:
• Wat hâldt it idee krekt yn?
• Wêr moat it idee realisearre wurde?
• Wannear moat it realisearre wurde?
• Wat kinne wy sels dwaan?
• Hokker organisaasjes hawwe wy dêr by nedich?
• Wat moat der as earste dien wurde?

By de doarpsjûnen wie der net folle animo fan de jeugdige 
Eastereiners. Om dochs te witten wat der by harren libbet, 
hawwe wy in groepspetear hân mei in stik as tsien 15-18 
jierrigen út Easterein.

In tal ideeën yn dizze doarpsfisy hearre net thús yn in 
fisydokumint. Troch de keazen oanpak en de protte stimmen 
dy’t guon fan dy ideeën krigen hawwe, hawwe wy der dochs 
foar keazen om se op te nimmen yn dizze fisy.

Presintaasje konsept doarpsfisy
Yn de jiergearkomste fan Doarpsbelang Hâld Faesje fan 26 
april 2011 is de nije konsept doarpsfisy presinteard oan de 
ynwenners fan Easterein. De wichtichste konklúzjes binne 
ferteld. Op www.easterein.nl kin in eksimplaar yn it Frysk en 
it Hollânsk delladen wurde. Op oanfraach kin ek in papieren 
ferzje tastjoerd wurde.

1.5. Hoe no fierder?
Dizze doarpsfisy is in dokumint mei in protte aksjepunten 
foar de takomst. Foar it realisearjen fan dy aksjepunten/
ideeën sil it bestjoer fan de Doarpsbelang de help ynroppe 
fan Eastereiners. Oan de hân fan in prioriteitelist sille 
wurkgroepen gearstald wurde. Dizze doarpsfisy sil oerlange 
wurde oan it Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders fan 
de gemeente Littenseradiel. We ljochtsje de doarpsfisy oan 
harren ta.

1.6. Hoe is de doarpsfisy yndield?
Na dit ynliedende haadstik komme yn de haadstikken  
2 oant en mei 8 oan de oarder:
- Haadstik 2 Kultuer
- Haadstik 3 Wenjen en wenomjouwing
- Haadstik 4 Wurk en bedriuwichheid
- Haadstik 5 Foarsjennings, soarch en wolwêzen
- Haadstik 6 Ynfrastruktuer
- Haadstik 7 Lânskip en rekreaasje
- Haadstik 8 Krimp
Yn haadstik 9 jouwe wy in totaal oersjoch fan de ferskate 
aksjepunten. Ek hawwe wy dêr in prioriteit oan jûn. Dêrby is 
net allinnich sjoen nei de urginsje/needsaak, mar ek nei de 
útfierberens fan in idee nei de miening fan Doarpsbelang.

Yn de taheakke is opnaam:
• de útnoeging foar de doarpsjûn
• it koarte ferslach fan de doarpsjûn  
(publisearre op www.easterein.nl)
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It begryp kultuer wurdt yn ferskate betsjuttingen brûkt. Yn brede sin wurdt it brûkt foar alles 
dat troch de mienskip fuortbrocht wurdt: ‘kultuer’ stiet dan tsjinoer ‘natoer’. Yn Easterein 
kinne wy in protte kulturele aktiviteiten. Tink ûnder oaren oan: it korps, toaniel, alle ferienings, 
eksposysjes en konserten yn de âlde grifformearde tsjerke (koartlyn noch de reuny fan it 
famkeskoar), de Tsjerne, de Martinitsjerke, Easterein Rocks (twajierliks musykspektakel) en it 
doarpsfeest.

It algemiene byld is dat der genôch te rêden is yn Easterein en dat moat foaral ek sa bliuwe. 
Dêrneist binne der noch in protte ideeën wêrmei’t de kultueraginda fan Easterein noch riker 
makke wurde kin.

Kultuer yn Easterein 
De neikommende punten krigen de measte stipe fan de Eastereiners:
1. Foar alle leeftydsgroepen aktiviteiten organisearje
2. Ienigens (saamhorigheid) behâlde, neffens it kredo “ Mei ús allen steane wy sterk” 
3. Omtinken foar de jeugd fan 12-16 jier – dit is punt is fierder útwurke by it haadstik 
Foarsjennings, soarch en wolwêzen

2.1. Foar alle leeftydsgroepen aktiviteiten organisearje
Yn Easterein is genôch te dwaan foar wa’t dêr ferlet fan hat. De doarpsynwenners fine it 
wichtich dat der foar alle doelgroepen aktiviteiten organisearre wurde en dat de aktiviteiten 
dy’t der binne, bestean bliuwe. De aktivitieten fergrutsje it mienskipsgefoel en de leefberens 
fan it doarp.

 Plan fan oanpak
Om de ideeën dy’t oandroegen wurde in kâns fan slagjen te jaan, sil der in wurkgroep 
Kulturele Eveneminten Easterein oprjochte wurde moatte. Dy kin helpe by it opsetten en 
útfieren fan de ferskate ideeën. 

2.2. Mienskipssin behâlde, neffens it kredo “Mei ús allen steane wy sterk”
De Eastereiners fine dit in wichtich punt foar it doarp. It is yn dizze tiid in sinjaal dat de 
ienridigens en mienskipssin fan it doarp bliuwe moat. We sille der as doarp mei elkoar foar 
soargje moatte dat dit ek bart. Mienskipssin ûntstiet troch tegearre dingen te dwaan/te 
organisearjen. Dat kin op ferskate nivo’s, bygelyks by de ferskate (sport-)ferienings, mar ek 
tichterby, yn de strjitte of yn de buert.

2.3. Omtinken foar de jeugd fan 12-16 jier
Sjocht punt 5.1. ûnder Foarsjennings, soarch en wolwêzen.

2.4. Aksjepunten
Mooglikheden ûndersykje ta oprjochting fan de wurkgroep Kulturele Eveneminten.

Ideeën kultuer
1. Foar alle doelgroepen (leeftyd) aktiviteiten 
organisearje (15 stimmen)
2. Ienridigens/mienskipssin behâlde neffens it kredo 
“ Mei ús allen steane wy sterk” (10 stimmen)
3. Omtinken hâlde foar de jeugd 12-16 jier  
(9 stimmen)

4. Easterein op de kaart sette (7 stimmen)
5. Easterein as Frysk doarp stimulearjen bliuwe  
(5 stimmen)
6. Lêsklup yn Easterein (3 stimmen)
7. Musykkapel (3 stimmen)
8. Kulturele jûnen (teater, film, kabaret)  
(1 stim)

9. Beskerme doarpsoansjoch (karakter doarp)  
(1 stim)
10. Lêsservice bibleteek, bestelle + leverje boeken 
oan hûs (1 stim)
11. Krystmerk (1 stim)
12. Kursus Frysk yn it doarp  
(1 stim)

13. Stimulearje belutsenheid/geselligens ynwenners 
(1 stim)
14. Nevenaktiviteiten by sporteveneminten  
(1 stim)
15. Easterein wetterdoarp/ophelbrêgen  
(1 stim)
16. Garaazjeferkeap
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17. Doarpstún
18. Rûnlieding Easterein tusken Skrok en Pôle  
(rinnend, mei de boat)
19. Iepen dagen bedriuwen foar belibbing en 
belutsenheid bewenners
20. Mear dwaan mei ús gebou, promoasje, ferhier 
foar musyk, sympoasia, workshops

21. Recycling keunst meitsje út ôffal
22. Easterein Rocks hâlde
23. Motivearje fan it goede kleurgebrûk fan 
gebouwen (ferve)
24. Stimulearje gearwurking
25. Eastereiner hússtyl/taal
26. Korps mear promoatsje

27. Goede aktiviteiteaginda
28. Buertspultsjes doarpsfeesten oantrekliker
29. Stimulearje ferieningslibben
30. Karakter doarpsfeesten hâlde
31. Ytklup Easterein
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Easterein is tefreden mei de âlde doarpskearn rûnom de 
tsjerke. Wy wolle it beskerme doarpsgesicht sa folle as 
mooglik behâlde en wêr nedich opknappe. It oansjoch 
fan Hidaard ôf is moai mei de Delftsreade wenten fan de 
Sjaardaleane. Fan Wommels ôf komme jo troch in moaie 
griene hage mei sicht op Noflik Easterein. It oansjoch fan it 
yndustryterrein (fan Itens ôf) is minder moai. It is in asfaltdyk 
sûnder griene oanklaaiing fan de romte. De ynrjochting liedt 

ta hurder ride as de maksimum snelheid. Dat soarget foar 
gefaarlike situaasjes foar fytsers en kuierders.

De nijboulokaasje Boomgaard III is hast folboud. Der 
binne noch in pear kavels te bebouwen. It tal beskikbere 
wenten foar 1-2 persoanshúshâldings is te beheind. Dat jildt 
likegoed foar keapwenten as foar de sosjale wentebou. De 
wenningkorporaasje hat in lyts oanbod fan frije hierwenten. 

Hjirtroch kin it wêze dat jongerein fuort giet 
út Easterein. Easterein is troch de gemeente 
Littenseradiel net oanwiisd as groeikearn. Dat 
betsjut dat der de kommende jierren mar hiel 
beheind huzen boud wurde.

De ynwenners binne net tefreden oer it 
ûnderhâld fan it iepenbier grien. Doarpsbelang 
fynt dit in taak fan de gemeente.

Wenjen en wenomjouwing stimulearje
Eastereiners fine de neikommende punten 
wichtich:
1. Ynbreiding
2. Doarpsferljochting Fryske arsjitektuer
3. Wenten foar 1-2 persoanshúshâldens

3.1 Ynbreiding
Der binne inkelde lokaasjes yn it doarp dy’t brûkt wurde 
kinne as ynbreidingslokaasjes. Hjirby tinke wy oan it 
Komelkershúske, Us Gebou, it terrein fan Joustra Branje 
yn kombinaasje mei âldere hierwenten en folkstúntsjes, 
werynrjochting fan de besteande bebouwing Eeskwert/
Kleaster, it terrein achter bouwbedriuw Veenstra (Wynserdyk/
Populiereleane) en it bedriuweterrein (wenjen en wurkjen).
It is wichtich om te ynvestearjen yn ynbreiding om ferkrotting 
tsjin te gean en de leefberens te fergrutsjen. Dêrby moat de 
klam komme te lizzen op kwaliteit fan de romte yn stee fan it 
oantal (kwantiteit).

Ideeën wenjen en wenomjouwing:
1.Ynbreiding (14 stimmen)
   a. Ynventarisaasje ynbreidingslokaasjes en 
   werbestimming lokaasjes yn nijbouplan
   b. Alde hierwenten werbouwe/opknappe , 
   werstruktearring jierren ’70 buert Eeskwert/
   Kleaster (9 stimmen)

   c. Foar besteande gebouwen romte jaan en nimme 
   om wenten te meitsjen (2 stimmen)
   d. Soarchwenten yn besteande Us Gebou
2. Doarpsferljochting Fryske arsjitektuer  
(14 stimmen)
3. Wenten foar starters (12 stimmen) (by tema Krimp 
behannele by tema starterswenten, 16 stimmen)

   a. It útwreidzjen fan it oanbod fan 
   jongereinwenten kin yn besteande foarried
   b. Mear hierwenten
4. Walbeskoeiing Griene Leane en rûnom tsjerke 
fernije (7 stimmen)
5. Histoaryske doarpskearn moat bestean bliuwe  
(2 stimmen)

6. Goede op- en ôfritten op de trotwaars
7. Mooglikheden fasilitearje yn lege gebouwen  
(1 stim)
8. Braaklizzende kavels werom nei gemeente  
(1 stim)
9. Grienfoarsjenning ferbetterje (wat kinne wy hjir 
sels yn betsjutte?)
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Plan fan oanpak
No begjinne mei it útwurkjen fan plannen/ideefoarming. 
Nei in ûndersyk nei it ferlet op it mêd fan wenjen, wolle 
wy yn petear mei wenningkorporaasje Elkien en de 
gemeente Littenseradiel. Ek neigean wat der mei partikulier 
opdrachtjouwerskip (krekt lykas bygelyks Easterlittens) 
mooglik is. It is wichtich om ek de jongerein al by de 
planfoarming en ideeûntwikkeling te belûken. Oare 
organisaasjes dy’t in rol spylje binne de politike partijen 
(fraksjes), Doarpswurk, ûndernimmers/projektûntwikkelders 
en de provinsje. Foar it realisearjen fan nijbou is it essinsjeel 
op de druk op de tsjettel te hâlden.

3.2. Doarpsferljochting Fryske arsjitektuer
Yn de âlde doarpskearn soene wy graach nostalgyske 
ferljochting pleatse. Dat jout útstrieling en sfear, en it slút oan 
op it beskerme doarpsgesicht. Mei dy nije ferljochting kinne 
wy ek ynsette op duorsumens troch bygelyks LED-ferljochting 
te brûken.

Plan fan oanpak
As earste moat in wurkgroep plannen meitsje en it idee 
ferkeapje. We wolle it idee realisearje tusken 2012 en 2017. 
Wy kinne ek yn oare doarpen sjen watfoar ferljochting dêr is 
(bygelyks Hartwerd en Deinum) en neifreegje hoe’t sy dit dien 
hawwe.

Oare organisaasje dy’t in rol spylje kinne binne de gemeente, 
provinsje, nutsbedriuwen, organisaasjes foar kultureel 
erfguod en ZIUT. By de gemeente sille wy neifreegje wat 
de ferfangingsmominten binne fan de hjoeddeistige 
strjitteferljochting en dêr kinne wy ús ferljochtingsplan op 
oanslute litte.

3.3. Wenten foar 1-2 persoans húshâldens
Doarpsbewenners fine dat der genôch hierwenten foar 1-2 
persoans húshâldens wêze moatte. Dat is te realisearjen 

binnen de besteande foarried, yn Us Gebou, yn 
de foarm fan nije hierwenten yn Boomgaard III 
en pleatsen yn de kom. It behâld fan jongerein is 
wichtich foar de takomst fan ús doarp. Dat soarget 
foar leefberens en foar trochstream yn de wenten.

Plan fan oanpak
Sa gau as mooglik it ferlet oan wenten opnij 
ûndersykje. Dy needsaak by de gemeente en by 
Elkien oanjaan. Yn 2012 wurkje oan de planfoarming 
en dit yn oerlis mei Elkien, de gemeente en 
provinsje opstarte. Neigean wat de mooglikheden 
binne op partikulier mêd of yn gearwurking mei 
oare wentekorporaasjes. Binnen de gemeente net 
allinnich de amtners, mar ek politike partijen en 
B&W belûke, om derfoar te soargjen dat alle lagen 
fan amtlik en polityk apparaat oansluten binne.

3.4. Aksjepunten
• Ynventarisearjen wenferlet by alle Eastereiners yn 
gearwurking mei wenningkorporaasje Elkien
• gemeente oanslute by ideefoarming oer ynbreiding en 
wenten foar 1-2 persoanshúshâldens
• gemeente freegje wat sy dogge tsjin ferkrotting, dogge sy 
mei oan rotte-kiezze-projekt?
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10. Mear romte foar eigen inisjatyf fan de minsken/
bewenners tsjinoer gemeentlike tastimming foar 
ferbouwing
11. Wenfoarmen foar âlderein yn frijkommen 
pleatsen
12. Bebouwing, nijbouplan kwa bestrjitting 
ynrjochtsje

13. Lytsskalige nijbou (by need fia eigen inisjatyf )
14. Better ûnderhâld trotwaars ensfh.
15. Mear kâns foar wenjen ‘bûtengebiet’ bygelyks 
ôfbaarnd hûs Skrok
16. Fertutearze huzen/tunen, ûnderhâld fan wente 
en tún, ferâldere wenten/strjitten opwurdearje

17. Gjin ljochtreklame, tradisjoneel boerd
18. Ofwikseljende beplanting
19. Alde pannen net feroarje (gevels) en beide 
tsjerken
20. Oansjoch Sibadawei ferbetterje
21. By nijbou/ynbreiding omtinken jaan oan it 
karakteristike karakter fan it doarp

22. Up-to-date hâlde fan wenten foar âlderein
23. Fisy âldereinhúsfesting ûntwikkeljen
24. Wenten foar âlderein yn de kearn fan it doarp 
(hierwenten foar senioaren, wenten foar 65+ yn it 
doarp hâlde
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Der is folop bedriuwichheid yn Easterein. De ynwenners 
fine it wichtich dat der wurkgelegenheid en bedriuwichheid 
yn Easterein bliuwt. Se dogge in tal suggestjes om dat te 
stimulearjen. Sa is it yndustryterrein noch lang net fol en 
soe it moai wêze as der mear romte (fysyk en op it mêd fan 
regeljouwing) komt om dat foar elkoar te boksen.
Easterein is gjin groeikearn en dêrtroch minder oantreklik 
foar bedriuwen om harren te fêstigjen. Mar we hawwe de 
kommende jierren noch wol plak om te bouwen. Dêr soe 
mear omtinken foar komme moatte. Praktysk fan aard is de 
opmerking dat noch net oeral ‘glasvezel’ leit.

Wurk en bedriuwichheid stimulearje 
Eastereiners fine de neikommende punten wichtich:
1. Sammelgebou foar lytse ûndernimmers
2. Hjoeddeistige yndustryterrein folbouwe
3. Promoasje fan Easterein

Ideeën wurk en bedriuwichheid:
1. Sammelgebou foar lytse ûndernimmers  
(zzp’ers, starters) (18 stimmen)
2. Hjoeddeistich bedriuweterrein fol bouwe  
(net allinnich foar Eastereiners (15 stimmen)
3. Promoasje Easterein, sjoch Wommels  
(10 stimmen)

4. Bedriuweterrein útstrieling jaan (4 stimmen)
5. Fêstigingsmooglikheden foar starters meitsje  
(3 stimmen)
6. Wat der is stimulearjen om te bliuwen  
(3 stimmen)
7. Bedriuwen sintrearje op bedriuweterrein  
(út doarpskearn helje) (3 stimmen)

8. Goede berneopfang TSO/BSO (2 stimmen)
9. Parkeargelegenheid stimulearje (2 stimmen)
10. Mear bekendheid jaan yn doarp oan 
(ienpersoans)bedriuwen (1 stim)
11. Bedriuwen op doarpswebsite neame (1 stim)
12. Besteande ûndernimmers de romte jaan (1 stim)

13. Staazjeplakken Eastereiner jongerein (takomst, 
wurkgelegenheid) (1 stim)
14. Bedriuweterreinen dy’t it lânskip oantaaste, 
bliuwend grien/beammen (1 stim)
15. Bedriuweterreinen (1 stim)
16. Bestimmingsplan foar nij bedriuweterrein
17. Mear lytse winkeltsjes
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4.1. Sammelgebou foar lytse ûndernimmers
En net al te grut sammelgebou foar lytse ûndernimmers op  
it yndustryterrein hat it in positive ynfloed op de  
wurkgelegenheid, bedriuwichheid en leefberens yn en fan  
ús doarp.
No lûke bedriuwen en lytse ûndernimmers nei Wommels, 
om’t der gjin fêstigingsmooglikheden binne yn Easterein. 
De útwreiding en bedriuwichheid steane stil en dat wurdt 
as weromgong sjoen. In sammelgebou soe dêr miskien 
feroaring yn bringe kinne. Dielnimmers kinne elkoar fersterkje 
en der komt mear aksje yn it doarp.
 
Plan fan oanpak
Nei 2015 giet de twadde faze fan de bou fan it bedriuwe- 
terrein yn Wommels fan start. Easterein moat foar dy tiid 
in sammelgebou realisearje. Dat komt del op de perioade 
tusken 2013 en 2015. De earste stap is it ynventarisearjen 
fan it ferlet ûnder lytse ûndernimmers troch Doarpsbelang 
yn gearwurking mei de ûndernimmersferiening(en). De 
Eastereiner ûndernimmers hawwe al in kear de krêften 
bondele en wa wit kin dit ek no mei it oprjochtsjen fan in 
sammelgebou. Tagelyk moat promoasje plak fine foar it 
yndustry terrein, sa dat de ûndernimmers har der ek fêstigje 
wolle.
Doarpsbelang, ûndernimmersferiening(en),  lytse ûnder- 
nimmers sels, KvK en gemeente kinne in rol spylje by it 
realisearjen fan in sammelgebou. Sa’n gebou moat duorsum 
wêze, útstrieling hawwe en in mearwearde leverje foar it doarp.

4.2. Hjoeddeistige yndustryterrein folbouwe
It hjoeddeistige yndustryterrein moat folboud wurde. 
Nije bedriuwen of bedriuwen dy’t útwreidzje jouwe 
wurkgelegenheid en bedriuwichheid. It giet leechstân tsjin en 
jout daliks de mooglikheid om it terrein moaier te meitsjen.

Plan fan oanpak
Foar de gemeentlike weryndieling en de útwreiding fan 
it bedriuweterrein fan Wommels, moat it yndustryterrein 
folboud wurde. Dat giet om de perioade tusken 2012 en 2016. 
As earste moat in (bou)kommisje en/of Doarpsbelang it ferlet 
oan nijbou by ûndernimmers peile. Oare organisaasjes dy’t in 
rol spylje kinne, binne de gemeente en provinsje.

4.3. Promoasje fan Easterein
Doarpsbewenners fine dat de kommende jierren ynvestearre 
wurde moat yn de promoasje fan Easterein. Dat is wichtich 
foar de leefberens en de bedriuwichheid en de dêrmei 
gearhingjende útstrieling fan Easterein.

Plan fan oanpak
Tusken 2012 en 2015 moat de promoasje fan Easterein foarm 
krije. Dêrby kin tocht wurde oan gearwurking mei Wommels, 
iepen dagen by bedriuwen, bedriuwe kontaktdagen yn 
Easterein, in krystmerk, Easterein Rocks, een webside dy’t 
up-to-date is en wêrop bedriuwen en ferienings yntegreard 
binne. Troch Easterein te profilearjen as sportdoarp komme 
der promoasjemooglikheden.

Om de promoasje te realisearjen moat der in wurkgroep yn 
it libben roppen wurde. Oare opsjes dy’t neamd wurde binne 
de promoasje fan it doarp troch lokale ûndernimmers en in 
Eastereiner blog. Yn it koart: Doarpsbelang en ûndernimmers 
moatte har ferienigje foar de Eastereiner promoasje. Oare 
organisaasjes dy’t helpe kenne, binne fûnsen en stiftings 
(bygelyks Monumentenzorg).

4.4. Aksjepunten
- Ynventarisearjen ferlet sammelgebou lytse ûndernimmers
- Ferlet nijbou ûnder ûndernimmers peile
- Promoasje fan Easterein opsette
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18. Wenten foar selsstannigen mei bedriuwsromte
19. Wurkgelegenheid
20. Bedriuwen fersterkjen troch mei te wurkjen oan 
ferbouwingen
21. Fertsjintwurdiging fan âlderein yn Doarpsbelang
22. Gemeente en har amtners moatte aktyf 
meiwurkje en meitinke

23. Parkeargelegenheid bedriuwsgebouwen
24. Bedriuweterrein fol sjen te krijen, eventueel  
mei huzen
25. Bestimmingslan foar nije bedriuweterrein
26. Bedriuwedei, doarp en region
27. Ferromje yn tydlike ûntheffing bestimmingsplan 
om bedriuw oan hûs mooglik te meitsjen

28. Minimarkt foar sosjale kontakten
29. Mooglikheid foar bedriuwichheid yn eigen  
doarp behâlde
30. Alle bedriuwsbussen út de beboude kom
31. Gearwurkje mei region/gemeentlik
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Easterein hat in grut tal foarsjennings foar rekreaasje en 
ûntspanning. De akkomodaasjes (sporthal, sportfjilden en 
MFC) binne foar in doarp fan dizze grutte unyk. Boadskippen 
moatte fierder wei komme. Easterein hat gjin supermerk, 
bakker of slachter mear. Benammen foar âldere minsken 
is dit lestich. Soarch en wolwêzen binne net tarikkend, in 
protte âlderein giet nei Wommels foar de winkels, fysioterapy 
en iepenbier ferfier. Op de 1e en 3e tiisdeitemiddei fan de 
moanne binne Johanna Stout en mefr. Mulder fan WenZ-punt 
oanwêzich yn de Skoalleseize om ynwenners te stypjen by 
oanfragen op it mêd fan foarsjennings, soarch en wolwêzen.

Eastereiners fine de neikommende punten wichtich:
1. Jeugdhonk De Tsjerne iepen hâlde foar de takomst
2. Skoallekranten en doarpskrante mei elkoar útbringe
3. Realisaasje fan in 3e sportfjild foar fuotbaljen en keatsen

5.1 Jeugdhonk De Tsjerne iepen hâlde foar de takomst
Jeugdhonk De Tsjerne is al mear as 40 jier in begryp yn 
Easterein. Op sneontejûn is it in útgeansgelegenheid foar de 
jongerein fan 12 oant en mei 16 jier. Ien kear yn de moanne 
is der bernedisko foar de basisskoallejeugd. Ek wurdt dit 
gebou brûkt foar de klup-gearkomsten. Op dit stuit binne 
ek darters, klaverjassers en biljerters aktyf yn De Tsjerne. 
De dielnimmers fan dy aktiviteiten binne folwoeksenen. De 
Tsjerne is eigendom fan de diakony fan de SOW-gemeente 
fan Easterein. Stifting De Tsjerne beheart it pân.

Op dit stuit komt der net folle jongerein ôf op de útgeansjûn 
fan De Tsjerne. Om’t it foarhinne op de sneontejûn in drok 
besochte gelegenheid west hat, is de weromrin in reden foar 
soarch. It kin wêze dat dit in maatskiplike trend is, want ek 
op oare plakken is der foar de doelgroep in protte te dwaan. 
De klupjûnen wurde goed besocht. De Tsjerne is fertroud en 
moat bestean bliuwe.

Plan fan oanpak
Tusken 2011 en 2012 in enkête hâlde ûnder de ferskate 
jeugdgroepen. In gearkomste organisearje mei it Tsjerne-
bestjoer, de âlders en de jongerein. De jeugdwurker fan de 
gemeente by dizze plannen belûke. Ek de ferienings dy’t 
gebrûk meitsje fan it gebou dêr by belûke. Mei it plan fan 
oanpak dat dêrtroch makke wurdt, wurdt wer oan in sûne 
takomst wurke. Mear wurkje oan promoasje, fia sosjale media 
en de doarpskrante. Mear Eastereiners belûke by de Tsjerne, 
bûten de âlders om. Neffens de jongerein lûkt it gebou no 
net, moat it moderniseard wurde. Organisearjen fan ekstra 
aktiviteiten lykas in tema-jûn of kabaret wurde ek neamd.

5.2. Skoallekrante en doarpskrante tegearre útbringe
De doarpskrante fan Easterein De Doarpskrite komt alle 
moannen út, útsein yn augustus. De skoallekrante wurdt 
meijûn oan de âlders, in abonnemint foar Eastereiners 
sûnder skoalgeande bern is mooglik. De fuotbalferiening en 
tsjerke hawwe ek harren eigen krante. De winsk út it doarp 

wei is om de Doarpskrite en skoallekrante tegearre út te 
bringen foar it hiele doarp.

Plan fan oanpak
Dit punt hat foar Doarpsbelang gjin prioriteit. Der is ein 
2009 in enkête holden yn it doarp oer de Doarpskrite. Nei 
oanlieding fan de útslach fan de enkête is troch Doarpsbelang 
aksje ûndernaam rjochting de redaksje fan de Doarpskrite. 
Doarpsbelang sjocht gjin kâns boppeneamd plan slagje te 
litten.

5.3. Realisaasje fan in tredde fjild foar fuotbaljen en keatsen
It bloeiende ferieningslibben fan Easterein soarget derfoar 
dat Easterein libbet. De sosjale kohesy en belutsenheid binne 
tige grut. Easterein is ít sportdoarp fan de gemeente. In 
protte minsken komme nei it doarp om te sporten (sporthal, 
tennisbanen, sportfjilden foar fuotbaljen en keatsen). 
Fuotbalferiening SDS en Keatsferiening Easterein meitsje 
gebrûk fan de sportfjilden. Dy fjilden lizze op sportkompleks 
De Skoalleseize. SDS hat in regiofoarsjenning. Yn de 
gemeente Littenseradiel binne mar twa fuotbalferienings 
aktyf. De fuotbalwedstriden en keatswedstriden oerlaapje 
elkoar yn in hieltyd langer wurdende perioade fan it 
sportseizoen. Der wurdt no somtiden traind op in keunstfjild 
yn Snits. It is winsklik dat de leden op eigen fjilden yn 
Easterein harren sport útoefenje kinne. By de fuotbalferiening 
driget boppedat in ledestop. De feriening hat no ûngefear 

Opmerkingen oer foarsjennings, soarch en 
wolwêzen:
1. Alle hjoeddeistige foarsjennings hâlde
2. Bettere stipe sportpark De Skoalleseize troch de 
gemeente (goedkeaper sporte kin de gemeente har 
boargers net jaan)

3. Doarpsbelang mear gesach jaan, yn stee fan dat 
se in miening jaan meie oer de polityk
4. Digitaal sprekoere by de dokter (webcam)
5. Brún kafee, behâld kroech
6. Noch mear bekendheid jaan oan bestean 
WenZpunt
7. Swimbad Wommels stypjen bliuwe

8. Pinapparaat
9. Gearwurking sportferienings
10. Fasiliteiten sûn âlder wurde
11. Up-to-date hâlde en/of modernisearje fan 
foarsjennings
12. Iisbaan oanlizze
13. By glêdens sâlt struie yn lytse strjitten

14. Doarpsbelang mear yntermediêr
15. Oanleunwenten
16. Doarpsbelang jierliks 5 oant 10 tûzen euro jaan 
foar ûnderhâld doarp
17. Hingplak foar jongerein
18. Mear iepenheid oer fandalisme (de plegers 
oanjaan)
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370 leden. Der binne ferskate lokaasjes dêr’t in tredde fjild 
realisearre wurde kin. Yntusken binne der in protte plannen 
op dit mêd, der wurdt drok wurke oan de realisaasje dêr fan.

Plan fan oanpak
Utsykje wat in keunstfjild kostet en op basis fan dy gegevens 
in plan meitsje en oerlangje oan de gemeente. Oerlis met 
tsjerkerentmasters organisearje. Jild ophelje troch aksje. It 
is needsaaklik om alle belanghawwende ferienings by dit 
plan yn te skeakeljen. SDS, de keatsferiening en de Stichting 
Skoalleseize. De parse (Op ‘e Skille, Ljouwerter Krante) kin 
ek in wichtige skeakel wêze. It doel is om yn 2013 in tredde 
(keunst)fjild te organisearjen.

5.4. Aksjepunten
- Gearkomste organisearje mei it bestjoer fan De Tsjerne, 
âlders en jongerein oer de takomst fan it jeugdgebou.  
De jeugdwurker fan de gemeente by de plannen belûke.
- Stypjen fan plan realisaasje tredde sportfjild foar fuotbaljen 
en keatsen
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19. Doarpskrite ferbetterje
20. Bûtenskoalske opfang
21. Goed op elkoar passe
22. Skoalle belûke by it doarp (bygelyks himmeldei), 
kontakt mei doarp ferbetterje
23. Jongerein
24. Skoalle behâlde

25. Ek om de minsken bûten de tsjerke tinke
26. Kontakt skoalle mei doarp ferbetterje
27. Aktualiteit fan website fan Doarpsbelang bewake
28. Fersterkje wat we hawwe yn it doarp
29. Tsjerne optimaal ynsette foar gelegenheden
30. Kommunikaasje yn aginda ferienings

31. Gearwurking/ôfstimming bedriuwen en 
sponsoring
32. Jeugd fan 12 jier ôf romte jaan bliuwe,  
Tsjerne opkomst ferheegje
33. Tsjerke mear iepen, mei stiltesintrum
34. Tsjerke mear ynsetber meitsje/tagonklik foar 
bygelyks temajûnen

35. Besites fan doarpsgenoaten, boadskippetsjinst, 
âldereinferfier
36. Alderein moat yn eigen omjouwing wenjen 
bliuwe kinne (thússoarch, wykferpleging)
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Wat fine Eastereiners fan de ynfrastruktuer fan it doarp? 
En wat is it doel fan dit ûnderwerp yn de doarpsfisy? 
In bettere trochstreaming of krekt it foarkommen fan it 
ferkear dat gjin bestimming yn Easterein hat? Op de twa 
ynfo- en meitinkjûnen waard dúdlik dat it ûnderwerp breed 
besjoen wurdt. We fine it wichtich om te soargjen dat 
Easterein mei de tiid mei giet en in dynamysk doarp  
bliuwt om yn te wenjen en te wurkjen.

Ynfrastruktuer yn Easterein
Wat binne de wichtige ideeën fan ús ynwenners:
- Mear parkeargelegenheid yn it doarp
- Fytspaad fan Sibadawei nei Skrok
- Glêsfizelkabel foar fluch ynternet. Yn kombinaasje mei 
wurk en bedriuwichheid.

6.1. Mear parkeargelegenheid yn it doarp
Ek Easterein is in doarp dêr’t minsken graach meardere 

auto’s foar de doar stean hawwe, mei it gefolch 
dat der op bepaalde plakken problemen mei 
it parkearjen ûntstean. Fierder hat it doarp 
hoarekagelegenheden en it sportpark De 
Skoalleseize dêr’t grutte konsintraasje auto’s 
op bepaalde tiidstippen komme. De ynstek 
by it ferhelpen fan de parkearproblematyk 
is om de oanrydrûte foar helptsjinsten frij 
te hâlden. De trochstreaming moat altyd 
garandearre wurde kinne. De oplossings sille 
lizze by it ferpleatsen fan parkeargelegenheid 
út de doarpskom nei omlizzende strjitten en 
parkearplakken (sporthal, MFC) en de oanlis fan 
nije parkearfoarsjennings bûten de doarpskom. 
In bykommend foardiel is dat de kreazens it 
oansjen fan it doarp ferbettert.

De hjoeddeistige situaasje jout wol it foardiel dat de 
parkearde auto’s in remjende wurking hawwe op it oare 
ferkear. Dat is better foar de ferkearfeiligens, in foardiel dat 
fuort falle sil wannear’t der in nije situaasje ûntstiet mei 
foldwaande parkearplakken.

Plan fan oanpak
Om nije parkearromte te realisearjen is it wichtich dat it 
doarp Easterein sels plannen makket. De plannen moatte 
troch doarpsbelang stipe wurde en oan de gemeente foarlein 
wurde. Ek is it wichtich dat de parkearromte dy’t der al is, 
better ynset wurdt troch bettere paadwizers yn it doarp en 
minsken better op de auto- en rinrûtes te attindearjen (tink 
hjirby oan de autorûte nei it parkearterrein by de sporthal en 
de rinrûte fan it parkearterrein by de sporthal nei it kafee). In 
realisaasje binnen fiif jier soe goed wêze.

6.2. Oanpakken gefaarlike ferkearssituaasjes Wynserdyk, 
Sibadawei en Van Eysingaleane
De hege snelheid wêrmei’t riden wurdt op de trochgeande 
diken yn Easterein, jout in protte minsken yn Easterein 
soargen, sa docht bliken op de ynspraakjûnen. Fytsers en 
fuotgongers fiele har net feilich, minsken soene graach 
nei in skieden systeem tusken autodiken en fyts-en 
fuotgongerspaden wolle om sûnder problemen en gefaar 
gebrûk meitsje te kinnen fan de ynfrastruktuer. 
Skoalgeande bern meitsje daagliks gebrûk fan de diken yn it 
doarp. Dêryn leit in wichtich argumint foar ferbetterjen fan 

Ideeën ynfrastruktuer:
1. Mear parkeargelegenheid yn it doarp
2. Fytspaad fan Sibadawei nei Skrok
3. Glêsfizelkabel foar fluch ynternet
4. Farwegen útdjipje
5. Walbeskoeiing fernije
6. Fytspaad Easterein – Itens

7. Feiligens skoalgeande bern yn it doarp ferheegje
8. Drompel yn Wynserdyk fuort helje
9. Boathelling om boaten yn it wetter te litten
10. Busferbining nei Snits
11. Bestrjitting yn it doarp oanpakke
12. Boerd dearinnende dyk Skippersbuorren
13. Bestriding fan glêdens yn de beboude kom

14. Ferkearsremmers yn doarp
15. Gefaar fracht- en lânbouferkear binnen beboude 
kom oanpakke
16. Strjitteferljochting yn it doarp yn âlde styl
17. Moaie fyts- en kuierrûtes mei elkoar ferbine

6  |  Ynfrastruktuer

F Dorpsvisie Easterein 2011.indd   16 28-04-12   20:32



de ynfrastruktuer. Ek wurdt oandroegen dat it nimmen fan 
ferkearsremjende maatregels net allinnich foar fytsers en 
fuotgongers foardiel opsmyt, mar dat hjirmei ek trillings en 
lûd werombrocht wurde kin.
Troch plannen te meitsjen en it idee fan de ferkearsremjende 
maatregels (troch it smeller meitsjen fan diken, it 
yntegrearjen fan de stoep yn de dyk) oan de gemeente foar te 
lizzen, en wen/wurkferkear nei Snits oer Boalsert te stjoeren, 
kin de feiligens neffens de ynwenners ferbettere wurde. De 
heechste prioriteit hat it oanpakken fan de feiligens fan de 
Sibadawei. Hjir soe in fyts-/kuierpaad komme kinne, yn earste 
ynstânsje oant it Skrok ta, en dan letter troch lûke nei Itens. 
Ek wurdt it idee neamd om it fytspaad nei Wommels oan te 
sluten op Skrok, troch in soarte fan fytsrûnwei te meitsjen fan 
de Van Eysingaleane ôf (achter de wenten del) om dêrnei fia it 
lân wer oan te sluten op Skrok.
De help fan organisaasjes as VVN, gemeente en provinsje is 
hjirby winsklik. As tiidspaad wurdt neamd dat it 5 jier oplost 
wurde moat.

Plan fan oanpak
Ynventarisearjen grutste knelpunten en yn gearwurking 
mei gemeente, provinsje en VVN plan meitsje foar mear 
feiligens yn de beboude kom fan Easterein. Benammen 
foar de trochgeande diken Van Eysingaleane, Wynserdyk en 
Sibadawei.

6.3. Glêsfizelkabel foar fluch ynternet
De glêsfizelkabel wurdt foar bedriuwen en 
partikulieren hieltyd wichtiger. Oanlis hjirfan 
wurdt foar de takomst sjoen as in ‘must’. 
Bedriuwen dogge hieltyd mear saken fia 
ynternet (opdrachten jaan, korrespondinsje, 
foarsjen fan ûnderdielen). Ek it nije wurkjen 
komt der hieltyd mear yn, dus is in goede 
ferbining foar partikulier en bedriuw 
needsaak. Foar gesinnen mei skoalgeande 
bern kin de snelle ferbining ek útkomst 
jaan., der wurde op dit stuit in protte 
skoalske saken fia ynternet regele.

Plan fan oanpak
Undersyk dwaan nei it ferlet oan glêsfizel 
foar no en nei de takomst ta by bedriuwen 
en partikulieren. Dat kin bygelyks fia de 
ûndernimmersferiening en de Doarpskrite. 
Ek moat it mooglik wêze dit fia  
www.easterein.nl te dwaan.

6.4. Aksjepunten
• Plannen meitsje foar nije parkearfoarsjennings
• Bettere paadwizers nei parkearfoarsjennings dy’t  
der al binne
• Plan meitsje foar ferkearsremjende maatregels,  
prioriteit kuier-/fytspaad Sibadawei/Skrok
• Undersyk helberens glêsfizel

 Doarpsfisy Easterein  |  17

F Dorpsvisie Easterein 2011.indd   17 28-04-12   20:32



F Dorpsvisie Easterein 2011.indd   18 28-04-12   20:32



F Dorpsvisie Easterein 2011.indd   19 28-04-12   20:32



Easterein is in pearel en leit yn in prachtige lanlike omjouwing 
neffens de doarpsbewenners. Wat moai is, moat moai 
bliuwe en nostalgy stiet heech yn it findel. Greiden fol 
bûterblommen, sa soe in ynwenner fan Easterein de natoer 
om Easterein hinne graach sjen. Yn dy moaiens lizze kânsen 
foar it doarp, sa tinke de ynwenners. Rekreanten binne maklik 
entûsjast te meitsjen oer Easterein. Toerisme kin ek de lokale 
ekonomy fersterkje, mar tagelyk fine de minsken ek dat it 
net grutskalich wêze moat. De wurde suggestjes dien om 

útlisboerden by bysûndere gebouwen del te setten, wêrtroch 
’t de rekreanten in moaie kuier by de histoaryske gebouwen 
del meitsje kinne. 

Lânskip ûntwikkelje en rekreaasje stimulearje
Eastereiners fine de neikommende punten wichtich:
1. Wetterwegen oanpakke
2. Utwreidzje fyts- en kuierpaden
3. Oansjen doarp (bûten kom en yndustryterrein) ferbetterje

7.1. Wetterwegen oanpakke 
It ûntwikkeljen fan it lânskip en it stimulearjen 
fan de rekreaasje is fan belang foar in libben 
Easterein, likegoed foar ynwenners as toeristen. 
It oanpakken fan de wetterwegen stiet al langere 
tiid op it winskelistje fan de ynwenners fan 
Easterein. Tagelyks realisearje de minsken har 
dat it struktureel oanpakken fan de wetterwegen 
djoer is en dêrtroch miskien wol net helber. 
Elektryske boatsjes, in passantehaven, in 
farrûte troch Easterein en ophelbrêgen lykas 
eartiids, komme yn it petear foarby. Miskien 
binne brêgen dy’t earne oars oerstallich 
wurden binne te keap op se yn Easterein in 
nije bestimming te jaan. De twa ûnderwerpen 
wêrfan’t tocht wurdt dat se helber binne, binne 
it útdjipjen fan de farwegen fan Meilahuzen 
oant Skrok – dat is al yn gjin 30 jier mear bard 

– en it realisearjen fan laadpunten foar elektrosloepen.  Dat 
lêste liket ek de passen by de aard en skaal fan Easterein. 
De Skippersbuorren soe dêrfoar in geskikte lokaasje wêze, 
fanwegen de romte. Boppedat leit dêr in gemeentlike kade en 
dat skeelt yn de kosten. In passantehaven liket te passen oan 
de Skippersbuorren en it útdjipjen fan Meilehuzen oant Skrok 
sprekt foar himsels. 

Ideeën lânskip en rekreaasje:
1. Wetterwegen
   a. Trochfearthichte brêgen ferheegje, 
   geskikt meitsje foar gruttere boaten
   b. Utdjipjen farrûtes
   c. Ophelbrêgen yn eare werstelle
   d. Rûntsje mei de kano Easterein – Hidaarderfeart 

   – Pôle – Easterein mooglik meitsje
   e. Passantehaven, mooglikheid foar oernachtsjen 
   op de boat
2. Utwreidzje fyts- en kuierpaden Easterein – Itens  
en Easterein – Hidaard
3. Oansjen doarp ferbetterje
4. Fûgelsjochhut opleuke mei ynteraktive aktiviteiten

5. Stimulearje iepen lânskip
6. Brûk de website foar bettere ynformaasje oer 
Easterein
7. Gjin fierdere útwreiding wynmûnen/wynmûnen 
kopke lytser meitsje

8. Beammen en grienbliuwende struken en 
beammen om pleatsen hinne dy’t lânskipshinderlike 
eleminten hawwe
9. Hjir en dêr noch in bankje oan de fytspaden
10. Elkoar fersterkje: bedriuwen en ferienings
11. Alde doarpskearn mear brûke foar toerisme
12. Iepen dagen, in “Eastereinfestival”

7  |  Lânskip en rekreaasje
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Plan fan oanpak
Tusken 2013 en 2015 soene de plannen foarm krije moatte. 
Easterein kin it plan foar rekreaasje, in passantehaventsje 
en elektrosloepen konkreet meitsje. Miskien kin Easterein 
oanslute by de al besteande wurkgroep fan Kûbaard 
(Easterein is hjir al by belutsen, red.). 
Oare organisaasjes fan betsjutting binne de Marrekrite, 
it Fryske Merenproject, gemeente, wetterskip, provinsje, 
marktpartijen dy’t oplaadpunten leverje. Dy partijen kinne 
helpe by de ynstallaasje, finansiering en it behear. Ek soe it 
doarp sels yn aksje komme moatte om it idee oantreklik te 
meitsjen. Foar de ynspiraasje soene wy sjen kinne hoe’t op 
oare plakken elektrosloepen ferhierd wurde. Doarpsbelang 
nimt kontakt op mei de wurkgroep fan Kûbaard sadat der 
gearwurke wurde kinne.

7.2. Utwreidzjen fyts- en kuierpaden
Rûnom Easterein leit in grut netwurk fan fyts- en kuierpaden. 
De doarpsbewenners soene graach sjen dat it histoaryske 
paad tusken Easterein en Hidaard yn eare wersteld wurdt. 
Oanslutend dêrop past ek it werstellen fan bygelyks it paad 
Hidaard-Reahûs. It soe in kuier- en fytspaad wurde kinne 
krekt lykas om de Pôle hinne. It is feiliger foar de rekreanten 
om de fyts- en kuierpaden út te wreidzjen. Boppedat is it 
wichtich foar de feiligens fan de skoalgeande bern.

Plan fan oanpak
Binnen fiif jier soe dit plan realisearre wurde moatte. 
Doarpsbelang kin it inisjatyf foar de finansiering nimme troch 
yn te setten op feiligens. Ek moat sy it belang dúdlik meitsje 
oan de gemeente. De provinsje, it projekt Oude Paden, 
Nieuwe Wegen, VVN en de gemeente binne organisaasjes 
dy’t helpe kinne by it realisearjen fan it idee.

7.3. Oansjen doarp fan bûten kom en yndustryterrein 
ferbetterje
Oer it oansjen fan it doarp fan Itens ôf is al faker diskusjearre. 
It is allinnich lestich om hjir feroaring yn oan te bringen.

Plan fan oanpak
Hoewol’t by de harseskrabersjûn dit in dúdlik punt wie, 

komt by de twadde jûn dit punt net as 
prioriteit nei foaren.

7.4. Aksjepunten
• Ynventarisearje wat helber is en 
dêrwei aksje ûndernimme as it giet om:
• ferbetterje farwegen
• werstelle histoaryske paden
• pleatse fan útlisboerden by bysûndere 
gebouwen
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13. Plattegrûnboerden dêr’t ek kuier- en fytspaden 
op steane
14. Mear blommen yn it doarp, bygelyks blombakken 
by Foarbuorren en wetterpomp Skilplein en by 
yngong doarp
15. Tekst pleatse by bysûndere gebouwen/lokaasjes

16. Lânskipsopkreazing: bygelyks by boeren yn de 
greide 1 karakteristike beam del sette
17. Wy hawwe in prachtich lânskip, litte wy dêr 
sunich op wêze!
18. Easterein museumdoarp (mar wol hiel moai)
19. Alde lânskiplike eleminten behâlde
20. Better ûnderhâld skelpepaden

21. Better oanjaan wat der is op it mêd fan toerisme 
en frije tiid te dwaan is
22. Bêd en brochje mooglikheden
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Krimp is de eangst fan alle lytse doarpen en troch de media 
wiidweidich beljochte mei doemscenario’s. Leechsteande 
wenten wêrtroch de fertutearzing en ferfal ta slaan, nei 
ûnderen geande huzeprizen, fergrizing fan de befolking en 
it fuort fallen fan foarsjennings yn it doarp wêrtroch it noch 
dreger wurdt om nije bewenners oan te lûken.
Gelokkich hat Easterein krekt in nijbouwyk. Dêrtroch is der 
noch gjin gefoel fan krimp by de bewenners. Wol binne de 
lêste jierren foarsjennings fuort gien, as lêste de slachterij. 
Easterein is net as groeikearn beneamd en as der yn 
Wommels wol nijbou mooglik is, wurdt sinjalearre dat jonge 
gesinnen nei Wommels ferhúzje. Dat jout wol soargen.

Krimp foarkomme
Eastereiners fine de neikommende punten wichtich:
1. Jongerein yn it doarp besykje te hâlden
2. De skoalle moat bliuwe
3. De selsrêdsumens fan it doarp grutter meitsje

8.1. Jongerein yn it doarp besykje te hâlden
Troch jongerein yn it doarp te hâlden bliuwt Easterein in 
libben doarp. It jout draachkrêft oan it ferieningslibben, om’t 
bining bliuwt en it fuort gean nei in oar doarp minder foar de 
hân leit. As it sosjale libben op peil is, moatte der fansels ek 
foarsjennings wêze wêrmei’t de jongerein yn it doarp wenjen 
bliuwt. Der moatte dus genôch wenten wêze foar de starters 
yn de wentemerk. De lêste neiboukavels en ynbreiding jouwe 
in goede kâns oan dat soarte fan wenten.

It beleid fan Elkien op it mêd fan hierwenten is net dynamysk. 
Senioarewenten foldogge net mear oan de easken foar de 
doelgroep en wurde dêrom mar as starterswenten (1/2 
persoanshúshâldens) ferhierd. De wenten binne ôfskreaun, 
it jild bliuwt binnen kommen, der is gjin leechstân en de 
wachtlisten binne leech. Dus wêrom fierder aksje? Elkien soe 
útnoege wurde kinne foar in petear om te sjen oft it belied 
dynamysker makke wurde kin nei de winsken fan it doarp.

Yn de nijbou bliuwe kavels leech. De hjoeddeistige bewenners 
steure har der oan dat –ûndanks ûnferkochte kavels – it 
bestimmingsplan net wizige wurdt. Dêrtroch hawwe de 
kavel in stik minder potinsjeel, der is in lytse doelgroep. 
Undertusken kin de ynfrastruktuer noch net oanlein wurde, 
om’t der noch boud wurde moat. It mes kin oan twa kanten 
snije as der in tal hierwenten boud wurde soene. Starters, 
doarpsbelang en ûndernimmers moatte it ferlet hurd meitsje 
en dêrmei it oerlis mei de gemeente en Elkien oan gean. 
Dêrby kin gebrûk makke wurde fan polityk en publisiteit. De 
problematyk is no, it moat gau oppakt wurde.
 
Plan fan oanpak
It ferieningslibben wurdt as hiel goed beskôge en it is 
foaral fan belang om foarsjennings op peil te hâlden. Sa 
kin de jongerein yn it doarp wenjen bliuwe. Der binne al 
ynbreidingsplannen troch lokale projektûntwikkelders om 
dit te fasilitearjen, mar de realisaasje rint noch net soepel. 
Doarpsbelang moat yn oerlis mei de gemeente om de earnst 

Ideeën krimp:
1. Jongerein yn doarp besykje te hâlden
2. Starterswenten
3. Behâld skoalle
4. Selsrêdsumens fan doarpen grutter meitsje
5. Organisearje grutskalige eveneminten
6. Posityf ynspylje op krimp, kwaliteit foar kwantiteit

7. Soargje foar leefberens, dan is der gjin krimp
8. Frijwilligerswurk stimulearje
9. Easterein 1000-1200 ynwenners 
10. Romte foar ûntwikkeling
11. Taname befolking
12. Krêft doarpen brûke, posityf tinke
13. Jild

14. Ynfrakstruktuer nei wurkplakken bûten Easterein 
(bygelyks bus)
15. Soos kombinearje mei pjutten
16. Krimp – stimmingmakkerij, it falt wol ta yn 
Easterein
17. Mear wenten troch lytsere gesinnen
18. Boadskippe-tsjinst

19. Spesjale kontrole
20. Aktive gemeente
21. Mantelsoarch organisearje by groei âlderein
22. Foarsizzing Littenseradiel is gelyk of groei

8  |  Krimp
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fan de saak dúdlik te meitsjen en gear te wurkjen oan it 
ûntwikkeljen en realisearjen fan de ynbreidingsplannen.

8.2. De skoalle moat bliuwe
In basisskoalle yn it doarp wurdt sjoen as ien fan de 
wichtichste foarsjennings fan it doarp. It foarkomt dat jonge 
gesinnen fuort geane en is in wichtich punt by de kar foar in 
wenplak fan nije ynwenners. Op dit stuit is it fuortbestean 
fan de skoalle op basis fan it learlingetal gjin reden foar 
ûngerêstheid. It is mooglik dat it fuortbestean fan de skoalle 
noch wisser te meitsjen troch de skoalle in breder karakter 
te jaan. Dat soe op de lokaasje fan no of bygelyks by de 
Skoalleseize realisearre wurde kinne.

Plan fan oanpak
Der moat ynventarisearre wurde wa’t belang hawwe by 
in brede skoalle. Tink dêrby bygelyks oan berneopfang en 
âlderbegelieding. Der binne ferskate brede skoallen yn de 
omjouwing en dêrfan sille draaiboeken wêze. Troch dy as 
foarbyld te nimmen, kin besjoen wurde wat foar Easterein 
in goede ynfolling wêze sil. De grutste belanghawwende 
– it skoallebestjoer – moat waarm makke wurde om hjir 
in liedende rol yn te nimmen.Dy lobby kin troch de oaren 
belanghawwenden en skoalkommisje opstarten wurde.

8.3. De selsrêdsumens fan it doarp grutter meitsje
De selsrêdsumens fan in doarp kin op ferskate en totaal 
ferskillende wizen grutter makken wurde. Oan de iene kant 

bygelyks troch foarsjennings te realisearjen wêrmei’t âldere 
bewenners langer yn it doarp wenjen bliuwe kinne. Oan 
de oare kant troch mooglike ynkomsten te generearjen 
wêrmei’t it doarp sels saken betelje kin dy’t we net fia de 
gemeente regele krije. Der binne ferskate opsjes mooglik om 
út te wurkjen. Bygelyks yn beide kategoryen libbensmiddels 
bestelle fia ynternet dy’t thús besoarge wurde en wynmûnen 
pleatse wêrmei’t eigen enerzjy opwekt wurdt.

Plan fan oanpak
It ferlet fan âlderein moat yn kaart brocht wurde, it doel is 
om in byld te krijen fan wat de knipepunten binne om langer 
selstannich yn it doarp wenjen te bliuwen. It WenZpunt soe 
in rol spylje kinne yn dy ynventarisaasje. Se soene bygelyks 
in kursus opsette kinne foar it bestellen fan boadskippen fia 
ynternet. Fierdersoan soe in winkelketen of SRV-wein belang 
hawwe kinne by sa’n service. Ek soene se aktyf yn de opset 
meidwaan kinne. 
It generearjen fan jild sil ek ynvestearjen betsjutte. In noch 
op te rjochtsjen wurkgroep sil ûndersykje moatte hokker 
projekten helber binne. Dêrnei sil in stifting nedich wêze om 
de útfiering en eksploitaasje te dwaan. Doarpsbelang kin in 
rol spylje by it opsetten fan in wurkgroep, mar de nije stifting 
sil ûnôfhinklik wurkje moatte en de ferantwurdlikens op him 
nimme moatte. Mooglik dat partijen as de NOM foar dit 
soarte fan projekten rieplachte wurde kinne.

8.4. Aksjepunten
• Ferlet starterswenten (1/2 persoanshúshâldens) 
kwantifisearje troch doarpsbelang en dêrmei tegearre 
mei ûndernimmers yn oerlis gean mei gemeente en 
wentekorporaasje oer it belied
• Opsetplan brede skoalle besjen en neigean oft dit foar 
Easterein de takomst is foar de skoalle Mooglik at de 
skoallekommisje dêr in goede yngong foar is.
• Ferlet âlderein ynventarisearje troch WenZpunt
• Wurkgroep oprjochtsje foar stúdzje nei mooglike 
ynvestearingsprojekten. Op oanjaan fan doarpsbelang, mar 
ûnôfhinklik operearjend
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Doarpsbelang hat yn maaie 2011 oan alle aksjepunten in prioriteit takend. Der binne trije ferskillende prioriteiten: 
I aksje binnen 0 oant 2 jier,  II aksje binnen 2 oant 5 jier,  III aksje binnen 5 oant 8 jier

NR. AKSJEPUNT          PRIORITEIT

Aksjepunten kultuer
1 Mooglikheden ûndersykje ta oprjochting wurkgroep Kulturele Eveneminten    II

Aksjepunten wenjen en wenomjouwing
2 Ynventarisearjen wenferlet by alle Eastereiners yn gearwurking mei Elkien.    I
3 Gemeente oanheakje by ideefoarming oer ynwreiding  en wenten foar 1-2 persoanshúshâldens.  I
4 Gemeente freegje wat sy dogge tsjin ferkrotting.       I
5 Elkien freegje nei harren fisy foar Easterein: hoe sjogge sy it fraach-oanbod-ferhaal?   I
6 Kommisje ferljochtingsplan yn it libben roppe troch doarpsbelang.     III

Aksjepunten wurk en bedriuwichheid
7 Ynventarisearje ferlet sammelgebou lytse ûndernimmers.      I
8 Ferlet nijbou by ûndernimmers peile.        I
9 Promoasje fan Easterein opsette.         II

Aksjepunten foarsjennings, soarch, wolwêzen
10 Gearkomste organisearje mei bestjoer Tsjerne, âlders en jeugd oer takomst.    I
11 Stypje plan realisaasje tredde sportfjild foar fuotbaljen en keatsen.     I

9  |  Prioriteitelist
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NR. AKSJEPUNT          PRIORITEIT

Aksjepunten ynfrastruktuer 
12 Plannen meitsje foar nije parkearfoarsjennings.      I I
13 Bettere paadwizers nei parkearfoarsjennings.      I
14 Plan meitsje ferkearsremjende maatregels, prioriteit foar kuier- en fytspaad Sibadawei/Skrok. I
15 Undersiken helberens glêsfizelkabel.       I

Aksjepunten lânskip en rekreaasje
16 Ynventarisearje wat helber is en wat net en dan aksje ûndernimme oer:  
 ferbetterjen farwegen en werstellen histoaryske paden .     I I I
17 Boerden del sette mei útlis by bysûndere gebouwen/lokaasjes.     I I I

Aksjepunten krimp
18 Ferlet starterswenten (1/2 persoanshúshâldens) kwantifisearje troch doarpsbelang en  
 dêrnei tegearre mei ûndernimmers yn oerlis gean mei gemeente en  
 wentekorporaasje oer belied.        I
19 Opset plan brede skoalle besjen en neigean oft dit foar Easterein de takomst is foar de skoalle. III
20 Ferlet âldere ynwenners ynventarisearje troch WenZpunt.     II
21 Wurkgroep oprjochtsje foar stúdzje nei mooglike ynvestearringsprojekten. 
 Op inisjatyf fan doarpsbelang, mar ûnôfhinklik operearjend.     III
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  Kolofon

Easterein, juny 2011

Wurkgroep:
Yvonne van Beem

Marcel Janssen
Grietje Jorritsma
Menno Landstra

Tineke Meijer
Engelien Reitsma
Abe Jan Stegenga

Utwurking: 
Arnold van Schepen

Oersetting nei Frysk: 
Silvia Hania

Foto’s: 
Foto’s:

û.o. Paul de Bruin: side 4-5,
7 (Easterein Rocks, Winterwille), 20
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Taheakken
De útnoeging foar de doarpsjûn
• Earste gearkomste op tiisdei 11 jannewaris 2011

 

• Twadde gearkomste op tiisdei 1 febrewaris 2011

Uitnodiging  
om mee te denken en mee te praten!

Dorpsvisie Easterein

Beste dorpsgenoten,
In en door ons dorp wordt momenteel aan de ontwikkeling van een dorpsvisie gewerkt. De mening van 
de inwoners over de toekomst van Easterein wordt geïnventariseerd en verwoord in een breed gedragen 

visie. Op 11 januari was de eerste, succesvolle avond. Op dinsdag 1 februari praten we verder  
over de meest aangedragen onderwerpen:

Op 1 februari praten we in kleine groepjes over bovenstaande onderwerpen en de ideeën hierover.  
Bent u niet op de eerste avond geweest? Geen probleem, ook op de tweede en laatste avond kunt u nog 

een waardevolle bijdrage leveren aan de dorpsvisie en de toekomst van Easterein! 

Tot ziens op:

DINSDAG 1 FEBRUARI OM 20.00 UUR IN SKOALLESEIZE

Dorpsbelang Hâld Faesje

Wonen en woonomgeving
• Inbreiding: Inventarisatie inbreidingslocaties en herbestem-
men locatie in nieuwbouwplan, oude huurwoningen herbou-
wen/opknappen, voor bestaande gebouwen ruimte geven en 
nemen om woningen te maken, zorgwoningen in ‘Us Gebou’. 
• Dorpsverlichting meer passend bij historisch architectuur.
• Woningen voor starters: aanbod jongeren woningen kan in 
bestaande voorraad, meer huurwoningen.

Infrastructuur
• Meer parkeergelegenheid in het dorp.
• Fietspad van Sibadawei naar Skrok.
• Glasvezelkabel voor snel internet.

Krimp
• Jongeren in het dorp proberen te houden.
• Behoud school.
• Zelfredzaamheid van dorp bevorderen.

Werk en bedrijvigheid
• Verzamelgebouw voor kleine ondernemers,  
vestigingsmogelijkheden voor starters creëren.
• Huidig bedrijventerrein vol bouwen.
• Promotie Easterein: meer bekendheid geven in dorp aan 
(eenmans)bedrijven.

Voorzieningen, zorg en welzijn
• Tsjerne: iepen hâlde, opkomst zien te vergroten en optimaal 
inzetten voor diverse gelegenheden. Jeugd vanaf 12 jr. meer 
ruimte geven, creëren van hangplek jeugd.
• Skoalkrante + Doarpskrite tegearre útbringe, skoalle belûke 
bij it doarp (bv. himmeldei), Doarpskrite verbeteren.
• Sportvoorziening: 3e voetbalveld/kaatsveld.

Cultuur
• Voor elke doelgroep/leeftijd activiteiten en culturele avonden 
(theater, film, cabaret) organiseren, theater stimuleren, kerst-
markt terug, GarageSale-dag, Fryske Lêzklup opzetten,  
Easterein Rocks behouden, ‘Iteklub Easterein’, Nevenactivitei-
ten bij sportevenementen, Fryske kursus yn it doarp.
• Samenhorigheid behouden: samen staan we sterk.
• Aandacht houden voor jeugd 12-16 jaar.

Landschap & recreatie 
• Waterwegen: geschikt maken voor doorvaart grotere boten 
dmv uitdiepen vaarroutes, bruggen verhogen, ophaalbruggen 
in ere herstellen. Rondje kanoën Easterein-Hidaardervaart-
Pôle-Easterein bevaarbaar maken, passantenhaven met 
mogelijkheid tot overnachting, aanlegsteiger Skippersbuorren/
Sibadawei.
• Fiets/wandelpaden richting Itens en Hidaard.
• Aanzien dorp vanuit buitenkom verfraaien.
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Koart ferslach fan de doarpsjûn fan febrewaris 2011
(publiseard op www.easterein.nl) 

TWADDE DOARPEJÛN DOARPSFISY OP 1 FEBREWARIS 2011 

Dizze jûn wienen rom 25 Eastereiners nei de SkoalleSeize ta kommen om mei te wurkjen 
oan de nije doarpsfisy fan Easterein. Maeike Lok fan Doarpswurk lei koart út hoe at wy 
jûn oan it wurk gean sille. Yn lytse groepkes hawwe wy it hân oer hoe’t wy fierder kinne 
mei de prioriteiten út de sân tema’s/ûnderwerpen dy’t de foarige doarpejûn oan de oarder 
kommen binne.

We starten mei de fraach “Hoe is de situaasje no?, dêrnei gongen we fierder mei it 
útwurkjen fan it idee.
•  Wat hâldt it idee yn? Wat wolle wy?
•  Werom is dit wichtich foar Easterein? 
   Wat is der no mis, wat giet der mis at we neat dogge?
•  Wer kin it idee realisearre wurde?
•  Wat kin Easterein sels dwaan om dit idee te realisearjen?
•  Wat foar organisaasjes kinne ús helpe om dit idee te realisearjen?
•  Wannear wol Easterein dit idee realisearre hawwe?
•  Wat moat der as earste dien wurde?
•  Binne der noch opmerkings as oandachtspunten?
 

DE SÂN TEMA’S MEI DE TRIJE WICHTICHSTE ÛNDERWERPEN 
(útkomst 1ste doarpsjûn op 11-1-2011).

Wenjen en wenomjouwing
• Ynbreiding: Ynventarisaasje ynbreidingslokaasjes en werbestemmen lokaasje yn 
nijbouplan, âlde hierwenten werbouwe/opknappe, foar besteande gebouwen romte jaan 
en nimme om wenten te meitsjen, soarchwenten yn Us Gebou
• Doarpsferljochting mear passend by histoaryske arsjitektuer
• Wenten foar starters: oanbod jongereinwenten kin yn besteande foarried, mear 
hierwenten

Ynfrastruktuer
• Mear parkeargelegenheid yn doarp
• Fytspaad fan Sibadawei nei Skrok
• Glêsfizelkabel foar fluch ynternet

Krimp
• Jongerein yn it doarp besykje te hâlden
• Behâld skoalle
• Selsredsumens doarp befoarderje

Wurk en bedriuwichheid
• Sammelgebou foar lytse ûndernimmers, fêstigingsmooglikheden foar starters meitsje
• Hjoeddeistisch yndustryterrein folbouwe
• Promoasje Easterein: mear bekenheid jaan yn doarp oan (ienmans)bedriuwen
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Foarsjennings, soarch en wolwêzen
• Tsjerne: iepen hâlde, opkomst fergrutsje en optimaal ynsette foar ferskate 
gelegenheden. Jongerein fan 12 jier ôf mear romte jaan, hingplan jongerein meitsje
• Skoalkrante + Doarpskrite tegearre útbringe, skoalle belûke by it doarp (bygelyks 
himmeldei), Doarpskrite ferbetterje
• Sportfoarsjennings: 3e fuotbalfjild/keatsfjild

Kultuer
• Foar alle doelgroepen/leeftiden aktiviteiten en kulturele jûnen (teater, film, kabaret) 
organisearje, teater simulearje, krystmerk werom, Garaazjeferkeapdei, Fryske 
lêsklup opsette, Easterein Rock behâlde, Ytklub Easterein, Nevenaktiviteiten by 
sporteveneminten, Fryske kursus yn it doarp.
• Ienigens behâlde: tegearre steane wy sterk.
• Omtinken hâlde foar jongerein 12-16 jier

Lânskip en rekreaasje
• Wetterwegen: geskikt meitsje foar trochfeart fan gruttere boaten troch it útdjipjen 
fan farrûtes, brêgen heger meitsje, ophelbrêgen yn eare werstelle. Rûntsje kanofarre 
Easterein-Hidaarderfeart-Pôle-Easterein befarber meitsje, passantehaven mei 
mooglikheid ta oernachtsjen, oanlissteiger Skippersbuorren/Sibadawei.
• Fyts-/kuierpaden rjochting Itens en Hidaard
• Oansjen doarp út bûtenkom wei moaier meitsje

Dizze jûn koene alle oanwêzigen oer twa tema’s diskussearje. It wie in slagge jûn. Wy 
hawwe as wurkgroep in boel ynformaasje krigen en festlein. We geane no fierder mei 
it útwurkjen fan ús doarpsfisy. De wurkgroep Doarpsfisy bestiet út Yvonne van Beem, 
Engelien Reitsma, Abe Jan Stegenga, Menno Landstra, Marcel Janssen, Grietje Jorritsma 
en Tineke Meijer. Tige tank foar jim ynbring!

Ferslach op www.easterein.nl:
http://www.easterein.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=45:doarpejun&
catid=1:algemeen
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