
aanmelding DOM 2.0 

1. Algemene gegevens 

Dorp Blije  

Organisatie Dorpsbelang Blije e.o. / i.s.m. eventuele investeerders en inwoners 

Contactperso
nen 

Tjitske Andringa, secretaris DB (bouwgroep, vertegenwoordiging 
nog nader te bepalen. 

 
2. Blije is een relatief klein dorp in vergelijking met de direct omliggende dorpen, er is 

een actief verenigingsleven en relatief veel jongeren blijven of willen blijven wonen 
in het dorp. Naast het dorp heeft het dorp twee buurtschappen nl. Farrebuorren en 
Boattebouren. Ook in deze buurtschappen verandert de laatste tijd veel in positieve 
zin. (groei/jonge gezinnen en renovatie van panden.) 

 

 
Bijdrage 
Mienskipssin 

Enkele enthousiaste inwoners van het dorp hebben enkele jaren geleden 
een bouwgroep gevormd. Vanuit dorpsbelang had 1 bestuurslid zitting in 
deze groep, die bestond uit vnl. jongeren en ouderen met kennis op het 
gebied van techniek en constructie/bouwen. Het plan wat bedacht werd, 
was een passende invulling van het pand voor een voormalige school 
was gevestigd. De invulling zou moeten zijn om hier 4 
levensloopbestendige woningen/appartementen te realiseren met 
eventueel een gemeenschappelijke ruimte o.i.d. (vergaderingen, 
verjaardagfeest, activiteiten etc.) De tekeningen hiervoor zijn toen 
gemaakt en besproken met diverse betrokken instanties. Er zouden dus 
4 woningen kunnen komen, ook eventueel voor starters, doorstromers, 
op dit moment is er weinig te huur/te koop in het dorp. Er is toen een 
enquête gehouden om de belangstelling te peilen. Diverse gesprekken 
gevoerd met gemeente en woningcoöperatie, die hebben er toen tot 
geleid dat dit project niet verwezenlijkt is. Navraag bij enkele leden van 
de werkgroep gaf aan dat er nog steeds grote belangstelling is om dit te 
realiseren voor en door het dorp. Bij het maken van de vervolgstappen in 
dit hele project en de realisatie is hulp en expertise nodig. 
Doelstelling is: Jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in eigen dorp, 
enthousiaste inwoners bouwen aan het eigen dorp, leefbaarheid en 
gemeenschapszin wordt versterkt. 

Bijdrage aan e 
samenwerking 
in de regio 

Overleg tussen dorpsbelangen in de regio vindt regelmatig plaats en hier 
worden ook de ‘problemen’  c.q. knelpunten genoemd. Het leefbaar 
houden en maken van een dorp door te investeren in woningen en 
leefomgeving wordt veelvuldig besproken. Elk dorp geeft hier een eigen 
invulling/prioriteit aan. Feit is dat door te overleggen zaken vaak helder 
worden. Woningen in een eigen dorp realiseren en/of aanpassen blijft 
zaak van eigen dorp.  
Het overleg met de woningcoöperatie leverde destijds niet op dat zij de 
eventuele verhuurder van deze woningen zou willen worden en als 
dorpsbelang vonden we het niet juist om te beslissen over huurders e.d. 
daarom is het plan toen in de ijskast gezet. 

Bijdrage aan 
de kwaliteit 
van fysieke 
leefomgeving 

Het realiseren van de woningen in het voormalige pand van de school 
kan voor een groot deel met behulp van vrijwilligers en de investeerders. 
De realisatie van dit plan spreekt de toenmalige werkgroep nog steeds 
aan en zij willen dan ook graag dit plan uitvoeren. 
Welke stappen en in welke vorm dit moet, hiervoor is expertise en hulp 
zeer welkom.  
Het bouwen en verbouwen kan met de betrokkenen uitgevoerd worden.  



Andere panden in het dorp hebben ook de aandacht, maar ligt moeilijker 
omdat dit panden van particulieren of stichtingen zijn. Het café aan het 
dorpsplein en het voormalige winkelpand aan de Voorstraat zijn 
gebouwen waar ook aandacht voor is. De juiste begeleiding in deze 
zaken kan zorgen voor een sneeuwbaleffect binnen het dorp en in de 
regio. 
Samenwerking zoeken met de inwoners van Blije die zich sterk maken 
voor groen (in de breedste zin van het woord) in het dorp. (dezelfde 
personen deden de dorpsschouw t.b.v. de gemeente en de 
woningstichting) Zij hebben een hele lijst met wensen en ideeën die het 
woongenot in het dorp bevorderen. Op hun lijst hebben ze ook het pand 
van de voormalige school staan. 

Bijdrage aan 
toekomst 
bestendige 
oplossingen 
en 
ontwikkelingen 

Bovengenoemde aspecten/plannen zullen bijdragen aan de leefbaarheid 
binnen het dorp en de regio. Als jongeren willen investeren en bouwen 
aan en in eigen dorp, dan is er toekomst voor de dorpen en regio. De 
realisatie van de woningen heeft als functie dat eenzaamheid bij ouderen 
verminderd wordt. Jongeren en ouderen in ‘één’ gebouw kan bijdragen 
aan burenhulp/zorg.  
De woningen kunnen duurzaam gebouwd worden, op het dak is genoeg 
ruimte voor zonnepanelen die niet storend zijn voor de omgeving, er is 
ruimte voor een gezamenlijke tuin waar ontspanning en samenzijn 
centraal kan staan. Deze woningen komen vlakbij de MFA, hier houden 
de huisartsen uit de regio zitting en is ook de fysiotherapeut. In de MFA 
worden ook diverse activiteiten georganiseerd voor zowel ouderen als 
jongeren. 

Haalbaarheid  Wanneer dezelfde belangstellenden/investeerders mee doen, moet de 
realisatie niet erg veel problemen opleveren.  
De gemeente moet het pand willen verkopen, de groep ‘bouwers’ moet 
de financiën en vergunningen rond zien te krijgen. 

3. Concrete plannen: 
De voorlopige tekening is al gemaakt. 

Er is nog een werkgroep (in ruste) 

 


