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Inleiding
Deze Dorpsvisie geeft een beeld van de visie van de inwoners van Jorwert
over de toekomst van hun dorp. Tijdens een zestal keukentafelgesprekken
zijn de wensen, meningen en ideeën van Jorwerters over een breed scala aan
onderwerpen besproken. Op basis hiervan is deze dorpsvisie tot stand
gekomen; een beschrijving van de wenselijke ontwikkelingen in het dorp
voor de komende jaren.
Voor Doarpsnut vormt deze Dorpsvisie een handvat om in gesprek te gaan
met gemeente en bewoners van het dorp om met hen de geschetste wensen
te realiseren.

Er zijn een zestal keukentafelgesprekken gehouden (een informeel
gesprek met tien à vijftien dorpbewoners onder leiding van een
dorpsgenoot). In totaal hebben 61 bewoners deelgenomen aan deze
gesprekken.
De verschillende keukentafelgesprekken verliepen volgens een van
tevoren ontworpen format: steeds werden dezelfde onderwerpen
besproken volgens een vaststaande structuur. De gesprekken waren
gericht op het formuleren van het probleem, de reden waarom iets
een probleem zou zijn en vervolgens op het bedenken van
oplossingen.
Zoals uit dit stuk blijkt zullen een aantal zaken door Doarpsnut en
bewoners worden opgepakt, voor een aantal andere zaken zal de
gemeente worden benaderd.

Dit is de tweede Dorpsvisie van Jorwert; de eerste Dorpsvisie stamt uit 2002.
In de loop van de afgelopen tien jaar zijn een groot aantal zaken uitgevoerd.
Het is bemoedigend om te kunnen constateren dat dit grotendeels het
resultaat is van het ontwikkelen van een Dorpsvisie. Hieronder een greep uit
de wensen van 2002 die anno 2012 gerealiseerd zijn:










Ons Huis: centrale verwarming, renovatie dak, aanleg speelplaats BSO
en peuterspeelzaal, douches ten behoeve van sportevenementen op
sportveld
kinderopvang: professionele kinderopvang en buitenschoolse opvang
(BSO) in Ons Huis
oprichting jeugdclub
renovatie speeltuin
website Jorwert
dorpsplein voor café
nieuwbouw Pastorijfinne en gebied voormalige bejaardenwoningen
(gemiddelde van 10 huizen per 10 jaar )
zitbanken en picknicktafels in en om het dorp
combinatie commerciële uitbating café en Dorpshuisfunctie café
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Er zijn ook een paar zaken die om verschillende redenen in 2012 nog niet
gerealiseerd zijn:






fietsenrekken bij sportveld
verplaatsen ijsbaan
onverminderd groot aantal activiteiten en verenigingen afstemmen en
efficiënt organiseren.
parkeerprobleem (te weinig voor het aantal auto’s en parkeerprobleem
bij grotere evenementen)
andere locatie peuterspeelzaal

We zijn er trots op dat de tweede lijst beduidend korter is dan de eerste.
Jorwert heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten!
Met de wensen van het dorp die in de keukentafelgesprekken naar voren
kwamen, gaan we de komende jaren aan de slag.
Want als er één ding naar voren kwam in de gesprekken, dan is het wel dat
Jorwerters betrokken zijn bij hun dorp en hechten aan het in stand houden
en ontwikkelen van al het mooie en goede dat Jorwert te bieden heeft.
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Wonen in Jorwert

Waarom Jorwerters hun
dorp waarderen
Waarom wonen Jorwerters
graag in Jorwert en wat zijn
volgens hen zelf de sterke
punten van het dorp? De
meningen van de Jorwerters die
we spraken tijdens de
keukentafelgesprekken liepen
daarover niet ver uiteen.
Men waardeert de rust van de
woonomgeving en
kleinschaligheid van het dorp.
De saamhorigheid is groot,
inwoners vormen een vangnet
voor elkaar op praktisch - en sociaal gebied. Je kunt op elkaar rekenen en
dat is prettig, zo vindt men.
De achtergrond van Jorwerters is divers en men vindt het goed dat er ruimte
is voor verschillende meningen en inzichten.
Het groot aantal verenigingen en activiteiten vindt men positief, en met
name is er waardering voor de jeugdclub waar bijna elke inwoner van Jorwert
tussen de 10 en 22 jaar deel van uitmaakt.
Ook werd het jaarlijkse Iepenloftspul in de notaristuin genoemd, dat elke
nazomer voor een feestelijke sfeer in het dorp zorgt en een positieve
uitstraling heeft op het dorp.
Woningbouw
Groei (of in elk geval geen krimp) van het aantal inwoners van Jorwert wordt
cruciaal geacht voor de vitaliteit van het dorp. Daarbij dient de
kleinschaligheid van het dorp in stand te blijven, zo kwam naar voren.
In dit verband wordt het van belang geacht dat de gemeente erop toeziet dat
woonhuizen de functie behouden voor permanente bewoning.
Het soort (nieuwe) woningen in het dorp moet met name
vestigingsmogelijkheden bieden aan jonge gezinnen en er is behoefte aan
doorstoomwoningen voor jongeren en ouderen uit het dorp. Ook moet de
locatie van nieuwe woningen zo gekozen worden dat de bedrijven in Jorwert
er geen hinder van ondervinden.
Gesteld doel voor de komende jaren: gemiddeld 10 huizen per 10 jaar.
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Woonomgeving
Het aanzicht van het dorp is bepalend voor de sfeer die het dorp uitstraalt en
de bewoners vinden het heel belangrijk dat het dorp er verzorgd uitziet, zijn
groene karakter behoudt en dat er behoedzaam wordt omgegaan met het
aanzicht van het dorp.
De natuur rondom het dorp wordt hogelijk gewaardeerd.
Uit de keukentafelgesprekken is gebleken dat er een aantal punten zijn waar
de komende tijd aandacht aan moet worden besteed.
Met name het onderhoud van het groen in de openbare ruimte kan
verbeterd; de kwaliteit van het onderhoud, maar ook de kwaliteit van de
groenvoorziening zelf. Bovendien moet er meer groen worden aangelegd
door particulieren (voortuinen) en door de gemeente.
Inwoners zijn ontevreden over de opheffing van het groenverzamelpunt en
het beperkt aantal keren dat het groenafval nu nog wordt opgehaald.

Samengevat:
1. inwoners van Jorwert waarderen de rust en ruimte die het

dorp biedt en de omliggende natuur.
2. het sociale vangnet is belangrijk
3. wat betreft de woningbouw is bescheiden groei
gewenst ten behoeve van de vitaliteit van het dorp
4. Jorwerters hechten aan het aanzicht van hun dorp
Onderhoud en kwaliteit van het openbaar groen zijn
punten die verbeterd kunnen worden, alsmede de recente
herziening van het systeem van groeninzameling.
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2

Toerisme, vrije tijd,
culturele voorzieningen

De ideeën en voorzieningen die hierna worden beschreven zijn zowel van
waarde voor de bewoners van het dorp als voor bezoekers van Jorwert.

1. TOERISME
Er leven volop ideeën om recreatie en toerisme verder te ontwikkelen in het
dorp. Jorwert heeft toeristisch potentieel door zijn historie, dorpsaanzicht en
ligging en dat zou verder uitgebaat kunnen worden. De ideeën daarvoor zijn
praktisch, eenvoudig uit te voeren en goedkoop.
Wandelroutes
Wat betreft wandelroutes: er
zouden meer voetpaden rond
Jorwert moeten komen en er
is er een breed gedragen
wens om het voetpad naar de
Him te verharden, omdat het
in zijn huidige staat het
grootste deel van het jaar
onbegaanbaar is.
Fietsers
Voor fietsers zijn er voldoende
routes, maar het is wenselijk om fietsrekken bij het café en bij het sportveld
te laten plaatsen.
Watersport
De aanlegplaats voor boten kan worden verbeterd; hiervoor ligt een plan ter
voorbereiding dat door bewoners zelf ter hand zal worden genomen op korte
termijn.
Café
Voor fietsers, wandelaars en andere bezoekers van het dorp is het café een
voor de hand liggende aanlegplaats.
Omdat het café niet dagelijks open is kan het zijn dat toeristen voor een
dichte deur komen te staan en men is van mening dat dat niet gastvrij
overkomt. Een mogelijke oplossing is om onder het afdak een eenvoudige
koffie- en theevoorziening te maken, waarbij toeristen zelf thee en koffie
kunnen zetten op momenten dat het café gesloten is.
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2. CULTUUR
De activiteiten in de kerk, het jaarlijkse Iepenloftspul in de notaristuin en het
Tippen worden beschouwd als de ‘culturele ankers’ in Jorwert, zo blijkt.
Archief
Jorwert heeft een uitgebreid archief met onder andere een grote diversiteit
aan foto’s, brieven en min of meer officiële stukken. In 2010 is begonnen om
dit archief op orde te brengen en in de keukentafelgesprekken kwam het idee
naar voren om delen uit het dorpsarchief door wisselende tentoonstellingen
(in bijvoorbeeld de kerk) openbaar te maken. De Ald Jorwerterdei die in 2013
op stapel staat zou een mooie aanleiding zijn.
Iepenloftspul
Het is goed dat steeds meer
inwoners van Jorwert op
allerlei manieren betrokken zijn
geraakt bij het Iepenloftspul de
afgelopen jaren. Daardoor is
het draagvlak in het dorp
verbreed. Het belangrijk om
vanuit Dorpsnut te blijven
zorgen voor een goede relatie
met het Iepenloftspul om
wederzijdse belangen af te
stemmen.
Kerk
De plaatselijke commissie van SAFT (Stifting Alde Fryske Tsjerken),
bestaande uit vrijwilligers uit
het dorp, organiseert en
coördineert tal van activiteiten
in de Redbadtsjerke. Deze
wordt niet enkel gebruikt voor
kerkdiensten, maar ook voor
onder andere exposities,
veilingen, feestelijkheden rond
kerst en als trouwlocatie van de
Gemeente Littenseradiel.
Het is belangrijk dat overleg
blijft plaatsvinden met SAFT
over afstemming van
(gezamenlijke) activiteiten in de toekomst.
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3. SPORT
De verschillende sportverenigingen (kaats, schaats-, damclub) functioneren prima en
hebben voldoende faciliteiten.
Sportveld
Er is een wens om het materiaalhokje van
het sportveld van een luifel of vaste
overkapping te voorzien en er een terras
aan te laten leggen. Daarnaast is er
behoefte aan een fietsenrek bij het
sportveld.
IJsbaan
Ook bestaat er een inmiddels lang
gekoesterde wens om de ijsbaan – die nu
buiten het dorp is – meer naar het
centrum van het dorp te verplaatsen:
achter de Master Fopmawei. Dat biedt
meer beschutting en maakt de catering bij
schaatsevenementen eenvoudiger, want
meer in de buurt van het café. I
In de zomer kan deze nieuwe ijsbaan dan gebruikt worden voor andere
doeleinden zoals een straatkaatsplek of als parkeerplaats voor grotere
evenementen in het dorp.
Jeu de boules
Er zijn wensen om een Jeu de boules baan aan te leggen. Dat is relatief
goedkoop, eenvoudig te realiseren en kan voor een brede groep bewoners
van het dorp worden gebruikt.
4. VRIJWILLIGERS
Jorwert heeft het druk met al zijn verenigingen en activiteiten die gerund
worden door vrijwilligers. Het blijkt steeds lastiger om mensen te vinden voor
besturen, commissies en ander vrijwilligerswerk. Geopperd is geopperd om
(delen van) besturen samen te voegen.
5. AFSTEMMING VAN ACTIVITEITEN
Er worden in Jorwert jaarlijks nogal wat
activiteiten georganiseerd, al dan niet door
het dorp zelf: sportwedstrijden,
tentoonstellingen, veilingen en feesten.
Het komt voor dat activiteiten tegelijkertijd
plaatsvinden, waardoor onbedoeld
concurrentie ontstaat. Een betere afstemming
in de toekomst zou dat kunnen voorkomen.
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Samengevat:
Er zijn een aantal ideeën naar voren gekomen om het
toerisme in het dorp beter te faciliteren:
1. een koffie/theegelegenheid voor passanten op tijden
dat het café gesloten is
2. de plannen voor de verbetering van de
aanlegmogelijkheden voor bootjes worden uitgevoerd.
3. de Gemeente moet ingeschakeld worden om
verbetering van wandelroutes te bespreken, evenals
de lang gekoesterde wens van overkapping bij het
materiaalhokje van het sportveld en de aanleg van
een jeu de boules baan moet besproken worden
4. met de ijsclub moet overlegd worden wat de
mogelijkheden zijn om de ijsbaan te verplaatsen en
met hen moet dit traject in gang gezet worden
5. het archief van Jorwert zou aangewend kunnen
worden voor wisselende tentoonstellingen en met het
Iepenloftspul en SAFT moet het overleg worden
gecontinueerd over afstemming van gezamenlijke
activiteiten
6. onderzocht moet worden hoe het vrijwilligerswerk
efficiënter kan worden georganiseerd. Dorpsnut wil de
besturen van verenigingen in kaart brengen en
overleggen of - en hoe een en ander mogelijk
efficiënter georganiseerd kan worden
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Voorzieningen en diensten

Basisschool
De school is van vitaal belang voor
een diverse sociale samenstelling
(leeftijdsopbouw) en daarmee voor
de leefbaarheid van het dorp. De
aanwezigheid van een goede school
is voor jonge gezinnen een
doorslaggevende factor om zich in
een dorp als Jorwert te vestigen.
Er gaan stemmen op om de school
actiever te promoten voor
potentiële nieuwkomers in het
dorp, bijvoorbeeld door de website van de school op te pimpen en een link te
maken op de website van Jorwert.
De mate waarin het dorp invloed uit kan oefenen op het voorbestaan en de
kwaliteit van de school is zeer beperkt, de rol van ouders hierin is evenwel
doorslaggevend.
Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is om dezelfde redenen als die voor de school gelden, van
belang voor het dorp. Voor peuters die in Jorwert naar de peuterspeelzaal
gaan, is de overstap naar de basisschool vanzelfsprekend.
De trap in Ons Huis, die toegang
biedt naar de peuterspeelzaal en
BSO, is onlangs afgekeurd. Er gaan
stemmen op om de huidige functies
in Ons Huis van de begane grond
en bovenverdieping om te draaien,
zodat peuters en kinderen de trap
niet op en af hoeven en er
gemakkelijker toegang is naar de
speelplaats buiten.
Buitenschoolse opvang (BSO)
Men is zeer tevreden over het feit dat er buitenschoolse opvang is in het dorp
en de manier waarop deze functioneert, maar er is gevaar voor opheffing
doordat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.
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Jeugdclub
Sinds een aantal jaren heeft Jorwert een zeer actieve jeugdclub waar bijna
iedereen tussen de 10 en 12 jaar lid van is. Kinderen en jongeren
organiseren allerlei activiteit met elkaar, maar ook voor het dorp. De
jeugdclub wordt zeer gewaardeerd door de dorpsgenoten en verdient
ondersteuning en bescherming, zo is de mening. Maar er zijn natuurlijk ook
een aantal wensen voor de toekomst.
Zoals het een beetje jeugdclub betaamt, willen ze graag meer eigen baas
zijn. En ze willen perspectief op een onderkomen waar het ook voor de
oudere jeugd mogelijk is om ook later in de avond te verblijven.
Tenslotte: er gaan stemmen op om de jeugdclub actief uit te nodigen op
overlegmomenten binnen het dorp.
Ouderen
Het moet ouderen mogelijk gemaakt worden om zo lang mogelijk zelfstandig
in Jorwert te blijven wonen, zo bleek de teneur in de gesprekken.
Er zijn voldoende voorzieningen voor ouderen voor handen: zoals thuishulp
en een maaltijdservice. En indien nodig springt de buurt bij.
Ook is het openbaar vervoer vrij goed geregeld, al laat dat in de weekeinden
te wensen over (er rijden dan geen bussen).
Het wordt erg gewaardeerd dat de ouderen op een vanzelfsprekende manier
klaarstaan voor hand- en spandiensten in het dorp.
De generatie zestigers van nu staat anders in het leven dan de zestigers van
twintig jaar geleden; en daarmee veranderen de behoeftes van ouderen. Het
is zaak daar scherp op te blijven.
Café
Sinds 2009 verkeert Jorwert in de luxe postitie dat er op twee locaties
dorpshuizen zijn.
De locatie aan de Sluytermanwei maakt de ontwikkeling door van
commercieel café naar een combinatie van commercieel café en dorpshuis.
Met Doarpsnut zijn afspraken gemaakt waarin de relatie en taakverdeling van
Ons Huis en het café zijn vastgelegd voor de komende jaren. Ondertussen
wordt gezocht naar de beste manier om het café te exploiteren.
Buiten kijf staat, zo bleek uit de gesprekken, dat het café in Jorwert een
belangrijk anker is in de gemeenschap en de wens dat het café open blijft
voor het dorp wordt breed gedragen. Maar: van belang is dat de
dorpshuisfunctie van het café niet ondersneeuwt door uitbreiding van de
commerciële activiteiten van het café.
Ons Huis
De tweede dorpshuislocatie bevindt zich op de Krúnen. Men is tevreden over
de functie die Ons Huis vervult in het dorp.
Uit de gesprekken bleek dat nogal wat Jorwerters behoefte hebben aan meer
inzicht in hoe de constructie Ons Huis, het café, Doarpsnut en Jud precies in
elkaar steekt.
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Zorg en Welzijn
Men is tevreden over de
beschikbare voorzieningen die
er zijn op dit gebied.
Hulpdiensten zijn vrij snel ter
plaatse. Dorpsnut is bezig om
een AED (een apparaat
waarmee je het slachtoffer van
een hartstilstand een
elektrische shock kunt
toedienen) aan te schaffen en
te laten plaatsen op een
centrale plaats in het dorp. Het
ligt in de verwachting dat dat in
de loop van 2012 gerealiseerd
is.
Post
Er is ook gesproken over de brievenbus in het dorp. Men hecht er aan dat die
blijft.

Samengevat:
Er is tevredenheid over de voorzieningen in het dorp.
De school is van groot belang voor de diversiteit in sociale
bevolkingsopbouw in het dorp. Het aantal leerlingen blijft
begrijpelijkerwijs beperkt, maar laat zeker geen structurele
daling zien. Wat voor de school geldt is uiteraard ook van
toepassing op de peuterspeelzaal en de BSO.
De overgang van het café naar een tweeledige functie van
café en dorpshuis is in volle gang en het voorbestaan van het
café als openbare locatie wordt breed gedragen in het dorp.
1. aandachtspunt is dat de dorpshuisfunctie van het café
niet ondersneeuwt door uitbreiding van de
commerciële activiteiten; hierover is nauw overleg
tussen JUD en Doarpsnut
2. Doarpsnut wil de mogelijkheden laten onderzoeken om
de huidige functies in Ons Huis op begane grond en
bovenverdieping om te draaien
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Verkeer, verkeersveiligheid,
bereikbaarheid
Verkeer en verkeersveiligheid
Het verkeer en de daarmee
samenhangende verkeersveiligheid is nog
steeds een belangrijk onderwerp.
De afgelopen jaren komt er steeds meer
verkeer door het dorp en steeds meer
zwaar verkeer. Het vermoeden bestaat
voor een groot gedeelte sluipverkeer is
dat een aantal jaren geleden de route via
Hylaard ontdekt heeft, nadat een aantal
doorgaande wegen opgebroken waren in
de gemeente Littenseradeel.
Met name het zware verkeer vernielt de
bestrating; de wegen in Jorwert zijn
daarop niet berekend. Daarnaast wordt er
nog steeds te hard gereden in het dorp.
Het behoeft geen betoog dat hierdoor de
verkeersveiligheid in het geding is en dat
er werk gemaakt moet worden van
maatregelen om hierin verbetering te
brengen.
Er zou bijvoorbeeld een verbod kunnen
komen voor vrachtverkeer boven een
bepaald tonnage. De mogelijkheid zou
overwogen moeten worden om alleen bestemmingsverkeer in het dorp toe te
laten en wellicht dat een woonerfstatus aangevraagd zou kunnen worden.
Doordat er ook gebruik gemaakt wordt van de doorgaande weg van Jorwert
door landbouwvoertuigen van ondernemers uit het dorp zijn de opties
beperkt.
Parkeren
Parkeren in Jorwert blijft eveneens een heet hangijzer. Er is overlast bij
grotere evenementen in bijvoorbeeld de kerk, het café of op het kaatsveld.
Daarnaast zijn er klachten over het lukraak op de stoep of op de weg
parkeren van zowel bezoekers als eigen inwoners uit het dorp. Dat is
gevaarlijk en het komt het aanzicht van de dorpskern niet ten goede.
Dorpsnut zou een parkeerplan kunnen opstellen waarin een analyse wordt
gemaakt van het aantal benodigde parkeerplaatsen in het dorp. Daarnaast
moeten bij nieuwbouw meteen adequate parkeervoorzieningen worden
ontworpen. Ook is het idee naar voren gekomen om bij evenementen borden
te plaatsen die aangeven dat er buiten het dorp geparkeerd moet worden.
Die borden zouden op een vaste plaats in het dorp opgehaald kunnen worden
door de organisatoren van het betreffende evenement.
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Openbaar vervoer
Er is naar voren
gekomen dat men over
het algemeen tevreden
is over de
voorzieningen voor
openbaar vervoer. Maar
men rekent wel op een
betrouwbare
dienstregeling en dat is
niet altijd het geval.
Dorpsnut zal daarover
contact opnemen met
Arriva / Connexion.

Samengevat:
De hoeveelheid en de zwaarte van het verkeer door het
dorp is gegroeid en brengt de rust en verkeersveiligheid
in het dorp in gevaar.
1. er moet met de gemeente opnieuw gekeken
worden naar een plan om de snelheid, de zwaarte
en de hoeveelheid verkeer door Jorwert te
reguleren
2. er dient werk gemaakt te worden van de
parkeerproblemen in het dorp. Hiervoor is
overleg nodig met de gemeente en met
organisatoren van evenementen
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5

Overige zaken

Bedrijvigheid
Groei is ook in deze context belangrijk, zo vinden de bewoners met wie we
spraken. Tegelijkertijd hecht Jorwert zeer sterk aan de kleinschaligheid en
het dorp is niet ingericht op bedrijfsvestiging. Dat tast het karakter van
Jorwert aan. Dus een bedrijventerrein of grote loodsen zijn niet aan de orde.
Eerder moet groei in bedrijvigheid gezocht worden in bedrijven aan huis,
waardoor bewoners wonen en werken in Jorwert kunnen combineren.
Website en Dorpskrant
Niet behandeld in de keukentafelgesprekken, maar wel van belang om
genoemd te worden: de dorpskrant en de website van Jorwert.
Doarpskrante De Hiele Toer functioneert als communicatiemiddel binnen
Jorwert voor de dorpsbewoners en wordt zeer goed gelezen.
De website heeft daarnaast logischerwijs ook een externe functie. De site
bestaat sinds een aantal jaren en deelt zijn web-adres met het Iepenloftspul,
waardoor het bereik extra groot is. Op de site worden nauwgezet alle
activiteiten, foto’s en een archief bijgehouden en de site wordt zeer
gewaardeerd in het dorp. Doarpsnut vindt het van belang om beide
communicatiemiddelen naast elkaar te laten bestaan.
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6

Conclusie, prioriteiten en
plan van aanpak

Conclusie
Veel belangrijke punten uit de vorige Dorpsvisie (2002) zijn in de loop der
jaren gerealiseerd. Een extra stimulans om op basis van deze nieuwe
Dorpsvisie (2012) door te gaan met één van de belangrijkste doelstellingen
van Doarpsnut: het bevorderen van de leefbaarheid, het aanzicht, een goede
sfeer en het woonplezier in Jorwert.
Om de gewenste ontwikkelingen de komende jaren te realiseren zullen een
aantal zaken door verschillende partijen moeten worden opgepakt. Daarbij is
het ene punt urgenter dan het andere. Het aantal sterren dat voor het
onderwerp staat geeft aan hoe hoog de urgentie per onderwerp is volgens
Doarpsnut.

Plan van aanpak
Doarpsnut
Het bestuur van Doarpsnut neemt initiatief voor het volgende:
*** Vrijwilligerswerk efficiënter organiseren
*** Voortbestaan van het café als openbare locatie bewaken
***Contact met de gemeente:




Onderhoud en kwaliteit openbaar groen
Groeninzameling ter discussie stellen
Verbeteren wandelroutes

** Overleg accommodatie kinderopvang
** Contact houden met partijen over realisatie van een bescheiden groei van
de woningbouw: 10 huizen per 10 jaar
* Overleg met beheerder(s) archief van Jorwert over o.a. het openstellen van
het archief voor tentoonstellingen
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Verder zal Doarpsnut twee werkgroepen initiëren:
 een werkgroep verkeer en parkeren
 een werkgroep sportveld
Hieronder staat per werkgroep vermeld welke onderdelen ter hand zullen
worden genomen en een een prioriteitsstelling door middel van het aantal
sterren (3 = urgent / 1 = minder urgent)

Werkgroep verkeer en parkeren
*** Onderzoeken van de mogelijkheden om snelheid, zwaarte en de
hoeveelheid verkeer door Jorwert te reguleren
*** Onderzoeken van– en oplossingen aandragen voor parkeerproblemen in
het dorp
*** Onderzoek verplaatsing ijsbaan.

Werkgroep sportveld
** Realisatie overkapping bij het materiaalhokje
** Realisatie aanleg Jeu de boules baan.

Stichting Jorwert onder dak (JUD)
** Koffie-/theegelegenheid voor passanten op tijden dat het café gesloten is.

Dorpsvisie 2012
Colofon
foto´s :
opmaak:
redactie:

Guus van der Sande
Sjoukje Siderius
bestuur Doarpsnut - Wytze Blanke, Yke Castelein, Lies Dijkstra
(penningmeester), Broer Evert Siderius (voorzitter), Aaltsje Merkus, Hilde
Mulder, Jaap van der Tuuk (secretaris)

met dank aan de leiders van de keukentafelgesprekken:
Wytze Blanke, Anita de Boer, Karin Dijken, Dineke de Haan, Afke Siderius, Eveline van der
Tuuk, Carmen Ybema
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