Format voor aanmelding DOM 2.0
1. Algemene gegevens
Dorp
Oosternijkerk
Organisatie
Dorpsbelang
Contactpersonen Klaas Jensma / Freerk de Beer
2. Inhoud. Beschrijf in het kort jullie dorp en bijv. wat gaat goed en wat kan beter.
Oosternijkerk is een open dorp, de inwoners zijn tolerant en nieuwe inwoners horen er snel bij.
Daarnaast is Oosternijkerk een actief en ondernemend dorp met veel verenigingen. Er wordt in
Oosternijkerk veel voor en door het dorp georganiseerd. We beschikken over veel
organisatietalent. We zijn tevens een jong dorp met veel jonge gezinnen met kinderen in
verhouding tot de algemene vergrijzing in tal van andere dorpen.
Er zijn grote familieverbanden en de betrokkenheid van de inwoners is hoog. Het dorpshuis wordt
ervaren als de spil van het dorp. Daarnaast zijn de buurtsuper, de kerk, de school en de
sportaccommodatie enorm belangrijk en bindend voor inwoners van Oosternijkerk en omliggende
dorpen. Voor wat betreft de buurtsuper, de school en de sportaccommodatie heeft Oosternijkerk
een regiofunctie.
Oosternijkerk heeft ondernemers die durven ontwikkelen, voorop lopen en bijzonder trouw zijn
aan het eigen dorp. De ondernemers zijn erg belangrijk voor Oosternijkerk. Ze zorgen voor
werkgelegenheid en zijn vaak betrokken bij het realiseren van activiteiten (sponsoring of
beschikbaar stellen van materieel). De ondernemers zijn verenigd in Ondernemersvereniging
Oosternijkerk. Deze vereniging heeft een grote diversiteit onder haar leden.
Bijdrage
Mienskipssin

Bijdrage aan
samenwerking in de
regio

Naar aanleiding van de voorselectie hebben wij als dorpsbelang de
buurtvoorzitters met afgevaardigden van de buurt voor een bijeenkomst
uitgenodigd, waarbij wij het DOM 2.0 traject hebben uitgelegd. Hierna zijn
de diverse buurtverenigingen bijeengekomen en hebben meegedacht over
wat men belangrijk en bindend vindt in Oosternijkerk. Deze uitkomsten
zijn in een tweede bijeenkomst aan het dorpsbelang gepresenteerd. Rode
draad was dat men het dorpshuis als middelpunt van het dorp ziet en dat
men voor de komende jaren graag zou zien dat er geïnvesteerd wordt in
het dorpshuisplein alsmede het dorpshuis zelf. Ook ziet men graag dat er
geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsprojecten zoals het opwekken van
zonne energie en voorzieningen voor senioren zoals bijvoorbeeld extra
bankjes in het dorp om uit te rusten. In een bijeenkomst met het
dorpshuisbestuur, kerk, school en de diverse verenigingen in het dorp
kwamen deze punten ook naar voren. Deze partijen willen graag een
multifunctionele ruimte om een groter publiek te kunnen ontvangen dan
wat nu mogelijk is. Deze ruimte zou ook geschikt gemaakt moeten worden
voor sportactiviteiten en het lichamelijk onderwijs van de basisschool. De
uitrol van DOM 2.0 hebben we vanaf het begin breed neergelegd in het
dorp en we merken nu al dat mensen enthousiast worden en kansen zien
om de leefbaarheid en samenhang in het dorp te vergroten.
In de regio werkt Oosternijkerk samen met verschillende dorpen. Met de
dorpen Nes, Paessens Moddergat, Morra en Lioessens vormt
Oosternijkerk het dorpencluster "Rûnom de Donger", een overlegorgaan
wat bijeen komt als bepaalde zaken meerdere dorpen raken. In het
verleden is hierdoor een fietspad met brug gerealiseerd tussen Nes,
Oosternijkerk en Paessens. Met de dorpen Metslawier en Niawier is er een
innige samenwerking m.b.t. de sportverenigingen. Oosternijkerk is de
uitvalsbasis voor de voetbalvereniging Ropta Boys. De kinderen van Nes,

Niawier en Oosternijkerk zullen op termijn naar één basisschool gaan in
Oosternijkerk. De school, buurtsuper, kapper, overige detailhandel en
horeca zorgen ervoor dat Oosternijkerk belangrijk is voor de omliggende
dorpen.
Bijdrage aan de
De huidige school in Oosternijkerk is afgeschreven en veel te klein voor het
kwaliteit van fysieke huidige aantal leerlingen. Er is nieuwbouw gepland voor de komende
leefomgeving
jaren. Het dorpshuis wil graag uitbreiden, omdat er vraag is naar een
grotere zaal waar eventueel ook, gymlessen, kerkdiensten en culturele
evenementen gehouden kunnen worden. Thús Wonen wil het
woningaanbod in Oosternijkerk herstructureren. Er staat sloop van de
woningen aan de Doktersfiif, Griene Wei en de flat gepland en Thús
Wonen wil op een aantal locaties graag nieuwe woningen terugbouwen.
Graag zouden wij zien dat de verschillende partijen samen om tafel gaan
om met het dorpsbelang te kijken naar de mogelijkheden van
samenwerking en een eventuele relocatie van school naar bijvoorbeeld
Doktersfiif. Hierdoor kan kaalslag en verpaupering, welke ten koste gaat
van de leefbaarheid in het dorp, voorkomen worden. School en dorpshuis
kunnen een samenwerking aangaan m.b.t. tot het gebruik van zalen etc.
Ook sluiten veel activiteiten van het dorpshuis aan op de uitgangspunten
van een integraal kind centrum (IKC). Het dorp zelf kan door
zelfwerkzaamheid zorg dragen voor de werkzaamheden m.b.t. verbouw
dorpshuis en dorpshuisplein. Dit is een zeer ingewikkelde case en hierin
hebben we hulp nodig van alle betrokken partijen. Door als DOM aan te
sluiten bij deze gesprekken kan DOM een belangrijke taak vervullen om de
wensen van het dorp Oosternijkerk kenbaar te maken. In de toekomst
kunnen de nieuwe vraagstukken op deze manier via de DOM worden
ingebracht en besproken worden.
Bijdrage aan
Indien bovenstaande situatie geheel of gedeeltelijk gerealiseerd kan
toekomst bestendige worden, zal er een toekomstbestendig plan gerealiseerd worden voor een
oplossingen en
periode van tientallen jaren. In dit plan kan de wens om duurzaam energie
ontwikkelingen
op te wekken meegenomen worden door de daken geschikt te maken
voor zonnepanelen etc. Er wordt een plek gecreëerd welke het
middelpunt is van het dorp en waar de bewoners trots op zullen zijn
omdat ze dit zelf mede gerealiseerd hebben. De DOM zal hierin een
begeleidende rol vervullen. Op lange termijn zal de DOM betrokken zijn bij
nieuwe vraagstukken of projecten. De DOM zal net als de projecten
toekomstbestendig moeten zijn. Dit om in de verre toekomst samen met
de inwoners een leefbaar en verbindend Oosternijkerk te realiseren.
Haalbaarheid
Of het plan in zijn geheel haalbaar is, is niet met zekerheid te zeggen. Dit
omdat er veel verschillende partijen op één lijn moeten komen. Ook zullen
wet- en regelgeving voor de nodige struikelblokken zorgen. Wat betreft de
plannen voor het realiseren van een grote zaal en nieuw dorpshuisplein
kunnen we concreter zijn. Het dorpshuis is bereid om te investeren. Het
plan wordt breed gedragen. De dorpsbewoners hebben het immers zelf
ingebracht in de bijeenkomsten. De DOM zal een belangrijke rol vervullen
m.b.t. de contacten bij de gemeente en bij het aanvragen van subsidies.
Wat de haalbaarheid ook zeker ten goede zal komen is het feit dat de
inwoners geïnformeerd zijn over hoe de DOM werkt en hoe deze tot stand
is gekomen. Tijdens de eerste bijeenkomst is duidelijk naar voren gekomen
dat de DOM "voor" en "door" het dorp is met als doel de leefbaarheid te
bevorderen. Daarnaast heeft Oosternijkerk de afgelopen jaren al bewezen

erg krachtig te zijn als het gaat om gezamenlijk projecten te realiseren. Een
goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het nieuwe kleedgebouw en
kantine van de voetbalvereniging dat door eigen inwoners is gerealiseerd.
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.

Project: ”Brug over de vaart”. Samenwerking tussen Dorpsbelang,
ijsvereniging en gemeente. Doel vergroten leefbaarheid Oosternijkerk
d.m.v. het creëren van een open kano route richting Dokkum. Subsidie
verstrekkers: NAM, Rabobank, Iepen mienskipfûns, DFK gemeente.
Realiseren van een dorpsapp. Doel leefbaarheid, communicatie en
betrokkenheid in het dorp verbeteren. De informatieve App wordt
gemaakt samen met stichting dorpsmedia, Dorpsbelang Oosternijkerk ,het
verenigingsleven, dorpshuis

