Informatie avonden Lioessens en Morra; ’t Nije Doarp
Op 30 oktober en 6 november werden in de Gearkomst en de Stikel bijeenkomsten
gehouden om de bewoners van onze dorpen te informeren over ons project ’t Nije Doarp.
Diverse belangstellenden lieten zich informeren door de leden van de werkgroepen wonen,
energie en zorg. Er wordt door de groepen enthousiast en hard gewerkt om onze mooie
dorpen ook voor de toekomst leefbaar te houden. We hopen dat deze avonden u inzicht
hebben gegeven in onze plannen. We staan open voor verdere vragen en ideeën. Hieronder
leest u een samenvatting van de informatie die is verteld.

Samenvatting
Welkom
Gerben Teitsma heet iedereen welkom. Onder het genot van een kopje koffie vertelt hij over
het ontstaan en de achtergrond van project ’t Nije Doarp* In het kort schetst Gerben dat
Thús wonen zich terugtrekt uit de dorpen. Als dorpsbelang Lioessens wilden we
onderzoeken hoe wij de regie in eigen hand konden nemen. Bijvoorbeeld door het
bouwen/kopen van woningen en die vervolgens onder de vlag van een dorpscorporatie of
coöperatie te verhuren. Tijdens dit proces ontvingen we via Partoer bericht van een aantal
bedrijven die onder de naam ’t Nije Doarp op zoek waren naar een initiatiefrijk dorp. Zij
willen hun kennis en kunde ter beschikking stellen aan een dorp op gebied van leefbaarheid.
Omdat Lioessens te klein was en het onderwerp wonen alleen te smal, hebben we Morra
betrokken en het thema verbreed. Zo zijn de werkgroepen wonen, energie en zorg gevormd.
Intussen is er subsidie aangevraagd via It Iepen Mienskipsfuns om het project financieel te
ondersteunen. We kunnen op elk moment bericht over de toekenning krijgen. Onze dorpen
spelen zich erg in de kijker met deze initiatieven. Er is belangstelling van de overheid,
provincie, gemeente, andere dorpen en de pers. Zo is er 8 oktober een rondgang geweest
met een afvaardiging van platform 31, Partoer, Doarpswurk, Elkien, Provincie Fryslân, Thús
wonen, RHO, en Ministerie BZK.

Werkgroep wonen
Deelnemers: Gerben Teitsma, Jornt Ozenga en Marije van der Meer
Als groep zijn we bezig te onderzoeken naar wat onze woonwensen zijn voor nu en in de
toekomst. In Morra en Lioessens zijn ongeveer 250 woningen waarvan er 30 huurwoningen
zijn. De 24 woningen in Lioessens blijven. Van de 6 in Morra worden er op termijn 3
verkocht. Veelal gaat het om oudere woningen die de komende jaren toe zijn aan
onderhoud en waarschijnlijk niet (meer) voldoen aan de (toekomstige) woonwensen. Thús
wonen gaf eerst aan zich geheel terug te trekken uit de dorpen maar heeft recent weer een
iets gunstiger geluid laten horen. Willen we de leefbaarheid in onze dorpen overeind houden
dan moeten we nu scherp zijn. Onder andere naar Thús wonen toe. Hiervoor moeten we
komen met een goede en realistische onderbouwing van onze wensen. Dit willen we doen
middels een enquête met betrekking tot wonen. We richten ons vooral op huurwoningen,
ouderen en jongeren. De enquête zal ongeveer in januari, februari worden verspreid. Met de
uitkomsten gaan we in maart 2016 het gesprek aan met Thús wonen. Zij hebben ook
aangegeven dit gesprek met ons te willen aangaan.
Werkgroep energie
Deelnemers: Jacob Ids Bakker, Klaas Slagman, Sjouke Swart, Gerrit de Boer en Tom van Dijk
Als werkgroep hebben we als doel onze ‘dorpshuizen’ De Stikel en de Gearkomst
energiezuiniger te maken middels zonnepanelen. De panelen moeten worden gefinancierd.
Hiervoor willen we dat zo veel mogelijk inwoners hun energie gaan afnemen via Ecodon**
De Energie Coöperatie Dongeradeel wil zo duurzaam mogelijk opgewekte energie leveren
tegen aantrekkelijke tarieven. Iedere aansluiting levert onze dorpen €75 euro per jaar op!
Vrij te besteden aan duurzame initiatieven. Hoe meer aansluitingen, hoe meer geld er is voor
onze dorpen om te investeren.
Werkgroep Zorg
Deelnemers: Dout Wijtsma, Jannie Holwerda, Lutske Dijkstra, Thea Weening, Martsje Sijtsma
en Tettie Stiemsma.
De groep zorg richt zich op het stuk ‘omsjen nei elkoar’, ‘elkaar helpen’. We gaan zeker niet
op de stoel van de professionals zitten. Een eerste initiatief is het verspreiden van de folder
over de burenhulpdienst. Zo kunnen aanbieders en vragers van kleine hulpvragen en
diensten elkaar vinden. Het Bolwerk in Dokkum brengt de twee samen. Dit initiatief heeft al
een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd die graag aan de slag willen! Onze groep is zeker
niet klaar en heeft nog veel meer ideeën om de leefbaarheid in onze dorpen te versterken.
Te denken valt aan koffieochtenden, eens samen eten, een ‘dorpsbieb’ in de Hervormde
kerk, etc. Andere ideeën zijn ook welkom.
Afronding
We sluiten de geslaagde avonden af met een drankje. Wordt vervolgd!
*Voor meer informatie; zie projectplan ’t nije doarp
**www.ecodon.nl

