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Agenda Gebiedscommissie Ternaard i.o. 

 

Datum: 8 december van 15.30 – 18.00 (3e bijeenkomst) 

Locatie: Theaterkerk Nes,  

 

1. Opening  en welkom   

2. Presentaties van 3 bestaande methoden:  

Om inspiratie- en kennis op te doen zijn er voor deze bijeenkomst drie sprekers uitgenodigd van 

bestaande gebiedsprocessen. Aan hen is gevraagd om in 6 – 10 minuten iets te vertellen over hun 

ervaringen aan de hand van de volgende vragen: 

• Hoe zien jullie spelregels/werkwijze eruit? 

• Voor wat voor opgave/opdracht/doel wordt deze werkwijze gebruikt of kan het gebruikt 

worden? 

• Wat werkt goed? Wat kan beter? 

• Hoe vindt de sturing/ besluitvorming plaats?  

Na de presentaties is er ruimte voor het stellen van vragen en discussie. We kunnen de sprekers  

vragen naar hun ervaringen die gebruikt kunnen worden bij de bespreking van de uitgangspunten. 

De volgende sprekers komen aan het woord: 

A. Henk van Straten, projectleider bij het Gebiedsproces Harlingen- Franeker: 

Door gas- en zoutwinning daalt de bodem in het gebied Franekeradeel-Harlingen. Samen met 

klimaatveranderingen zorgt dat voor problemen bij de waterafvoer en bij de landbouw. Het is 

daarom nodig om maatregelen te treffen. In opdracht van provincie Fryslân voert de 

bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen deze maatregelen uit. 

B. Tieneke Clevering, projectleider van het Iepen Mienskips Fûns: 

De provincie Fryslân stelt in 2021 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds 

om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid 

van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen 

Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem door een platform van bewoners uit het gebied 

verdeeld onder de aanvragers. 

C. Sjoerd Hoekstra, provincie Fryslân, uitrol van de methodiek van de DOM’s 

(DorpsOntwikkelMaatschappijen): 

In 2013 is de methodiek van de DOM’s ontwikkeld als een Rijks experiment Krimp: De toenmalige 

gemeente Dongeradeel ging de uitdaging aan voor vier dorpen. Om de rol van de bewoners te 

faciliteren zijn er vier dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM) opgericht. Een DOM bestaat uit 

betrokken dorpsbewoners die bereid zijn om zich in te zetten voor de verbetering van de 

leefbaarheid en opereert met een grote mate van autonomie en ontwikkelt initiatieven die de 

opgave als krimp aanpakken. De bewoners krijgen bij het maken van hun keuzes ondersteuning van 

lokale professionals. Inmiddels is deze methodiek doorontwikkeld in een DOM 2.0.  

https://www.gofranekeradeelharlingen.frl/organisatie/bestuurscommissie/
https://www.gofranekeradeelharlingen.frl/organisatie/bestuurscommissie/
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/projecten-in-beeld_41627/
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3. Mededelingen 

 

4. Concept-verslag en aangepaste bijlage van de vorige vergadering  

• Concept-verslag van de bijeenkomst van 6 november j.l.; 

• Bijlage 1: aangepaste versie: afspraken over onze vergaderingen. 

 

5. Stand van zaken van de werkgroepen 

• Werkgroep Verzilting     (bijeen op 09/11 en 30/11) 

• Werkgroep Energietransitie    (bijeen op 07-01) 

• Werkgroep Sociaal Economische Vitaliteit  (bijeen op 9/12) 

 

6. Discussie over uitgangspunten 

 

7. Rondvraag en afsluiting  

 

 


