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DORPSVISIE

ARUM

In de maanden
oktober en
november 2009
hebben inwoners
van Arum in gesprek
met de opstellers
van de Dorpsvisie
hun verwachtingen
en wensen
geformuleerd.
Deze dorpsvisie is
het resultaat
daarvan.

Waarom een dorpsvisie?
Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat - volgens de inwoners - de
gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste
omgeving:
Hoe moet ons dorp er over 10 jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken?
Leefbaarheid van dorpen is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van de
overheid. Om die overheid te informeren over de wensen en mogelijkheden in ons
dorp Arum stellen we dit document op. Immers, de gemeente Wûnseradiel telt in 2010
nog 27 dorpen, maar de kans is groot dat er vanaf 1 januari 2011 maar liefst bijna 70
dorpen deel uit maken van de nieuw te vormen gemeente SûdWest Fryslan!
De inwoners van Arum verwoorden het beeld dat ze hebben van hun dorp voor nu en
de komende 10 jaar in dit document, aan de hand van een aantal thema’s:
Woningbouw
Scholen
Voorzieningen
Woonomgeving
Verkeer en bereikbaarheid
Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Ouderen
Jeugd
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Foto’s links: de meest recente nieuwbouw

Foto hier onder:
De huurwoningen aan deze kant van de Julianastraat
zijn of worden verkocht door de woningbouw.

WONINGBOUW

aanbod, behoefte en locatie

Huizenbouw: Voor het dorp zijn betaalbare (huur)huizen van belang. Het dorp moet aantrekkelijk blijven
voor jongeren. Het is niet een goede ontwikkeling dat de goedkope huurhuizen verkocht worden. Er moet
een aanbod komen van betaalbare huurwoningen, deze zijn er niet meer nu de huurhuizen van de
Julianastraat verkocht worden. Voor jongeren, die géén hypotheek kunnen krijgen, is het moeilijk om zich in
Arum te kunnen vestigen. Het gevolg is dat deze jongeren Arum verlaten.
Arum is een groeikern binnen de gemeente Wûnseradiel. Er mag in de toekomst wel weer gebouwd worden.
Waar kan eventueel gebouwd worden? Het is goed om te kijken of er binnen het dorp ook gebouwd kan
worden of eventueel vervangen kan worden. Dit om verkrotting tegen te gaan. Het dorp blijft dan compact,
er vallen geen gaten in het centrum en de woningen blijven dichtbij de voorzieningen. Een mogelijkheid is
ook om oude gebouwen of huizen te verbouwen of te vervangen door nieuwbouw.
Als inbreiden te weinig nieuwe woningen oplevert, dan moet er gezocht worden naar een locatie waar
uitgebreid kan worden.
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SCHOLEN

Er zijn nu nog twee scholen in het dorp.
De openbare school: De Opslach en de
Christelijke school: De Hoekstien.
Ze hebben allebei voldoende leerlingen.
Maar op termijn kan dit veranderen.
De school moet voor Arum behouden blijven.
Er moet niet afgewacht worden, totdat er te
weinig leerlingen zijn. Beter is om tot één
brede school te komen, waar de Arumer jeugd
samen optrekt.

In dit nieuwe gebouw kan ook de peuterspeelzaal
worden gevestigd en ruimte voor kinderopvang.
De bestaande scholen kunnen verbouwd worden
of herbouwd worden tot woonbestemmingen.

LEERLINGENAANTALLEN
LEERLINGEN

De leerlingenaantallen op de scholen zijn
gemiddeld stabiel.
Over de afgelopen 3 jaar laat de Opslach
een daling zien en de Hoekstien een
stijging.

HOEKSTIEN

OPSLACH

TOTAAL

2008

59

71

130

2009

58

68

126

2010

66

59

125

LEERLINGEN BASISONDERWIJS
75
70
65
60
55
50
45

2008

HOEKSTIEN

2009

2010

OPSLACH
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VOORZIENINGEN

De Spar,
de winkel, is van groot belang voor Arum.
Parkeren van auto’s en ﬁetsen is moeilijk.

Het zorgsteunpunt moet meer bekendheid
krijgen.
In dit steunpunt meer activiteiten voor ouderen
ontwikkelen, bijv. buurtzorg: kleinschalige hulp
voor ouderen in Arum of een spreekuur van een
praktijkverpleegkundige.

Het café staat op het ogenblik te koop.
Ontmoetingsplek voor Arumers en voor
verenigingen. Hoe het verder gaat , is
afhankelijk van de eventuele koper van het
café. Het blijft wenselijk voor de toekomst
dat de openbare functie van het café niet
verloren gaat.

ARUM MOET WEL ÉÉN GROTE VOORZIENING HOUDEN, VOOR DE DIVERSE VERENIGINGEN.
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Kerken: op het ogenblik nog twee gebouwen en
bijbehorende verenigingsgebouwen, maar de kerken
zijn samen op weg. In welke gebouwen men verder
gaat en wanneer is nog niet bekend.

Sportvoorzieningen:
• Voetbalvelden en het kunstgrasveld. Het kunstgrasveld is een goede investering. Er kan altijd gevoetbald
worden. Het is ook ﬁjn dat het veld niet is afgesloten zodat de jeugd er altijd op kan voetballen.
• Kaatsveld
• Tennisbanen
• Gymzaal, deze moet behouden blijven voor Arum. De huidige gymzaal is wel aan verbouwing of herbouw
toe.

• IJsbaan, deze is lek. De ijsbaan zou verplaatst kunnen worden naar de
sportvelden. Het voorste gedeelte van het sportterrein asfalteren. ‘s
Winters zou dit onder water gezet kunnen worden voor een ijsbaan,
zomers een skatebaan en basketbalveld. De tent voor de Arumer
merke kan ook op dit geasfalteerde terrein staan.
De vrijgekomen ruimte van de ijsbaan kan gebruikt worden als
groenvoorziening, speeltuin of mogelijk voor huizenbouw.
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Het lijkt wel of elk onderzoek
andere cijfers oplevert. Volgens
deze kaart is er in deze regio al
sprake van een daling van de
bevolking. De cijfers over Arum
van de afgelopen jaar geven een
ander beeld - zie de graﬁeken.

BRON: Kenniscentrum voor
bevolkingsdaling en
beleid

De gemeente krimpt,
maar Arum groeit!
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WOONOMGEVING

• Wandelroutes rondom Arum bekendmaken, zorgen voor bewegwijzering en/of een folder maken met
wandelroutes. Oude wandelpaden weer begaanbaar maken. Dit eventueel in samenwerking met de
omliggende dorpen. Een plan waar al eerder over gesproken is, is een bruggetje (Heechhout) over de
vaart bij de Franekerkade, dit sluit aan bij het wandelpad naar het bos.

• Er kunnen niet alleen wandelpaden aangelegd worden, maar ook ruiterpaden of menroutes. In Arum
wonen veel paardenliefhebbers.

• De Arumervaart tussen Arum richting Achlum/Franeker uitdiepen. De oevers en de kaden moeten
opgeknapt worden. Aanleg van een jachthaven voor Arumers en een passantenhaven (zijn al eerder
plannen voor gemaakt). Hierbij kan dan ook een trailerhelling, zodat men de boot makkelijk te water
kan laten.

• Groenvoorziening is belangrijk, denk aan planten van bomen en struiken. Het groen in Arum –
betekent nu alleen maar gras- is nu onderhoudsvrij, maar ook de mensen van Empatec moeten werk
houden. Dit heeft twee voordelen, het dorp wordt mooi groen en de mensen van Empatec hebben een
nuttig werk.

• Openbaar vervoer is op het ogenblik goed geregeld. Er gaan regelmatig bussen naar Harlingen, Sneek
en Franeker.

• Regelmatig een bezoek van een servicebus aan Arum, bijv. bank, WMO-loket.
• Rust is ook een belangrijk punt, dit moet blijven. Misschien voor de geboren en getogen Arumers heel
gewoon, maar voor nieuwkomers is dit heel prettig en een reden om in Arum te komen wonen.

8

DORPSVISIEARUM 2010 - 2020

VERKEER EN BEREIKBAARHEID
• De doorgaande weg in Arum moet blijven, een rondweg is geen optie.
Wel moet er d.m.v. verkeersremmende maatregelen voor gezorgd worden dat er niet te snel in Arum
wordt gereden.

• De weg moet niet te smal worden, dit is hinderlijk voor vrachtwagens en landbouwverkeer.
• Bij de herinrichting van de doorgaande weg kunnen er bij It Skil gele trottoirbanden worden
aangebracht, zodat daar niet meer geparkeerd mag worden. De oversteekplaats kan verplaatst
worden ter hoogte van het café, op deze plaats is er beter zicht op de weg.

• Ook moeten de fietsers veilig gebruik kunnen maken van deze weg.
• Parkeren aan de hoofdweg moet mogelijk blijven, uitzondering bij It Skil. Daar is wel een mogelijkheid
om te parkeren aan de overkant bij de kerk.

• Niet direct in de nabijheid van Arum, maar wel van belang voor de veiligheid van de kinderen die in
Bolsward op school zitten is een fietspad van Witmarsum naar Bolsward.

• Betere ontsluiting van “It Koekoekslân” is gewenst.
Een mogelijkheid is het weggetje tussen de oude koekfabriek van Rienks en het oude KI-gebouw of
tussen de gebouwen van Lukkes en Bouwbedrijf Hiemstra.
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WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID
Er is op dit moment géén behoefte aan nieuw bedrijventerrein, er zijn nog wel kavels.
Vrijgekomen boerderijen krijgen nieuwe bestemmingen, wel opletten waar ze voor gebruikt worden.

OUDEREN
De demograﬁsche toekomstvoorspellingen zijn dat het deel 65-plussers verder zal groeien en dus zal er ook
veel aandacht moeten zijn voor ouderenbeleid.
Openbaar vervoer, supermarkt, pinautomaat, postkantoor of een rijdende bank zijn belangrijk om een dorp
leefbaar te houden voor oudere inwoners.
Een ouderensociëteit is een goed idee.

JEUGD
Voor de jeugd van 0-12 jaar zijn er onvoldoende faciliteiten.
Er is géén geschikt speeltuintje voor de jongere jeugd. De gemeente moet zorg dragen voor een speeltuin, dit
moet niet afgeschoven worden op vrijwilligers.
Voor de oudere jeugd is er De Raat. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. De belangstelling
wisselt. Het bestuur hoopt op een band om er te oefenen en op te treden.
De Raat krijgt binnenkort 31.000 euro van het Oranjefonds om uit te breiden en licht en geluidsapparatuur te
kopen.
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IN HET NIEUWS
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DORPSVISIE ARUM
BIJLAGE
WANDELROUTES

Wandelroutes rondom Arum

Pieter Tolsma maakte een kaart met daarop 4
wandelroutes:
1.
2.
3.
4.

Arumer Hemwegen - 8 km.
Arumer Diken Route - 12 km.
De van Beijma route - 13 km.
De van Camminga/Sytzmaroute 11,5 km.
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ARUMER HEMWEGENROUTE & DIKENROUTE
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OP DEZE KAART STAAN ALLE ROUTES.
HIJ IS TE DOWNLOADEN OP WWW.ARUM-FRIESLAND.NL
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DE VAN BEIJMA ROUTE

DE VAN CAMMINGHA/ SYTZAMAROUTE

DORPSVISIE ARUM
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De dorpsvisie commissie bedankt alle deelnemers!
Janny van Althuis
Grystje Anema
Peter Borsboom
Folkert Brouwer
Josje Hennink
Hanny Kroeger

