
Format voor aanmelding DOM 2.0 

1. Algemene gegevens 

Dorp Niawier- Wetsens 

Organisatie Dorpsbelang 

Contactpersonen Wiebe Turkstra, Sietske v/d Meulen, Janneke Neef en Anja Kloostra 

2. Inhoud. Beschrijf in het kort jullie dorp en bijv. wat gaat goed en wat kan beter. 
Niawier is een dorp met historie en de legende van de steur. De laatste jaren zijn er veel bedrijven 
weggegaan omdat er in het dorp geen uitbreiding mogelijk was. De basisschool is dit jaar 
gefuseerd met de school uit het naastgelegen dorp Oosternijkerk en de locatie van Niawier van 
deze basisschool gaat binnen nu en twee jaar sluiten. Er is in Niawier een grote, hechte groep 
jongeren (16-30 jaar) waarvan er steeds meer in eigen dorp willen blijven wonen. Initiatieven en 
ideeën zijn er genoeg. Het realiseren daarvan is een uitdaging en voor ons als bestuur alleen een te 
grote opgave. Wetsens is een dorp waar de Vitus kerk en de terp centraal staan. Om de 
leefbaarheid in onze dorpen te stimuleren en de saamhorigheid en betrokkenheid te verhogen is 
de DOM 2.0 een unieke kans voor Niawier- Wetsens. 
 

Bijdrage Mienskipsin 
 

Niawier is een dorp waar de inwoners een "duwtje in de rug " nodig 
hebben om samen mooie dingen te realiseren. Als er plannen zijn waar 
hulp, in welke vorm dan ook voor nodig is, staan de inwoners klaar om te 
helpen. Voorbeelden hiervan zijn het dorpshuis en de dorps moes- en 
bloementuin. Het dorpshuis is gebouwd en een aantal jaren geleden 
verbouwd naar moderne maatstaven, geheel door betrokken vrijwilligers 
uit de dorpen. Mede door deze laatste verbouwing is ons dorpshuis nu erg 
in trek voor bruiloften/ jubilea en andere feesten van inwoners uit de 
omgeving. Ook vinden vele activiteiten van het dorp zelf zoals de jaarlijkse 
bazar, sjoelavonden, klaverjassen, koffieochtenden etc. plaats in het 
dorpshuis. Het beheer van het dorpshuis is in handen van actieve 
vrijwilligers. We hebben in de dorpen diverse commissies die actief bezig 
zijn zoals de activiteiten commissie, het jeugdhonk, de kaatsvereniging, 
het koor de Sion-Sjongers, de oranje/ feestcommissie. Ook de jeugd 
organiseert diverse activiteiten waarbij het hele dorp wordt betrokken. De 
jeugd runt zelfstandig het jeugdhonk en ze helpen mee ons havenproject 
van de grond te krijgen. De jeugd heeft bijvoorbeeld bij dat project de 
tekeningen gemaakt voor het geplande standbeeld in het water.  Door 
bundeling van krachten kunnen we in onze dorpen nog veel meer 
initiatieven, die er volop zijn, ook echt waarmaken. Door het bundelen van 
krachten binnen onze dorpen zal de saamhorigheid / mienskipsin 
toenemen. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Wij zien het DOM 2.0 
project als het ultieme  middel om dit saamhorigheidsgevoel/ deze 
mienskipsin in onze dorpen te vergroten. De DOM zou precies het duwtje 
in de rug kunnen zijn wat we nodig hebben. We denken dat dit als een 
cirkel/ sneeuwbal zich zal verspreiden en steeds meer inwoners 
enthousiast zal maken om mee te helpen. In de bijlage van dit format 
krijgt  u een impressie  van hoe wij van plan zijn om dit vorm te geven. 

Bijdrage aan 
samenwerking in de 
regio  
 

Samenwerken met andere dorpen doen we o.a. op sportief gebied. 
Voetballen, kaatsen en tennissen doen we samen met Oosternijkerk en 
Metslawier. De ondernemingsvereniging gaat vanaf 2018 fuseren met die 
van  Oosternijkerk. bij de fusie van de basisschool van Niawier en 
Oosternijkerk zijn meerdere partijen betrokken. Regiovergaderingen 
samen met andere dorpen is eveneens een goed voorbeeld van 
samenwerken in de regio. Ook Wetsens is een dorp waar kansen liggen die 



we graag samen willen benutten. Het dorpsbelang wil het DOM ook 
gebruiken om de verbinding tussen Niawier en Wetsens te versterken. 
Doordat er o.a. geen kinderen vanuit Wetsens meer op de basisschool in 
Niawier zitten is de binding tussen de twee dorpen verzwakt. Als Dom 
zullen we zeker proberen om deze binding te versterken.  

Bijdrage aan de 
kwaliteit van fysieke 
leefomgeving 
 

De kern van Niawier heeft een flinke opknapbeurt nodig en kan veel 
aantrekkelijker gemaakt worden. De weide in het midden van het dorp is 
een prachtige plek om leuke dingen mee te doen. Een plein als 
ontmoetingsplaats zou daar bijvoorbeeld fantastisch zijn. Het oude 
haventje van Niawier is een plek waar we nu al grote vergevorderde 
plannen mee hebben. Samen met de gemeente, Wetterskip, IMF en het 
hele dorp willen we hier een trekpleister van maken en de legende van de 
steur weer tot leven wekken. Hieraan gekoppeld zou het mooi zijn als er 
binnen Niawier en Wetsens informatiebordjes komen voor 
beeldbepalende panden. Historische informatie is aantrekkelijk voor 
toekomstige inwoners en toeristen.  
 
Voor de toekomst: als de basisschool locatie in Niawier haar deuren gaat 
sluiten, zou dit gebouw een prima plek zijn waar oudere inwoners van 
onze dorpen nog een poos  kunnen wonen in appartementen. Vrijwilligers 
kunnen deze mensen helpen met verzorging en bijv. boodschappen doen. 
Herbestemming van het schoolgebouw is een onderwerp waar we vanuit 
DOM 2.0 aandacht aan willen besteden. 
 
Voor Wetsens is het idee om het  historisch wandelpad rondom het dorp 
op te knappen en meer aandacht te geven. Ook kan het aanzicht van 
Niawier bij binnenkomst verbeterd  worden.  

Bijdrage aan 
toekomst bestendige 
oplossingen en 
ontwikkelingen 
 

Concrete plannen ten aanzien van duurzaamheid zijn er al voor ons 
havenproject, namelijk zonnepanelen voor de pompen en voor de 
verlichting. Gezamenlijke zonnepanelen op het dak van een bedrijf aan de 
rand van ons dorp  is ook een idee waaraan we denken.  
 
Door Niawier en Wetsens aantrekkelijker te maken is het mogelijk om 
meer toeristen te trekken. De basis is er al: een camperplek en een bed en 
breakfast locatie. Door het haventje op te knappen en informatiebordjes 
te plaatsen en wandelroutes aan te leggen kunnen onze dorpen 
aantrekkelijker worden gemaakt voor zowel toeristen, eigen inwoners en 
mogelijk ook nieuwe inwoners. 
De ideeën en concrete plannen die we hebben zijn niet eenmalig maar 
dragen op lange termijn aan de leefbaarheid van de dorpen. 
 
 
 

Haalbaarheid  
 

Alle plannen zijn haalbaar, mits er voldoende financiering gevonden 
wordt. De eigen bijdrage wordt door het oprichten van de DOM vergroot. 
Als voorbeeld nemen we het havenproject waar we een begroting voor 
hebben gemaakt. Door middel van subsidies en toezeggingen van de 
gemeente en misschien het Wetterskip is dit project financieel haalbaar. 
IMF en diverse ander subsidie verstrekkers worden hierbij betrokken. Ook 
een school voor middelbaar beroepsonderwijs is hierbij betrokken. De 
groencommissie zorgt voor onderhoud. Toekomstige projecten zullen door 



zelfwerkzaamheid, samenwerking met de belanghebbende partijen,  
subsidies en de DOM mogelijk gemaakt kunnen worden. Hierdoor zal de 
saamhorigheid onder de inwoners van onze dorpen een boost 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. 
 Havenproject: plannen lagen al een aantal jaren op de plank, maar zijn nu 

in een vergevorderd stadium. Dorpsbelang heeft samen met inwoners van 
het dorp een plan gemaakt, de jeugd heeft voor tekeningen gezorgd. 
Fondsen zijn benaderd. Overleg met gemeente loopt. 

 Informatie bordjes plaatsen bij historische panden, voor de inwoners en 
toeristen 

 Bewegwijzering bordjes plaatsen naar o.a. het kaatsveld, de 
campersplaats, de Bed en Breakfast locatie, dorpshuis etc. 

 Wandelroute Wetsens opknappen 

 De weide in het hart van Niawier zouden we willen omvormen tot een 
ontmoetingsplaats / plein voor het dorp. 

 

 

Mochten wij in aanmerking komen voor de DOM dan willen wij dit organiseren in bovenstaand 

model. De bedoeling is om eerst een bijeenkomst te organiseren waarbij een delegatie van alle 

aanwezige commissies uitgenodigd zullen worden. (Nu gebeurt dat ook jaarlijks bij onze 

jaarvergadering). Dat zijn onder andere de Activiteiten commissie, de groen commissie, het 

jeugdhonk, dorpshuis Nij Sion etc. Ook willen wij graag dat van elke buurtvereniging iemand 

aanschuift. Het lijkt ons het beste om met kleine projecten te beginnen. Dit heeft grotere kans van 

slagen en hopelijk treed dan een soort sneeuwbaleffect op. Het kan ook zo zijn dat er gedurende een 

periode  maar één project loopt. Per Cirkel zitten er een aantal  mensen in die een project regelen. Is  

het project afgesloten dan stopt die cirkel. Wij denken dat de inwoners door deze werkwijze 

gemotiveerder zijn omdat het maar om één project gaat. Je zou op een later tijdstip prima een nieuw 

project kunnen starten met een nieuwe groep mensen. Per cirkel komt er een trekker. Deze trekker 

heeft regelmatig overleg met dorpsbelang over de voortgang van het project. Dorpsbelang kan 

mogelijk ondersteuning bieden. Op deze manier hopen wij alle inwoners mee te laten doen aan de 

DOM 


