Format voor aanmelding DOM 2.0
1. Algemene gegevens
Dorp
Engwierum
Organisatie
Dorpsbelang Engwierum e.o.
Contactpersonen Beta Sluyters, Rika Sipma, Pieter Wiersma en Annie Kuperis
2. Inhoud. Beschrijf in het kort jullie dorp en bijv. wat gaat goed en wat kan beter.
Engwierum is een mooi terpdorp met 500 inwoners Er zijn actieve verenigingen en een
kerk. Ze werken echter als afzonderlijke “eilandjes”. De samenwerking kan beter. Hier
willen we ons in het kader van DOM sterk op inzetten.
Er is veel bedrijvigheid van vooral kleine bedrijven. Naast (grote) boerenbedrijven is er
bijvoorbeeld ook een garage, een fouragehandel, een jachthaven, kampeerboerderijen,
restaurants, aannemers, een rietdekker, een biologisch groentewinkeltje en diverse
zzp’ers
Er is een actieve Basisschool.
Het maandelijkse dorpskrantje wordt goed gelezen – met o.a. nieuws uit het dorp,
activiteiten in en om het dorp, rubriek activiteiten Dorpsbelang en schijnwerper op
bedrijven en een activiteitenkalender

Bijdrage
Mienskipssin

Bijdrage aan
samenwerking in de
regio

Wat we al doen:
* Dorpsbelang (DB) probeert een bindend element te zijn in het dorp,
draagvlak te zoeken voor activiteiten en op te komen voor de belangen
van inwoners.
* Vanuit Dorpsbelang zoeken we brede samenwerking met andere actieve
verenigingen zoals Dykshûs(dorpshuis), Lyts Begjin (voor jeugd),
Oranjevereniging (organiseert Dorpsfeest en festiviteiten), IJsvereniging.
DB heeft initiatief genomen voor afstemming van activiteiten (als start). Er
is minimaal 1x per jaar overleg met z'n allen.
* Ook is er samenwerking met de basisschool (bijvoorbeeld bij Himmeldei,
afscheid gemeente Dongeradeel) en met de woningcorporatie
(bijvoorbeeld over opknappen van huurwoningen en tuinen)
* Dorpsbelang heeft actuele website + facebookpagina met activiteiten
van alle verenigingen, adressen van bedrijven, activiteiten in en om
Engwierum, zoals Plusbus, burenhulp (in samenwerking met het Bolwerk),
etc.
Wens m.b.t. DOM 2.0 - hierbij willen we graag ondersteuning krijgen :
* samenwerking tussen alle verenigingen versterken en verder uitbouwen,
zodat een breder DOM-verband ontstaat. Omdat het maar een klein dorp
is, is een nieuwe DOM-organisatie niet haalbaar, maar moeten we het van
intensievere samenwerking hebben.
* de actieve groep inwoners, die nu in besturen zit en initiatieven neemt,
uitbreiden, zodat meer mensen actief worden voor de
dorpsgemeenschap.
* meer samenwerking tussen en met lokale bedrijven
Wat we al doen:
* schakel tussen gemeente, provincie, waterschap en inwoners bijvoorbeeld bij de aanpak Dodingawei
* deelname aan overleg met de Dorpsbelangen van Dongeradeel
* contacten met Feste Grûn, aandacht voor negatieve gevolgen
gaswinning NAM
* nadruk op belang voor Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen (DNZ)
* meewerken aan zaken als historisch pad, etc. (provincie)
* overleg met Ee en andere dorpen over toekomst van scholen in de regio

Wens m.b.t. DOM 2.0 - graag ondersteuning hierbij:
* verder ontwikkelen en versterken van overleg en samenwerking met
naburige dorpen en op regionaal niveau
* ondersteuning om kennis op te bouwen en gesprekspartner zijn bij
initiatieven om bodemdaling en verzilting van de grond tegen te gaan
(gevolg van gaswinning, maar ook bijv. van onttrekken grondwater door
zuivelindustrie of warmtepompen)
Bijdrage aan de
kwaliteit van fysieke
leefomgeving

Wat we al doen:
* aandacht voor leefomgeving– bijvoorbeeld door sprekers uit te nodigen
tijdens dorpsavonden, overleg met woningcorporatie en overleg met
gemeente,
* organisatie van Himmeldei met vrijwilligers en inzet schoolkinderen
* zaad voor wilde bloemen uitgedeeld;
* tulpen geplant (i.k.v. actie van gemeente Dongeradeel)
* plan gemaakt voor aanleg parkje op kavels van gemeente. Gemeente
heeft dit op het laatste moment vlak voor de realisatie ervan afgeblazen,
terwijl eerder medewerking was verleend. Het plan was besproken met en
had draagvlak bij inwoners. Bovendien was het financieel rond met inzet
van inwoners en bedrijfjes;
* er is een plan in ontwikkeling door inwoners op privé-grond: het "Hof fan
heden" - een kennistuin (permacultuur) met een ontmoetings- en een
educatieve functie (dus voor jong en oud) voor het hele dorp en omgeving.
Er komen fruitbomen, bloemen, groentetuin, bijen, schapen, kippen,
zitjes, wandelpaden en een theehuisje, waar ook een schoolklas een les
kan krijgen. Dit initiatief heeft een bijdrage gekregen en een extra prijs
gewonnen van het Iepen Mienskipsfonds. De realisatie is gestart en gaat in
fasen.
* ontwikkeling van parkeerplaatsen aan Lytse wei achter Lyts Begjin t.b.v.
activiteiten in Dykshûs, Lyts Begjin, de Vangpijp en op het veld van de
IJsclub om parkeeroverlast voor inwoners aan te pakken. Overleg gehad
met dorpencoördinator. De concept-tekening klaar, maar we denken er
nog over na, hoe we het kunnen realiseren.
Wens m.b.t. DOM 2.0 - graag ondersteuning hierbij:
* ondersteuning bij de realisatie van de parkeerplaatsen
* structureel overleg over duurzame, aantrekkelijke leefomgeving en
biodiversiteit

Bijdrage aan
toekomst
bestendige
oplossingen en
ontwikkelingen

Wat we al doen:
* we hebben een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de NAM benut
voor zonnepanelen op het Dykshûs om de (duurzame) exploitatie daarvan
te vergemakkelijken; verder voor een pomp met zonnepaneel in de Dobbe
- een historische drinkplaats voor vee midden in Engwierum. (Dit is nu een
eendenvijver). Voor de bestemming van de bijdrage van de NAM hebben
we ideeën opgehaald uit het dorp en voor de gemaakte keuze bestond
een breed draagvlak (jaarvergadering).
* de boeren in en rondom Engwierum zijn lid van het Agrarisch Collectief
Waadrane; het natuurbeheer wordt bij boeren ondergebracht o.a. door

akkerrandenbeheer, kruidenrijke percelen, nestbescherming, uitgestelde
maaidata, etc.
Wens m.b.t. DOM 2.0 - graag ondersteuning (aanjaagfunctie) hierbij:
overleg in regio met oog op afstemming en bijdrage aan:
* voorzieningen in de regio (krimp?);
* voorzieningen, zodat ouderen kunnen blijven wonen;
* voorzieningen, die dorp aantrekkelijk houden voor jongeren;
* bedrijvigheid en wederzijdse versterking stimuleren - Engwierum en
DNZ hebben veel kleine bedrijfjes en enkele grotere
* duurzaamheid en ecologisch beheer;
* energietransitie
* verzet tegen gaswinning en schade NAM

Haalbaarheid

Tot nu toe hebben we plannen gemaakt, die we zelf konden financieren
met inzet van inwoners en onze eigen bedrijfjes - steeds in overleg met
gemeente of provincie. We hebben laten zien dat we plannen ook echt
van de grond krijgen. Gezien de thema's en onze terugkoppeling/overleg
met de gemeente gaan we ervan uit, dat onze plannen passen in het
beleid van de gemeente en provincie.
Waar mogelijk schakelen we fondsen in om de financiering rond te krijgen.
3. Concrete plannen. Indien jullie al concrete plannen hebben, die jullie op korte en/of middellange termijn willen
uitvoeren, dan kun je die hieronder benoemen.

opknappen speeltuin (ouders + kinderen betrekken)
opknappen van inrichting Lyts Begjin (jeugd betrekken)
Engwierum onkruidvrij - over de wijze waarop we het organiseren, moeten
we nog nadenken. we vinden in elk geval duurzaam beheer erg belangrijk
planten, bloemen, plantenbakken in Engwierum - verfraaiing en een
bijdrage aan biodiversiteit
Het organiseren van een bedrijvencontactavond om bedrijven en zzp'ers in
Engwierum en DNZ gelegenheid te geven om een netwerk op te bouwen
en meer te laten samenwerken. Planning is de eerste avond in februari
2019 en daarna jaarlijks. Aantrekkelijke spreker uitnodigen + ...?

