
Format voor aanmelding DOM 2.0 

1. Algemene gegevens 

Dorp  

Organisatie  

Contactpersonen  

2. Inhoud. Beschrijf in het kort jullie dorp en bijv. wat gaat goed en wat kan beter. 
Ternaard is een dorp aan de Waddenzee met bijna 1400 inwoners. Met een rijk 
verenigingsleven, bloeiende middenstand, een basisschool en een dokterspraktijk die ook 
een regiofunctie heeft. Er is een busverbinding naar Dokkum en Leeuwarden. Momenteel 
spelen er allerlei belangrijke zaken zoals de gasboring en het sluiten van het verzorgingshuis 
de Spiker. Dit zijn voor het dorp langlopende en zware dossiers, er zit veel tijd en energie in 
en het einde is (nog lang) niet in zicht.  
Ten aanzien van gasboring komt het hele dorp in actie en zorgt ervoor dat het op de kaart 
komt bij partijen die invloed hebben op het proces; denk aan het Ministerie van EZ, 
gemeente, Provincie, diverse politieke partijen en natuurverenigingen. 
Ook bij het sluiten van verzorgingstehuis De Spiker laat de bevolking zien dat ze niet zomaar 
‘genoegen’ nemen met beslissingen van instanties als Kwadrant en de Zorgverzekeraar.  
Mede dankzij een  actieve houding hebben we er voor gezorgd dat er op beide dossiers een 
unieke aanpak is opgestart (omgevingsvisie Ternaard-Wierum  +  aanpak invulling terrein 
Spiker met Kwadrant, Thus Wonen, Friesland Zorgverzekeraar, Gemeente).  
Het aantal inwoners daalt, maar ondanks alles worden er ook projecten met succes 
afgerond. Onlangs heeft ons dorp geheel uit eigen beweging een sportkooi kunnen laten 
plaatsten in de speeltuin. Het dorp heeft zelf het geld bij elkaar gekregen door acties, 
sponsors en subsidie. Omdat dit soort opstekers goed zijn voor  Ternaard willen we graag 
met dit soort projecten doorgaan. We blijven tijd en energie steken in de grote niet zo 
positieve projecten (GAS, Spiker), maar willen ook tijd steken, als dorp in zaken waar ons 
hele dorp beter van wordt. Hierbij zou de hulp van DOM 2.0 zeer welkom zijn, omdat we 
dan in de gelegenheid zijn om projecten op te pakken.  
 
Bijdrage Mienskipssin 
 

Twee jaar geleden heeft het bestuur van dorpsbelang  een enquête 
gehouden in het dorp, wat uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe 
dorpsvisie voor de komende jaren.  Alle verschillende aandachtspunten 
vanuit deze visie hebben uiteindelijk geleid tot de organisatie van diverse 
werkgroepen.  In elke werkgroep zit één bestuurslid van dorpsbelang. 
Hiermee houdt het bestuur van dorpsbelang een helder overzicht op alles 
wat er speelt binnen Ternaard.   
In de bijlage wordt duidelijk om hoeveel werkgroepen het gaat en met 
welke onderwerpen ze zich bezig houden. Het geeft een helder beeld hoe 
actief Ternaard bezig is om de leefbaarheid ook in de toekomst te 
behouden en te bewaken. 
Deelname aan DOM 2.0 levert een positieve bijdrage op aan het 
voortzetten van deze energie in de toekomst. Er is nog genoeg te doen: Zo 
willen we bijvoorbeeld met een deel van het procesgeld onderzoek naar 
mogelijke samenwerking tussen alle bestaande verenigingen. 
 
 

Bijdrage aan 
samenwerking in de 
regio  

 Een aantal jaren terug is besloten door Kwadrant Groep om het 
verzorgingshuis met regiofunctie in Ternaard te sluiten. Het dorp is 
in opstand gekomen waarbij ook de pers is gemobiliseerd. Met als 



 resultaat een werkgroep âldereinsoarch die ervoor heeft gezorgd 
dat met betrekking tot de ouderenhuisvesting een geheel uniek 
proces in Ternaard tot stand is gekomen waarbij het dorp, Thus 
wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, Kwadrant Groep en de 
gemeente samenwerken.   

 Voor wat betreft de sportverenigingen is er samenwerking met 
omliggende dorpen van Ternaard. Zo gaan bijvoorbeeld de 
korfballers naar Hantum. 

 Ternaard heeft samen met Engwierum en Wierum meegedaan aan 
de geslaagde pilot Hondenpoep. Vanuit deze dorpen is een project 
opgezet om de overlast van hondenpoep op specifieke plekken in 
het dorp aan te pakken. Ze hebben samen met de gemeente 
nagedacht over deze aanpak. Beide partijen hebben een deel van 
deze aanpak op zich genomen. De pilot is goed geslaagd en deze 
werkwijze vindt nog steeds plaats in alle drie dorpen. 

 Voor invulling van het bedrijventerrein bestaan en contacten met 
de omliggende dorpen. 

 
Andere samenwerking binnen de regio vind plaats bij de voorgenomen 
gasboring, Vitale waddenkust, Sence of Place van Joop Mulder. Hiermee 
laat Ternaard zien dat dat zij als dorp een positieve grondhouding laat zien 
m.b.t. samenwerking in de regio. Samen sta je nu eenmaal sterker dan 
alleen. 

 

Bijdrage aan de 
kwaliteit van fysieke 
leefomgeving 
 

Eén van onze ‘van plan plannen’ is het opknappen van enkele woningen 
aan de âldbuorren en de Groedse. Met DOM willen we de mogelijkheden 
hiervoor onderzoeken. 
Na sloop van het oude verzorgingshuis staan we voor de uitdaging om het 
terrein opnieuw in te richten.  Het realiseren van een ontmoetingsfunctie 
speelt hierbij een belangrijke rol.  

Bijdrage aan 
toekomst bestendige 
oplossingen en 
ontwikkelingen 
 

De werkgroep Âldereinsoarch is bezig met de invulling van het terrein van 
verzorgingshuis de Spiker. Het ligt in het hart van het dorp. Er wordt 
gewerkt aan de realisatie van o.a. levensloopbestendige woningen, 
waarmee we ouderen hopen te behouden in het dorp. Gekoppeld aan het 
aanbieden van zorg en een ontmoetingsplek. Hiermee willen we  
werkgelegenheid creëren, een nieuwe invulling voor het terrein realiseren 
om te voorkomen dat het straks een lege plek wordt in het hart van het 
dorp. Het is nog de vraag of alles binnen het al lopende project 
realiseerbaar is. DOM 2.0 kan mogelijk nieuwe kansen bieden voor 
verdere invulling van dit terrein. 
 
Verdere invulling van het bedrijventerrein is een continu proces. We zijn 
op het moment bezig met een werkgroep om units voor kleinere bedrijven 
te realiseren op het bedrijventerrein.  
 
Met de stichting dorpsmolens is het dorp bezig met de energietransitie. 
Met elkaar zorgen voor duurzame energie.  
 
Vanuit de Dom zullen we inzetten op het ondersteunen, faciliteren en 
enthousiasmeren van de diverse werkgroepen. Niet zozeer om nog meer 
projecten op te zetten maar om de initiatieven en processen waar het 



dorp mee bezig is te versterken. Zo willen we toewerken naar een 
toekomstbestendig Ternaard. 
 

Haalbaarheid  
 

In het verleden zijn er vele zaken gerealiseerd door de actieve houding van 
de inwoners van Ternaard. Enkele  voorbeelden zijn hiervan de Sportkooi, 
de windmolens, het bedrijventerrein etc.  
 
Het draagvlak is groot , maar vanwege de draagkracht zullen de projecten 
gefaseerd aangepakt moeten worden.  

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. 
 Herinrichten terrein verzorgingshuis Spiker. (inclusief een 

ontmoetingspek) 

 Aanpak verpauperde panden. 

 Onderzoek mogelijke samenwerking sportverenigingen. 

 Energietransitie, windemolens Ternaard nieuw leven inblazen. Duurzaam 
dorp. 

  

 


