WARNS ‘OP naar 2020’

Warns ‘op naar 2020’
Warns is een sterk dorp in een prachtige omgeving en dat mag het ook blijven.
We willen Warnsers aanzetten tot nadenken over én meewerken aan het volgende doel:
“Hoe kan iedereen, die dit wil, in Warns prettig (blijven) wonen
en werken?”
Alle Warnsers (van jong tot oud) worden uitgenodigd om hun steentje bij te dragen.

Heeft u zelf initiatieven, of wilt u zich aansluiten bij een thema, kom dan in actie.
Neem contact op met genoemde personen of met Dorpsbelang.
dorpsbelangwarns@hotmail.com

Dorpsfilm
In een film, opgenomen in het vroege voorjaar 2015, vertellen Warnsers over hun keuze
om in Warns te komen wonen, de redenen waarom ze hier willen blijven wonen, of
waarom ze juist willen vertrekken uit Warns. In hun verhalen komen de sterke en minder
sterke punten van Warns naar voren en ook wat beter zou kunnen.
Inspiratie-avond april 2015
Op een succesvolle inspiratie-avond in april 2015 met hoge opkomst van Warnsers uit alle
leeftijdsgroepen is, na vertoon van de film, samen gekeken naar thema’s die spelen in het
dorp. De deelnemers werden uitgenodigd om zich te verbinden aan een thema en met
initiatieven te komen om wat met het thema te doen.
Projectgroepen
Tijdens een avond in september 2015, georganiseerd door de werkgroep ‘Meiinoar ien foar
Warns’ ‘Samen sterk voor Warns’, zijn projectgroepen geformeerd die zich met een thema
gaan bezighouden. Deze initiatieven omsluiten niet alle genoemde thema’s, maar het is
een begin.

EVEN VOORSTELLEN

Projectgroep Energie
Leden: Eef Bruinsma, Jan Dijkstra, Ep van Hijum, Lolke Veenstra, Patrick Gofre
Contactpersoon Dorpsbelang: Tony Dijkstra
In Nederland wordt al veel voorlichting gegeven op het gebied van energie.
Deze werkgroep gaat dit werk niet overdoen, maar beperkt zich tot lokale initiatieven op
het gebied van energiebesparing (o.a. isolatie van huizen en de subsidie, die lokaal
mogelijk zijn), energieopwekking en inkoop. In januari 2016 heeft er een zeer geslaagde
en goed bezochte voorlichtingsavond plaatsgevonden. De werkgroep zal een aantal
punten die op de avond besproken zijn verder uitwerken.

Projectgroep Oude Paden, Nieuwe Wegen (OPNW)
Leden: Herman Dijkstra, Jan Dijkstra, Jorrit Jacobi, Marga Houtman
Contactpersoon Dorpsbelang: Jorrit Jacobi
Deze werkgroep heeft initiatieven ontplooid om een wandelpad, rondje Warns Stavoren
langs de noordelijke en zuidelijke polderdijk van de Wainser vaart te realiseren.
De werkgroep had het plan tot in detail uitgewerkt. De praktijk wijst uit, dat de agrariërs
geen toestemming geven, vanwege de ziekte Neospora. Hierover is de laatste jaren meer
bekend geworden. Bij deze ziekte is de hond tussengastheer, die het rundvee via de
hondenuitwerpselen besmet. Hierdoor krijgen koeien veelvuldig miskramen.
De werkgroep had allerlei alternatieven op het programma, maar aangezien deze door
boerenland lopen, is het zinloos.
Zonde van al het werk, dat de werkgroep hier jarenlang in heeft gestoken. Maar erger is
dat er geen uitzicht is op paden, om bovengenoemde reden.

Projectgroep ‘Warns op glês’
Leden: Rein Swart, Jan Dijkstra, Rinse Heininga, Manfred Poppenk, Stans Lowie,
Jorrit Jacobi
Contactpersoon Dorpsbelang: Jorrit Jacobi
Het buitengebied van Warns is verstoken van snel internet. De provincie heeft een project
opgezet, zodat in het buitengebied gesubsidieerd glasvezel wordt aangelegd. Een voorwaarde is dat minimaal 70% van de adressen zonder kabel meedoet. De werkgroep heeft
de bewoners op de adressen persoonlijk benaderd met de vraag over de verbetering van
het internet, 94%.van de huishouders is geïnteresseerd. De formele aanvraag loopt.
We hopen op een goede afloop.

Projectgroep ‘De griene poarte’
Leden: Edwin van Zwet, Joost Kolenbrander
Contactpersoon Dorpsbelang: Katja Zimmeck
De werkgroep “De griene poarte” zoekt op dit moment naar een geschikt stuk grond.
Het doel van de groep is vooral het onderlingen contact tussen de bewoners te vergroten
door met elkaar aan een concreet project te werken: oud en jong, rijp en groen.

Projectgroep Buurtbus
Leden: Herman Kamerbeek, Jan Dijkstra
Contactpersoon Dorpsbelang: Marion Rink
Doel van deze projectgroep is dat de buurtbus blijft rijden. De buurtbus had geen bestuur
meer en er was veel achterstallig werk te doen. De twee leden van de projectgroep zijn
voortvarend van start gegaan. Het resultaat mag er zijn:
• De buurtbus heeft weer een voltallig bestuur bestaande uit een aantal kundige
bestuurders uit Warns.
• Alle lopende zaken zijn weer op de rails gezet zoals het overleg met Arriva, de
Provincie en met de chauffeurs.
Warns heeft weer zekerheid wat het voortbestaan van de buurtbus betreft. Dit ook tot
tevredenheid van Arriva en de Provincie. Voor de inwoners van Warns is de buurbus
gered.

Projectgroep Recreatie & Toerisme
Leden: Mieke Klessens, Linda Schregardus
Contactpersoon Dorpsbelang: Geert Slump
Mieke en Linda zijn beide recreatie-ondernemers in Warns (De Weyde Blick en B&B De
Pastorie). Het doel van de projectgroep is om aan Warns en omgeving meer bekendheid
te geven; het landschap, de historie en ook de activiteiten die hier te ondernemen zijn.
De start is gemaakt met een Facebookpagina ‘Mooi Warns’ die gelinkt is aan blogs, waarin
door verschillende personen uit het dorp het bijzondere van Warns en omgeving wordt
uitgelicht.
Een ander doel is om ondernemers uit Warns en omgeving aan elkaar te verbinden, zodat
we recreanten en toeristen hier een mooi verblijf met activiteiten kunnen aanbieden. Zo is
er een initiatief om met een kaart en boekje van uitgewerkte wandelroutes in Warns e.o. te
komen in Warns e.o., zodat eigen inwoners, recreanten en toeristen kennis kunnen maken
met de prachtige natuur en historie van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

De volgende projectgroepen zijn nog in oprichting.

Projectgroep Ondernemersvereniging i.o.
Leden: zet Wytse Prins op
Contactpersoon Dorpsbelang: Geert Slump

Projectgroep Repair Café i.o.
Leden: zet Wytse Prins op, Karen Steensma
Contactpersoon Dorpsbelang: Tony Dijkstra

Projectgroep ‘Sjoch jo doarp’ i.o.
Leden: Carlo Verheul, Jolanda Verhoef, Sytske Hoogterp, Evelien Tjalsma
Contactpersoon Dorpsbelang: Katja Zimmeck

deze dvd bevat 3 documenten
Warns op naar 2020
1. film
2. brochure
3. Inspiratiedocument

WERKGROEP Meiinoar IEN FOAR WARNS
februari 2016
Tony Dijkstra - Geert Slump - Katja Zimmeck
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