Dorpsvisie
Feinsum
2020-2030

Voorwoord
De dorpsvisie 2020-2030 is een plan voor de toekomst van Feinsum. Het beschrijft waar het dorp
naartoe wil en is tot stand gekomen door de bewoners. Er worden nieuwe ideeën aangedragen
en knelpunten benoemd in de huidige situatie. Alles hoeft zeker niet anders, sommige dingen wil
men juist behouden zoals het nu is.
Het belangrijkste doel van deze dorpsvisie is, als inwoners van Feinsum met elkaar, de gewenste
ontwikkelingen en knelpunten te bespreken zodat men weet wat er leeft onder elkaar. Dit geeft
onderling duidelijkheid en voor het bestuur van Dorpsbelang Feinsum een goede richtlijn voor de
toekomst.
Korte en lange termijnplannen zijn in deze visie opgenomen. Daar kan in de loop van de
aangegeven periode naar toegewerkt worden met behulp van de bewoners zelf, allerlei
ondersteunende instanties maar vooral ook met behulp van de gemeente Leeuwarden.
Voor de gemeente Leeuwarden maakt de dorpsvisie duidelijk wat de wensen en
aandachtspunten zijn. Het geeft aan wat de bewoners willen en daar kan de gemeente
Leeuwarden rekening mee houden in haar meerjarenplannen en begroting. Het is ook de basis in
het overleg met andere gebiedspartners zoals waterschap, provincie, politie, vervoersbedrijven
enz.
We hopen dat de dorpsvisie 2020-2030 dan ook veelvuldig gebruikt zal worden als leidraad in
toekomstig overleg tussen de gemeente Leeuwarden en het bestuur van Dorpsbelang Feinsum.
Werkgroep dorpsvisie Feinsum
Voorjaar 2020
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Kaart van Feinsum met omgeving

Dorpsgrens van Feinsum
6

1. Totstandkoming dorpsvisie
Het bestuur van Dorpsbelang Feinsum heeft begin 2019 besloten dat er een nieuwe dorpsvisie
moet komen. De gemeente Leeuwarden maakt graag gebruik van een dorpsvisie, omdat dit een
leidraad is voor de verdere plannen van de gemeente en de andere gebiedspartners. Andere
dorpen binnen onze gemeente hebben de dorpsvisie klaar of zijn er nog mee bezig.
Tijdens de dorpsbelangvergadering eind maart 2019 is gevraagd wie er in de werkgroep zitting
wilde nemen om de dorpsvisie te realiseren. Daarop hebben Hermanna Miedema, Jaap Kerstma,
Anton Germeraad en Sjoerd Oostra zich beschikbaar gesteld. Klaas Hoekstra is toegevoegd als
trekker vanuit Dorpsbelang.
De werkgroep heeft een enquête opgesteld om de meningen bij de bewoners te toetsen en
duidelijkheid te krijgen wat het dorp in de visie opgenomen wil hebben.
Elke inwoner van 16 jaar en ouder heeft de enquête ontvangen, tevens enkele bewoners net
buiten de postcode van Feinsum. Zij zijn lid van Dorpsbelang Feinsum. Dit zijn totaal 151
personen. Er zijn 120 formulieren terugontvangen, waarvan 4 blanco. Dit is een score van 79%.
Soms zijn enkele vragen in het formulier niet ingevuld, per vraag kregen we 106 tot 115 geldige
antwoorden.
Vervolgens is er een presentatie opgemaakt en zijn alle bewoners uitgenodigd de uitslag van de
enquête met hen te bespreken en te discussiëren over de uitkomsten. Ook konden er nog nieuwe
onderwerpen en meningen ingebracht worden.
Daarna is het concept van de dorpsvisie 2020-2030 in een bijeenkomst op 31 januari 2020 aan de
bewoners van Feinsum voorgelegd en kon men hierop reageren.

2. Korte geschiedenis van Feinsum
Feinsum ligt oostelijk van de Brédyk de doorgaande weg van Stiens naar Hallum, slechts 1 km ten
noorden van Stiens. Ook ligt het aan enkele bochten in de Feinsumer Feart, deze is onderdeel van
de Elfsteden(vaar)route.
Het is een lintdorp, met de bebouwing vooral aan de Holdingawei. Tevens horen er een aantal
woningen en enkele boerderijen bij in het buitengebied aan de Hege Hearewei, Iestdyk, Brédyk,
Poeldyk en Poelhúzen.
Ook liep dwars door het dorp een spoorverbinding, het Dokkumer Lokaaltje, de resten daarvan
zijn in het landschap nog te zien.
Oorspronkelijk lag het dorp op 2 terpen, de Holdingaterp en de Mellingaterp. Deze zijn omstreeks
1900 afgegraven om haar vruchtbare grond.
Vooral in de vorige eeuw woonden er veel kleine en ook grote boeren, werd er groente
verbouwd en had Feinsum een eigen middenstand.
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Volgens documentatiestichting Leeuwarderadeel was het inwonertal van Feinsum in het verleden
behoorlijk hoger dan nu. Echter waren de dorpsgrenzen van Feinsum destijds ruimer dan de
huidige. Omstreeks 1900 lag het inwonertal rond 600, bleef lang rond dit aantal, maar nam
geleidelijk af, mede door de aanpassing van de dorpsgrenzen.

Foto: Kunstwerk van Hans Jouta aan de voormalige spoorlijn. Het geeft de stationsklok, perron en koffers
weer.

3. Feinsum Nu
Op dit moment telt Feinsum 67 woningen met een inwonertal op 1 januari 2020 van 164. Er is
geen leegstand en woningen die te koop komen, zijn snel weer verkocht. Het grootste deel van
de nieuwe bewoners is afkomstig uit Stiens en zoekt hier vooral het landelijke wonen.
Volgens de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden heeft het aantal inwoners in Feinsum
zich de laatste jaren als volgt ontwikkeld:
Jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal
inwoners

165*

165*

165*

160*

165

171

165

164

*afgerond op 5-tallen
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De leeftijdsopbouw is als volgt:

Leeftijd

man

Vrouw

Totaal

0-9
10 - 19
20 - 29
30 -39
40 - 49
50 - 59
60 -69
70 - 79
80 - 89
90 - 100
100 en ouder

5
13
10
4
10
16
20
7
3
0
0

3
12
2
3
8
17
26
4
0
1
0

8
25
12
7
18
33
46
11
3
1
0

Totaal

88

76

164

In 2009/2010 is er een nieuwbouwwijkje met 7 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarna kwam er
nog één woning bij en werd een oude woning afgebroken en kwam er een nieuwe op die plek
terug. Tevens is er door bewoners in enkele woningen behoorlijk geïnvesteerd en
gemoderniseerd.
In 2013 is de Noordelijke Elfstedenvaarroute en daarmee ook de Feinsumer Feart door ons dorp
beter bevaarbaar gemaakt, van walbeschoeiing voorzien en de oevers zijn natuurlijker gemaakt.
Ook is de haven uitgediept en zijn er aanlegmogelijkheden vernieuwd en uitgebreid.
Bij de Elfstedentocht op de schaats, maar ook bij andere vormen van het bedwingen van de
Elfstedentocht is de Feinsumer Feart onderdeel van de “Hel van het Noorden”. Feinsum zorgt
voor de nodige afwisseling in het kale, lange noordelijke traject.
Op het terrein rondom de haven (Spoordok) zijn speelmogelijkheden voor de jeugd, er is een jeu
de boules baan, er kan gevist worden en anderszins gerecreëerd. Ouders en grootouders met
kinderen uit en van buiten het dorp komen hier regelmatig.
Aan de westzijde van het dorp bevindt zich het Flinterplein, waar een vissteiger ligt en bankjes
voorzien in rustmogelijkheden voor wandelaars en fietsers. Het Flinterplein is gelegen aan het
Jabikspaad. Deze wandel- en fietsroute vanuit St. Jacobiparochie sluit in Hasselt aan op de
pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.
Het grootste deel van de inwoners neemt deel aan de georganiseerde activiteiten zoals
bijeenkomsten van Dorpsbelang Feinsum, het breicafé, jeu de boulen, barbecue e.d. De
binnenactiviteiten vinden vooral plaats in de consistorie van de kerk en op het terrein van het
Spoordok.
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4. Beschrijving visie per onderwerp, verwoord vanuit de enquête en
bijeenkomst:
A. Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid komt regelmatig aan de orde op de dorpsbelangvergaderingen en alle
bewoners hebben hier in meer of mindere mate mee te maken. Het gaat over het oversteken,
het sluipverkeer door het dorp, maar ook om een
goed overzicht voor het verkeer. De doorgaande
Holdingawei leent zich daar echter niet voor. Het
is moeilijk elkaar te passeren omdat de weg op
veel plaatsen te smal is. Ook de Hege Hearewei en
de Iestdyk lenen zich hier niet voor. Regelmatig
komt er groot vrachtverkeer door het dorp, dat de
bermen stuk rijdt. Het blijkt dat veel
navigatiesystemen hen door het dorp leidt in de
richting van achterliggende bedrijven en dorpen.

Foto: Te weinig ruimte voor vrachtauto’s.

 Sluipverkeer
Er is veel sluipverkeer door het dorp van en naar de doorgaande weg van Stiens naar Hallum.
Auto’s uit de dorpen Alde Leije, Vrouwenparochie, Oudebildtzijl e.d. rijden door het dorp. Dit
leidt tot gevaarlijke situaties en het stuk rijden van bermen en verkeer begeleidende obstakels.
Dit geldt voor de Holdingawei en voor de Hege Hearewei. Ook leidt dit soms tot opstoppingen
doordat het voor vrachtverkeer moeilijk manoeuvreren is. De maximale snelheid van 30 km/uur
wordt bijna altijd overschreden.

 Oversteek Brédyk voor wandelaars, fietsers, scootmobielen e.d.
Vanuit het dorp moet veel verkeer de Brédyk, dit is de doorgaande weg van Leeuwarden naar
Holwerd, oversteken naar het voet/fietspad en naar de rijstrook voor het overige gemotoriseerde
langzaam verkeer. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en eerder al enkele ongelukken met
scootmobielers en fietsers. Tevens geldt dit in mindere mate voor de oversteek vanaf de Iestdyk
naar het voet/fietspad van de Brédyk. Ook hier doen zich gevaarlijke situaties voor.
De jeugd van Feinsum gaat bijna allemaal per fiets naar de basisschool in Stiens en het voortgezet
onderwijs in Leeuwarden. Er is in Feinsum geen middenstand, veel bewoners fietsen naar Stiens
voor de daar aanwezige voorzieningen.
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Foto: Oversteek
Brédyk.

Foto’s: Oversteek
voor voetgangers
en fietsers.
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 Passeerstroken
Elkaar passeren is in Feinsum moeilijk. Oorzaak is de smalle weg, de slechte bermen en er zijn te
weinig plekken om uit te wijken als men elkaar tegenkomt. Toch zijn er enkele ruimten waar men
gemakkelijk even kan uitwijken, zoals voor de kerk en een enkele andere plek. Aan de
Holdingawei zijn een flink aantal parkeervakken die niet veel voor dat doel gebruikt worden en
eigenlijk te kort zijn om makkelijk uit te wijken voor een tegenligger.

Foto: Holdingawei met
parkeervakken.



Onderhoud aan heggen en ander “groen” van particulieren en gemeente .

Een goed overzicht van verkeerssituaties wordt regelmatig belemmerd door bomen, struiken en
heggen van particulieren, gemeente en provincie. Dit speelt vooral voor het zicht op de Brédyk in
noordelijke richting en bij de kruising vanuit de nieuwbouwwijk op de doorgaande Holdingawei.
Ook komt het voor dat “groen” van particulieren een belemmering voor een goed uitzicht zorgt.
Ook op de Hege Hearewei kan dit een probleem zijn.
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 Actiepunten verkeersveiligheid op weg naar en in 2030:
Omschrijving

Waarom

Voor wie

Oversteek van Holdingawei naar de
overkant van de Brédyk en
andersom dient in 2030 op een
uiterst veilige wijze plaats te
vinden.

In de huidige situatie is er
een slecht overzicht,
wordt er te snel gereden
en dit leidt tot
inschattingsfouten.

Vooral voor voetgangers,
(brom)fietsers,
scootmobielen, tractoren e.d.

Er is in 2030 geen sluipverkeer van
(vracht)auto’s, motoren e.d. door
Feinsum. De maximum snelheid
van 30 km/uur wordt gehandhaafd.

Sluipverkeer leidt tot
gevaarlijke situaties en
stagnatie. Bermen en
verhardingen worden stuk
gereden, de weg vervuild.

Voor (vracht)auto’s, motoren
welke niet een bestemming
Feinsum hebben. Geen
beperking voor
(brom)fietsers, wandelaars
en scootmobielers.

Er zijn in 2030 duidelijke
passeerstroken aangelegd voor
elkaar tegemoetkomend verkeer.
Geldt voor de Holdingawei en de
Hege Hearewei.

Geeft gevaarlijke situaties,
overlast, ergernis, stuk
rijden van bermen,
vervuiling van wegen e.d.

Voor het eigen verkeer van
het dorp en voor de
(brom)fietser, wandelaar,
scootmobiel e.d.

In 2030 worden heggen en ander
groen zodanig onderhouden dat
het verkeer hier geen last van
heeft.

Belemmert een goed
overzicht in de
verkeerssituaties.

Gaat om bewoners,
gemeente, provincie en
waterschap.

B. De groene ruimte binnen en buiten de bebouwde kom.
Buiten de bebouwde kom zien we een open landschap, waar vooral veel akkerbouw bedreven
wordt. Hoofdproducten zijn pootaardappelen, bieten, graan en uien. Daarnaast zijn er weilanden,
die in gebruik zijn bij enkele veehouders (vooral koeien en schapen). Bij de meeste boerderijen
en huizen in het buitengebied zien we erfbeplanting, vooral bij de oudere boerderijen is deze
beplanting met bomen
forser. Dit gaat vooral om
fruitbomen, populieren,
esdoorns, essen en elzen.

Foto: Groene accenten in
kleine clusters buiten
bebouwde kom.
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Binnen de bebouwde kom is er een fraaie karakteristieke bomenbeplanting rondom de kerk. Ook
bij de ingang van het dorp bij de Brédyk staan grote, landschap bepalende populieren. Veel
woningen hebben een ruim erf waarop we een variatie aan bomen en sierbeplanting zien.
Het ruime terrein van het Spoordok met de rustmogelijkheden, speeltoestellen, jeu de boules
baan, de haven e.d. wordt goed onderhouden, zodat het terrein ook gebruikt kan worden voor
de zich daar bevindende voorzieningen. Dit geldt tevens voor het Flinterplein aan de westzijde
van het dorp. Daar gaat het vooral om rustmogelijkheid voor wandelaars en fietsers. Ook vissers
kunnen daar terecht op een vissteiger.

Foto: Bomen
rondom de kerk

Foto: Het
Flinterplein aan
de westzijde
van Feinsum
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 Actiepunten voor de groene ruimte binnen en buiten de bebouwde kom op
weg naar en in 2030:
Omschrijving

Waarom

Voor wie

Het open landschapskarakter van deze
streek wordt gehandhaafd. Geen
gesloten lange groenstroken langs
wegen en fietspaden, maar
alleenstaande bomen en groene
accenten in kleinere clusters.

Dit is kenmerkend voor
deze kleistreek met
vooral akkerbouw. Veel
bewoners hechten aan
de vergezichten.

De bewoners van Feinsum
hebben vooral gekozen
voor dit landschap. Dit is
mede de reden hier te
wonen.

Waar mogelijk wordt door het dorp en
daar buiten de komende jaren een
natuurlijke bloemenrijke berm
aangebracht t.b.v. vlinders en om de
biodiversiteit te bevorderen.

De aantrekkelijkheid en
de natuurwaarde
verhogen door een
grotere soortenrijkdom
van planten en dieren.

Voor het behoud van een
diversiteit aan planten en
dieren. Tevens is het
aantrekkelijk voor
bewoners en recreanten.

Het havengebied (Spoordok) is een
centrale aantrekkelijke plek voor
recreatie. Zowel voor bewoners als
langskomende recreanten. Het
groenonderhoud wordt ook in 2030 op
het huidige niveau gehandhaafd. Dit
onderhoud geldt ook voor de diepte en
toegankelijkheid van de haven.

De functies die het
havengebied heeft, is in
trek bij bewoners,
recreanten en
passanten. Het zorgt
voor levendigheid in het
dorp.

Voor bewoners en
langskomende recreanten
als wandelaars, fietsers,
waterrecreanten met
boten en voor vissers.

C. Woningbeleid
We kennen een grote diversiteit in de 67 woningen binnen de dorpsgrens. Er zijn op dit moment
64 eigen woningen en 3 huurwoningen. Woningen bij boerderijen en een enkel ander bedrijf zijn
hierin meegenomen. Binnen de bebouwde kom van Feinsum zijn 50 woningen en in het
buitengebied 17, waaronder 4 in gebruik als agrarisch bedrijf.

Foto: De 3 huurwoningen, één van de
vier op de foto is een
koopwoning.
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De leeftijd van de woningen is als volgt:
Periode

Aantal

Periode

Aantal

1700-1900
1900-1925
1925-1950
1950-1970
1970-1980

20
12
10
2
2

1980-1990
1990-2000
2000-2010
2010-2020

6
5
7
3

De woningen zijn over het algemeen in goede staat, regelmatig worden woningen grondig
gerenoveerd en gemoderniseerd. Verkrotting is op dit moment beslist niet aan de orde. Er is één
vakantiewoning in de verhuur.
Rond 2009/2010 is er een nieuwbouwplan gerealiseerd aan de westzijde van Feinsum. In die tijd
zijn daar 7 woningen gebouwd en in 2018 nog één. Ook is er in 2018 in het dorp een oude woning
afgebroken en op dezelfde plek een nieuwe gebouwd.
Er zijn geen woningen specifiek voor starters. Wel worden woningen misschien voor een
startersprijs aangekocht en vervolgens verbouwd.

Foto: Poelhúzen, 2 boerderijen in bedrijf.
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Foto: Zicht in het dorp.

 Actiepunten voor het woningbeleid op weg naar en in 2030:
Omschrijving

Waarom

Voor wie

Feinsum is een dorp waar de huizen
permanent bij de hoofdbewoners in
gebruik zijn. Er zijn geen 2e woningen.
Wel één woning in gebruik als
vakantiewoning.

De sociale contacten onderling
zijn van belang. Dit voor de
saamhorigheid, de burenhulp
en de te organiseren
activiteiten.

Voor alle permanente
bewoners.

De 3 bestaande huurwoningen
worden gehandhaafd.

Geeft mogelijkheden voor
starters, nieuwe inwoners e.d.

De huidige bewoners
en voor potentiële
nieuwe dorpsgenoten.

De woningen in het dorp worden
goed onderhouden, leegstand met
verkrotting als gevolg komt niet voor.
Het levensloop bestendig maken
wordt gestimuleerd. Dit kan ook via
ander beleid zoals plaatsing Tiny
Houses in het ouderenbeleid.

Woningen blijven aantrekkelijk
voor de huidige en eventuele
nieuwe bewoners. Bij het
levensloop bestendig maken
zijn de huidige bewoners
minder snel genoodzaakt het
dorp te verlaten.

De huidige bewoners
en voor potentiële
nieuwe dorpsgenoten.

Ongeveer 9 jaar geleden is aan de
westkant het huidige nieuwbouwwijkje gerealiseerd. Voorlopig komt er
buiten de bebouwde kom geen
cluster nieuwbouw. Wel zou er een
nieuwbouwwijkje bespreekbaar zijn
binnen de bebouwde kom.

Dit om het dorp levendig te
houden en om een diversiteit
in de leeftijd van bewoners te
behouden.

De huidige bewoners
en voor potentiële
nieuwe dorpsgenoten.

Binnen de huidige bebouwde kom is
incidentele inbreiding o.b.v.
natuurlijke groei mogelijk. Er zijn ook
mogelijkheden voor
starterswoningen.

Dit om het dorp levendig te
houden en om een diversiteit
in de leeftijd van bewoners te
behouden.

Vooral voor starters
uit eigen dorp, maar
ook voor andere
initiatieven van buiten
het dorp.
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D. Vergrijzingsvraagstuk
Vergrijzing is een vraagstuk waar heel ons land mee te maken heeft en onze regio heeft daar
zeker ook mee te maken. Beleid maken om vergrijzing in ons dorp te voorkomen is niet
gemakkelijk, maar met actieve ouderen is niets mis. Van onze bewoners zijn er 61 ouder dan 60
jaar. Onder deze groep zijn er in ons dorp toch velen die behoorlijk fit zijn en actief zijn. Dit
willen we graag zo houden. Deels kan men daar zelf iets aan doen, maar je kunt ook geactiveerd
worden in ons dorp.

 Actiepunten voor het vergrijzingsvraagstuk op weg naar en in 2030:
Omschrijving

Waarom

Er is een voor de dorpsactiviteiten
aantrekkelijke gemeenschappelijke
ruimte met goede voorzieningen en
uitstraling nodig. Gaat om o.a. een
goede verwarming, sanitair, een goede
keuken. Dit kan met een upgrading van
de consistorieruimte in de kerk, maar
ook door de kerk zelf geschikt te
maken voor andere dorpsactiviteiten.

Om een plek te bieden waar
inwoners zich thuis voelen en graag
heen gaan voor de te organiseren
vaste en overige activiteiten. De
ouderen kunnen elkaar
laagdrempelig in eigen dorp
ontmoeten.

Voor alle
bewoners en
andere
belangstellenden
van buiten ons
dorp.

Bewoners passen zelf hun woningen
aan met voorzieningen, die op een
hogere leeftijd nodig zijn. Gaat om
beneden slapen, aangepast sanitair,
geen verhoogde drempels e.d. Dit
wordt vanuit de gemeente en ook
vanuit het dorp actief ondersteund.
Gaat ook om zorg aan huis en de
subsidiemogelijkheden.

Dit is nodig om bewoners langer
zelfstandig thuis te laten wonen.
Daar waar ze zich over het
algemeen het meest thuis voelen.

Dit gaat om de
ouderen in het
dorp.

Op het terrein van het Spoordok zijn
voorzieningen aangebracht voor het
bewegen van ouderen.

Om ouderen fit te houden.

Dit gaat om de
ouderen in het
dorp.

Het plaatsen van een Tiny House op
eigen grond naast de woning moet
mogelijk zijn. Eigen kinderen of
aanverwanten verblijven dan in de
hoofdwoning en nemen de zorg voor
de oudere in het Tiny House over.

Dit is nodig om bewoners langer
zelfstandig thuis te laten wonen.
Daar waar ze zich over het
algemeen het meest thuis voelen.

Dit gaat om de
ouderen in het
dorp.
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Voor wie

Foto: De kerk waar de dorpsactiviteiten vooral plaatsvinden. De consistorie bevindt zich aan de
rechterzijde onderin de toren en in een deel van de kerk.

E. Recreatie
Feinsum ligt aan de Elfstedenroute en dat moeten we koesteren en waar mogelijk ook gebruik
van maken. Tevens zijn we voor de recreatie al blij met het terrein van het Flinterplein met
banken en vissteiger. Vooral het Spoordok met haven, speelgelegenheden, picknickbanken en jeu
de boules baan is een trekker voor het dorp en daarbuiten. Het huidige onderhoudsniveau is
goed en willen we zo houden.

Foto: De ultieme
recreatie voor de
schaatsliefhebbers
.

19

Foto: Terrein van
Spoordok met
speeltoestellen, jeu de
boules baan, haven.

 Actiepunten voor de recreatieve voorzieningen op weg naar en in 2030:
Omschrijving

Waarom

Voor wie

Er worden in de periode 2020-2030
enkele laadpunten voor elektrisch
aangedreven auto’s en (brom)fietsers
nabij het Spoordok gerealiseerd.

Stimuleren van elektrisch vervoer,
het Spoordok aantrekkelijk maken
voor bewoners en voor recreanten
van buiten het dorp.

Voor eigen inwoners
en vooral voor
bezoekers van het
Spoordok.

In de periode van deze Dorpsvisie
komen er bij de haven punten voor
elektriciteit en water beschikbaar.
Tevens eenvoudig sanitair met
elektriciteit.

De haven wordt te weinig benut
door passanten en zal het gebruik
van de Noordelijke
Elfstedenvaarroute stimuleren.

Voor recreanten die
gebruik maken van
de Noordelijke
Elfstedenvaarroute

Wandel- en fietspaden nabij de
Feinsumer Feart worden ontwikkeld.
Gaat om een wandel/fietspad naar
Alde Leie en langs de Feinsumer Feart
nabij het dorp. Echter niet langs het
deel tussen het bruggetje bij het
Spoordok en de brug bij de Hege
Hearewei.

Water trekt fietsers en wandelaars,
bovendien is het open landschap en
de rust, weg van het autoverkeer
voor hen aantrekkelijk. Ook trekt de
Elfstedenroute altijd. Samen met de
nu al aanwezige wandel/fietspaden
wordt een mooi netwerk
opgebouwd.

Voor inwoners van
Feinsum en
omliggende dorpen,
maar tevens voor
alle fietsers en
wandelaars.

Paden zoals het Rienkspaad van Alde
Leie, langs de Slagdykster Mûne naar
de Slachtedyk beter bewegwijzeren
en het pad over de Witewei
heropenen.

Naast water trekt ook het wandelen
door het landschap, je bent heel
dicht bij het boerenleven en de
natuur.

Voor inwoners van
Feinsum en
omliggende dorpen,
maar tevens voor
alle wandelaars.

Realiseren van een kanosteiger in de
haven.

De huidige walbeschoeiing is te hoog Kanovaarders op de
om gemakkelijk vanuit een kano inNoordelijke
en uit te stappen.
Elfstedenvaarroute.
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Foto: Bewegwijzering
wandel- en fietspaden
rondom Feinsum.

F. Duurzaamheid
Duurzaamheid is erg actueel en staat volop in de belangstelling. Het gebruik van fossiele
brandstoffen moet drastisch verminderd worden, zowel in de woning, in het vervoer en elders.
Voorop staat het energiegebruik terug te brengen door isolatie van de woning en het gebruik van
energiezuinige apparatuur. Eind 2020 moet de gemeente voor elk dorp of wijk een plan gereed
hebben, hoe deze wijk of dorp gasloos te maken. Bewustwording van je energiegebruik is
belangrijk bij energiebesparing.
We kunnen zelf elektriciteit opwekken via zonnepanelen, maar bewoners kunnen ook gebruik
maken van zonne-energie via Energie Coöperaties rondom Feinsum, of door deelneming in
windparken of andere duurzame bronnen elders.
Op dit moment zijn 21 woningen voorzien van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit
voor eigen gebruik en één inwoner heeft zonnepanelen op een agrarisch bedrijf liggen via de
postcoderoos. De zonnepanelen op de 22 woningen hebben een totaalvermogen van 117,935
KWP, opgewekt door 465
panelen. Jaarlijks wordt er
ongeveer 106.141 KWU
opgewekt, goed voor
ongeveer 40 % van het
elektriciteitsgebruik, waarbij
een gemiddelde waarde per
woning is berekend.
Foto: Zonnepanelen bij een
inwoner op het dak.
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 Actiepunten voor duurzaamheid op weg naar en in 2030 :
Omschrijving

Waarom

Voor wie

In de jaren naar 2030 is Feinsum een
dorp dat actief bezig is met
energiebesparing en het aanwenden
van alternatieve energievoorzieningen. In 2030 zijn we
energieneutraal, we wekken zelf
evenveel energie op als we
gebruiken.

We volgen de doelstelling die de
landelijke politiek aangeeft, maar er
is meer aandacht voor
energiebesparing. We hebben een
ambitieuze doelstelling met
energieneutraliteit.

Dit is voor zoveel
mogelijk
bewoners, zo
mogelijk alle.

We helpen elkaar actief in de
voorlichting en activeren elkaar bij
het besparen van energie. Te
denken valt aan isolatie en het
plaatsen van zoveel mogelijk
zonnepanelen. Tevens het gebruik
van (hybride)warmtepompen en
andere technieken met het doel het
gebruik van fossiele brandstoffen
terug te dringen. In het dorp is geen
draagvlak voor het plaatsen van
grote windmolens, die meer
elektriciteit opwekken dan nodig
voor het eigen gebruik.

We volgen de landelijke doelstelling
om het gebruik van fossiele
brandstoffen terug te dringen.
Feinsum moet mede een koploper
zijn en we zijn op de goede weg.

Dit is voor zoveel
mogelijk
bewoners, zo
mogelijk alle.

In Feinsum maken we gebruik van
subsidies en andere financiële
bronnen om de bewoners te helpen
bij de verduurzaming van haar
woning. De Energiewerkgroep in het
dorp is actief bij het zoeken naar de
mogelijkheden.

Subsidies en andere financiële
mogelijkheden zorgen er voor dat de
lasten bij investeringen en
werkzaamheden verlaagd worden.

Dit is voor zoveel
mogelijk
bewoners, zo
mogelijk alle.

Boeren rondom Feinsum en direct
grenzend aan onze woningen
beperken de emissie van
gewasbeschermingsmiddelen zo
veel mogelijk. Ze houden ook
rekening met windrichting en
informeren de bewoners, die dat
wensen.

Bewoners maken zich zorgen over
hun gezondheid en het milieu.
Willen geen gewasbeschermingsmiddelen op eigen erf, die niet voor
hen bestemd zijn.

Geldt voor bijna
alle
dorpsbewoners.
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Foto: Zonnepanelen in
sloottalud is soms ook
mogelijk.

G. Activiteiten
Uit de enquête onder de dorpsbewoners is gebleken dat er geen nieuwe groepsaccomodatie
nodig is, maar dat we onze activiteiten, ook in de periode van deze dorpsvisie, blijven houden in
de consistorie en in de kerk. De ruimte moet dan wel geüpgraded worden. Het terrein bij het
Spoordok met de daar aanwezige voorzieningen willen we handhaven en liefst nog uitbreiden
met voorzieningen voor ouderen.
Er is aan de jeugd jonger dan 16 jaar in de enquête niet gevraagd welke activiteiten er voor hen
belangrijk zijn en eventueel uitgebreid moeten worden. Hierover moet nog duidelijkheid komen.

Foto: Veel
gebruikte jeu
de boules
baan.

23

 Actiepunten voor de dorpsactiviteiten op weg naar en in 2030:
Omschrijving

Waarom

Voor wie

Het aantal activiteiten, dat nu in ons dorp
plaatsvindt zoals breicafé, dorpsbelang, jeu
de boulen e.d. dient uitgebreid te worden
met nieuwe activiteiten. Kunnen ook
éénmalige activiteiten zijn.

Kan vereenzaming
tegengaan en houdt de
bewoners actief.

Voor alle
dorpsbewoners.

Onderzoeken welke activiteiten de jeugd
jonger dan 16 jaar belangrijk vindt en of ze
eventueel behoefte heeft aan uitbreiding
daarvan. Hen hierbij betrekken en beter
gebruik maken van de beschikbare
communicatiemiddelen. Ook de website
actueel houden.

Dit moet nog
duidelijkheid geven. Dit
is vaak in ons dorp een
groep die minder
aandacht krijgt.

Bewoners jonger dan 16
jaar.

H. Samenwerking met andere dorpen en verenigingen (Hijum, Alde Leie en

Stiens).
De samenwerking met vooral Hijum was in het verleden vrij intensief. De meeste kinderen gingen
daar op school en verenigingen als kaatsvereniging, korfbalvereniging, de feestcommissie,
muziekkorps e.d. werkten veel samen. We zien echter dat er nog wel samengewerkt wordt, maar
minder dan voorheen. De kinderen gaan bijna allemaal naar de basisscholen in Stiens. Veel
nieuwe bewoners komen ook uit Stiens en hebben daar reeds contacten opgebouwd. Er is
minder contact met buurdorp Alde Leie. Ook in de periode 2020-2030 maken we gebruik van de
activiteiten die in Hijum en in Stiens georganiseerd worden.

Foto: Optocht tijdens de kermis
in Hijum/Feinsum.
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Foto: Kermis,
hier op het
terrein in
Feinsum.

 Actiepunten voor de samenwerking met de dorpen en verenigingen in

Hijum, Stiens en Alde Leie op weg naar en in 2030 .
Omschrijving

Waarom

Voor wie

Er dient duidelijkheid te komen over het dorpsfeest,
dat het ene jaar in Hijum en het andere jaar in
Feinsum gehouden wordt. De leden van de
feestvereniging Mei Elkoar Ien Hijum-Feinsum
moeten daar een beslissing over nemen. Alternatief is
een jaarlijkse of 2-jaarlijkse feestdag te organiseren
voor de inwoners van Feinsum en het dorpsfeest in
de huidige vorm jaarlijks alleen in Hijum.

Het is de vraag of er
voldoende draagvlak is
in Hijum en in Feinsum
om de jaarlijkse kermis
om het andere jaar
plaats te laten vinden
in Hijum of Feinsum.

Voor al onze
dorpsbewoners.
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Foto: Een groot deel van de inwoners tijdens de onthulling van het kunstwerk bij het Spoordok.

Opdrachtgever:
Dorpsvisie Feinsum 2020-2030 is opgesteld in opdracht van Dorpsbelang Feinsum.

Doelgroep:
Inwoners van Feinsum, Gemeente Leeuwarden en overige lokale en regionale overheden en
instanties met connecties in Feinsum.

Opgesteld door:
Werkgroep Dorpsvisie Feinsum 2020-2030, bestaande uit Hermanna Miedema, Jaap Kerstma,
Anton Germeraad, Klaas Hoekstra en Sjoerd Oostra.

Foto’s:
Hielke de Groot en de werkgroep.
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