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1. Inleiding 

De inwoners van Blije hebben een eigen dorpsvisie ‘Blier Blije’ 
gemaakt. In deze visie zijn de vele wensen van de dorpsbewoners 
op het gebied van voorzieningen, wonen, werk, historie en toerisme 
beschreven. Ook maakt het groenplan deel uit van deze dorpsvisie. 
De inwoners van Blije willen deze wensen graag daadwerkelijk tot 
uitvoering brengen, zodat het dorp voor de toekomst leefbaar en 
aantrekkelijk blijft, zowel voor de eigen inwoners als voor de 
toeristen en recreanten. De dorpsvisie is de leidraad voor het dorp 
en het dorpsbelang, aan de hand waarvan projecten kunnen 
worden opgestart en succesvol kunnen worden uitgevoerd.  

Als vervolg op de dorpsvisie is het project Romte foar Blije opgezet. 
Het doel van het project is om Blije een nieuwe impuls te geven, om 
zo de leefbaarheid voor de bewoners en de aantrekkelijkheid van 
het dorp voor recreanten en toeristen op peil te houden. Het zijn de 
inwoners van Blije zélf die het dorp en de toekomst tot leven 
kunnen brengen, door te ondernemen en zelf initiatieven nemen!  
Met het project Romte foar Blije worden verschillende onderdelen 
van de dorpsvisie tot uitvoering gebracht. In nauwe samenwerking 
tussen de gemeente, de woningcorporatie en de inwoners van Blije 
wordt een aantal projectonderdelen integraal aangepakt. Het gaat 
om de volgende projectonderdelen:  

- Uitvoeren groenplan 
- Realiseren recreatiestrook MFA 
- Herinrichten Watse Cuperusplein 
- Projectlocaties  
- Opstellen duurzaamheidsplan 

 
 

2. Doel ruimtelijke visie en actieplan 

De ruimtelijke visie is een nadere uitwerking van de Dorpsvisie. Dit 
document bevat per projectonderdeel een beknopte beschrijving 
van de visie, de reeds behaalde doelen en een overzicht van de uit 
te voeren acties,  de betrokken partijen en de wijze van 
financiering.  De komende jaren kan deze visie door het dorp en het 
dorpsbelang als leidraad worden gebruikt bij de uitvoering van de 
acties die nodig zijn om de wensen en kansen te realiseren.   

Ook  kan deze visie als basis dienen bij nieuwe subsidieaanvragen of 
het verkrijgen van benodigde financiering.  

3. Samenwerking  

Het project Romte foar Blije is tot stand gekomen en uitgevoerd 
door een nauwe samenwerking tussen Dorpsbelang Blije, 
Groencommissie Blije, de inwoners van Blije, de Provincie Fryslân, 
gemeente Ferwerderadiel, Woningcorporatie Wonen Noordwest 
Fryslan, Landschapsbeheer en AXON Adviseurs.  
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4. Ontwikkelingsperspectief Blije  

In de dorpsvisie van Blije is geen keuze gemaakt uit de vier 
scenario’s die voor de ontwikkelingskansen van Blije zijn 
geïnventariseerd. Om meer richting te kunnen geven aan de 
ontwikkelingsrichting voor het project Romte foar Blije zijn we 
daarom eerst met de inwoners op zoek gegaan naar hetgeen Blije 
wil uitstralen en welk beeld de inwoners met elkaar bindt. Deze 
zoektocht is nodig om de ‘drager’ voor het project te kunnen 
formuleren. De drager is een voor ieder herkenbaar beeld, denklijn 
of verhaal dat specifiek op Blije van toepassing is en bij de meeste 
inwoners droombeelden of creatieve ideeën oproept. Deze dromen 
en ideeën kunnen worden benut om het project Romte foar Blije 
verder in te vullen met de eigen wensen en ideeën. Ook kan deze 
drager worden ingezet bij het benutten van subsidiemogelijkheden 
voor uit te voeren projecten in Blije. Een verslag en de resultaten 
van de werksessie zijn verwoord in het document ‘Resultaten 
Werksessie Ontwikkelingsperspectief Blije, 23 mei 2013’.  

In de werksessie is door de meeste mensen aangegeven dat de 
relatie met de Waddenzeedijk, ook vanuit historisch perspectief 
gezien, een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ideeën en 
initiatieven is. De bewoners van Blije voelen zich nauw verbonden 
met de dijk/het wad. De ruimtelijk structuur van Blije, bestaande uit 
een fijnmazig patroon van paden en wegen, biedt goede 
aanknopingspunten voor het creëren van een recreatief netwerk en 
nieuwe belevenissen. En door iets ‘unieks’ aan Blije toe te voegen, 
zal dit meer fietsers en wandelaars aantrekken én het dorp voor 
eigen bewoners aantrekkelijk maken. Dit is goed voor de 
levendigheid en het economisch perspectief van het dorp.  
 

De oriëntatie op de Waddenkust is strategisch gezien een goede 
keuze. Het overheidsbeleid, de investeringen en de 
subsidiemogelijkheden zijn hier gericht op natuur, landschap en 
duurzame economische ontwikkeling (o.a. Waddenfonds). Dit zijn 
doelstellingen waar vanuit Blije ook op kan worden ingespeeld. 
Maar dan uiteraard wel op een eigen, unieke manier, om er voor te 
zorgen dat Blije zich blijft onderscheiden van de andere 
nabijgelegen dorpen die zich ook op de Waddenkust oriënteren.  

Trek toeristen/recreanten Waddenkust en Hegebeintum naar Blije  
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Voor het project Romte foar Blije wordt de inspiratie gehaald uit de 
drager: Blije, doarp yn’t slyk. Deze drager is afgeleid van de 
verbintenis tussen het dorp en de Waddenzeedijk. Het is weliswaar 
een bestaande kreet, maar kan nieuw leven worden ingeblazen 
door deze drager ruimtelijk te vertalen en daadwerkelijk als 
inspiratiebron toe te passen bij nieuwe projecten.  

Tijdens de sessie is duidelijk geworden dat het dorp in de toekomst 
aantrekkelijk kan blijven wanneer initiatieven worden ontplooid die 
een sociaal-economische meerwaarde voor het dorp met zich 
meebrengen. Inwoners of ondernemers steken de handen uit de 
mouwen en genereren gezamenlijk initiatieven die aan de ene kant 
voordelen opleveren voor de inwoners zelf, maar tegelijkertijd ook 
lokale omzet opleveren door in te spelen op toerisme en recreatie. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan individuele kleinschalige initiatieven, 
maar nog kansrijker wordt het wanneer deze initiatieven met elkaar 
worden verbonden of in samenhang met elkaar worden bedacht en 
uitgevoerd. Dat alles om de ‘BV Blije’ op gang te houden en 
succesvol te kunnen blijven runnen. Het doel is om Blije ook in de 
toekomst gezamenlijk levendig en leefbaar te houden. Het 
dorpsbelang heeft hierbij de rol als aanjager.  

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke vertaling 

De Slenk is nog te herkennen in de huidige ruimtelijke structuur van 
Blije. De historische lijn van de slenk loopt via de Farrewei en 
Unemastrjitte naar de Blijader Vaart. Ook is buiten het dorp, vanaf 
de kruising Ljouerterdyk/ Unemastraat de Slenk nog in het 
landschap herkenbaar als een kavelsloot.   

Deze lijnen kunnen bij de verdere ontwikkeling van Blije als 
belangrijke drager worden aangehouden.  
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Ruimtelijke vertaling van De Slenk:  

Unemastraat en Farrewei en de kavelsloot ten noorden en zuiden van de 
Voorstraat.   
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Vervolgacties 

- Uitdragen slogan Blije, doarp yn ’ t slyk (website, promotie, etc).  
- Uitwerken ideeën met betrekking tot Slykfood: workshops in café 

organiseren  
- Versterken, verbeteren fiets- en wandelroutes  
- Oude Blijer verhalen verzamelen in boekje, aanvullen met 

fotomateriaal. Kan op website staan of worden verkocht in 
dorpscafé.  

- Stimuleren en combineren van kleinschalige particuliere 
initiatieven in het dorp (inspiratie: arrangementen, bed & 
breakfast, waddengoud, kleinschalige verkoop lokale producten 
etc),  

- Uitvoeren / aanhaken bij projecten die in het Provinciaal 
Toeristisch Programma Friese Wadden voor Blije zijn opgenomen: 
o.a.  zwevend pad, fietsroutes, kuuroord. 

Mogelijke plannen die in het Provinciaal Toeristisch Programma Friese 
Wadden zijn opgenomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Leuk idee voor in het café:  workshops  
met Slykfood: zeekraal , zeewier 
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5. Groenplan 

Visie 

Het dorp ziet een aantrekkelijke groenstructuur als een belangrijke 
toegevoegde waarde voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het 
dorp. Groen activeert en verbindt inwoners van Blije en zorgt bovendien 
voor een prettige en gastvrije aanblik voor toeristen en recreanten.    

Blije heeft zelf een Groenplan opgesteld, met daarin de wensen van het 
dorp op groengebied. De groenstructuur is geanalyseerd en er zijn 
concrete voorstellen gedaan voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
structuur en de eenheid van het groen in het dorp. Het Groenplan is ook 
opgenomen in het gemeentelijke Groenstructuurplan.  In het 
Groenstructuurplan zijn enkele onderdelen uit het Groenplan niet 
overgenomen (o.a. bomen tussen Farebuorren en Blije) . De beide 
plannen geven sturing aan het verwijderen en aanplanten van het groen 
in Blije.  

Deze plannen vormen de basis voor het onderdeel Groen van het project 
Romte foar Blije. In samenspraak tussen de gemeente, de 
groencommissie, dorpsbelang en de particulieren is vervolgens een 
totaalplan gemaakt, waarbij straten en locaties verder zijn uitgewerkt.  

Ruimtelijke vertaling 

Het groenplan bevat ideeën voor het versterken van de groenstructuur in 
Blije. Voor een aantal straten en locaties is gezamenlijk gekozen voor een 
eenduidige en kwalitatief goede inrichting met groen. Deze keuzes zijn 
zowel voor zowel openbaar als privé terrein gemaakt. Centraal staat bij 
deze structuur ‘De Slenk’, waar door middel van de juiste beplanting en 
bloemen deze historische lijn zichtbaar wordt benadrukt.  

 Ruimtelijke vertaling wegen en locaties 
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In het groenplan zijn voor de volgende straten en locaties nieuwe 
beplantingsplannen voorzien: 

Straten 

 Farrewei en Unemastrjitte 

 Klaphornewei en Stationsstrjitte 

 Boatebuorren, Voorstraat, Hoofdstraat, Witteweg 

 

Locaties 

 Watse Cuperusplein 

 Hendrik Kroesstraat 

 J. Doornbosstraat 

 TAniastraat 

 Spoor 

 Wierswei 

 De Terp 
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Beplanting langs Slenk 

Langs de Slenk (Farrewei, Unemastrjitte) wordt de groenstructuur 
opgebouwd met haagbeukhaak, haagbeuk en sierpeer.  

 

 

 

Beplanting langs Noord-Zuid lijn 

Langs de Klaphornewei en de Stationswei wordt een landelijk beeld 
nagestreefd, waarbij solitaire bomen en vruchtbomen de voorkeur 
krijgen.  

 

 

 

Beplanting langs busroute 

Langs de Boatebuorren, Voorstraat, Hoofdstraat en Witteweg wordt , in 
aansluiting om reeds bestaande leilinden, een uniform beeld met leilinden 
nagestreefd.  
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Uitvoering 

Delen van het groenplan zijn, met behulp van gemeentelijke 
ondersteuning en veel vrijwilligers uit Blije, in het voor- en najaar van 
2014 uitgevoerd.  

Nieuwe aanplant en/of het verwijderen van groen gebeurt altijd in 
overleg met de Groencommissie, die onder verantwoordelijkheid van  
Dorpsbelang Blije is ingesteld. Tussen de gemeente en de 
groencommissie/Dorpsbelang is een overeenkomst opgesteld, waarin 
gezamenlijke afspraken staan over het beheer en de 
verantwoordelijkheden van het groen.  Belangrijk is om deze afspraken na 
te komen en in een zo vroeg mogelijk stadium te overleggen, om 
zodoende misverstanden en miscommunicatie te vermijden.  

Voor het beheer, de aanplant en het verwijderen van het groen in Blije 
gelden de volgende uitgangspunten: 

- De hoofd groenstructuur, die in het kader van het Project Romte 
foar Blije is aangeplant, wordt gezamenlijk in stand gehouden.  

- De hoofd groenstructuur vormt de inspiratiebron voor eventueel 
nieuw aan te planten groen, zowel op openbaar als particulier 
terrein.  

- Nieuwe aanplant sluit aan bij de bestaande boom-/plantsoorten, 
zodat voorkomen wordt dat er te veel variatie en ongewenste 
boom-/plantsoorten in Blije komen te staan. 

- Bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp (projecten), zal bij het 
ontwerp en de inpassing een integrale koppeling worden gemaakt 
met de hoofd groenstructuur van Blije. 
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Vervolgacties  

Als vervolg op dit projectonderdeel zullen door de groencommissie en 
met ondersteuning van dorpsbelang de komende tijd de volgende 
vervolgacties worden ondernomen: 

- aanplanten bollen op diverse locaties in het dorp. Met name langs 
De Slenk is de suggestie om te kiezen voor een blauwe kleur 
bloem, om op die manier te verwijzen naar het water/slib dat hier 
in de slenk aanwezig was. Bij het planten van de bollen kunnen de 
schoolkinderen worden betrokken. 

-  afspraken maken over het onderhoud van het groen op het 
eigendom van Stichting bejaardenwoningen 

- afspraken tussen Groencommissie en Dorpsbelang 
(verantwoordelijkheden, wat te doen bij wisseling leden etc) 

- inwoners kunnen een cursus fruitbomen snoeien volgen. 
Gezamenlijk zal door de inwoners van Blije het onderhoud van de 
fruitbomen worden geregeld.  
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6. Watse Cuperusplein / dorpsplein 

Visie 

Het Watse Cuperusplein ligt centraal in het dorp. Het plein ligt op een 
historische plek (voormalig havenkom), waardoor deze plek 
vanouds dus een belangrijke en levendige functie in het dorp heeft.  

Aan het plein ligt het monumentale dorpscafé, dat sinds 1760 het 
middelpunt van Blije is. Het plein wordt beschouwd als ‘De Huiskamer van 
Blije’, een aantrekkelijke plek voor de inwoners van Blije en de toeristen 
en recreanten om te verblijven en te genieten.  Het dorpsplein ligt ook op 
een knooppunt van diverse regionale en landelijke fiets- en wandelroutes.  

Het doel is om de functionele verbinding tussen het plein en het 
dorpscafé te versterken. Dit vraagt om ondernemerskracht, van zowel de 
uitbaters van de inwoners van Blije. Een goed functionerend en druk 
bezocht café kan ook helpen om het dorp Blije weer op de kaart te zetten 
als leuke tussenstop voor fietsers en wandelaars. De uitbaters van het 
dorpscafé en de inwoners van Blije hebben een gezamenlijke rol in het 
bereiken van dit doel.     

De inrichting en het uiterlijk van het plein waren niet meer functioneel en 
eigentijds. Om het plein in combinatie met het dorpscafé meer 
levendigheid te geven en uitnodigender te maken, heeft het dorp het plan 
uitgevoerd om hier verandering in aan te brengen. 

Ruimtelijke vertaling  

Het dorpsplein kan ruimtelijk worden gekoppeld aan de drager van 
Blije: De Slenk. Deze koppeling biedt mooie aanknopingspunten 
voor de verdere inrichting van het plein.    

Samen met de werkgroep en de toenmalige uitbater van het café zijn 
plannen bedacht, met als doel het smûk en uitnodigend maken van het 
plein.   
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Uitvoering 

Dit is bereikt door een herbestrating van het plein, het weren van auto’s 
op het plein, het plaatsen van leiiepen en fruitbomen, het aanplanten van 
bloeiende onderbeplanting, het verplaatsen van de plataan, het 
verplaatsen van het beeld de Bellefleur, het doorbreken van de 
kademuur, het plaatsen van dukdalven en het aanleggen van een 
ijsbaantje voor kleine kinderen.  

Deze plannen zijn gezamenlijk door inwoners van het dorp en de 
gemeente uitgevoerd. De afronding van deze werkzaamheden heeft eind 
2014 plaatsgevonden.   
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Vervolgacties 

- Bloembakken / hanging baskets 
- Informatiezuil  
- Verplaatsen informatieborden 
- Bankjes: in vorm van slenk, energieopwekking 
- Overleg over toekomst aaigooien (waar?) 
- Aanbrengen accentkleur op wegdek ter hoogte van de oversteek 

bij de doorgebroken kademuur 
- Praktische afspraken maken over gebruik en beheer ijsbaantje 
- Relatie tussen plein en kroeg versterken: 

o Wat kan/wil de nieuwe uitbater hierin betekenen? 
o Hoe er voor zorgen dat het plein/terras aantrekkelijk 

wordt voor betalende gasten 
o Hoe kunnen MFA en kroeg beter samenwerken, zodat 

beide elkaar kunnen versterken? 
- Contacten met WNWF onderhouden over realiseren zichtlijn 

dorpsplein – kerk 
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7. Toerisme en recreatie  

Visie 
 
Een sterk punt van Blije is dat het nabij de Waddenzee(dijk) is gelegen.  De 
Waddenzee behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Het dorp 
onderscheid zich ten opzichte van buurdorpen (Marrum, Hallum, Ferwert) 
omdat de afstand van het dorp tot de zee hier hemelsbreed het kleinste is 
en het verloop van de slenk nog in de ruimtelijke structuur van het dorp 
terug te herleiden is. Voor Blije biedt dit goede kansen en 
aanknopingspunten om gekoppeld aan deze sterken punten, meer leuke 
initiatieven te ontplooien, zowel voor de eigen inwoners als voor de 
dagjesmensen.  
 
De werkgroep recreatie en toerisme heeft in het kader van dit project in 
een aantal werksessies nagedacht over de volgende vragen:  
 

- Hoe kunnen we de recreatiemogelijkheden voor eigen inwoners 
voor jong én oud (leefbaarheid) verruimen / aantrekkelijk maken? 

- Hoe kunnen we Blije aantrekkelijk maken voor toeristen (zet Blije 
op de kaart). 

- Hoe kunnen we hierbij het thema ‘Slenk / Slyk’ betrekken? 

 

Inventarisatie kansen voor toeristen 

1. Historische wandelpaden in en rondom het dorp opnieuw in kaart 
brengen (kleine lus en grote lus) 

Mogelijkheden:  
- Tsjerkepaden / seedyk –> dorp 
- Watse Cuperus paad 
- wandelroutes langs huizen/historisch plekken in het dorp 

met hierbij bordjes met info/foto’s 

- ommetje door landerijen  
- inzetten/ontwikkelen van geocaching (wandelen met gebruik 

van smartphone) 
 

De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de 
haalbaarheid van de wandelpaden. De globale routes zijn op 
kaartmateriaal verwerkt.  
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2. Het café is het centrale punt in het dorp, en kan een belangrijke rol 
spelen bij het aantrekken van dagjesmensen .  
 
Mogelijkheden: 

- Het café betrekken bij deze nieuwe wandelroutes en 
toeristische activiteiten in / om dorp (wadlopen, camping 
etc) 

- Elkaar op de hoogte houden, verbinden van toeristische 
activiteiten / initiatieven.  

- Workshops Slykfood 
 

3. Uitwerken / uitvoeren projecten Toeristisch Programma Friese 
Wadden (Provincie Fryslân) 
 
Mogelijkheden: 
- Versterken fiets- en wandelpaden 
- Zwevend Pad: Slykpad vanaf de dijk naar het water 
- Kuuroord 
- Uitkijkpunt/terp 
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Inventarisatie kansen voor recreatie / inwoners 

1. Recreatiestrook MFA 
De leden van de werkgroep hebben overleg gevoerd met de eigenaar 
van het land grenzend aan de spoorbaan/MFA. Dit naar aanleiding 
van ideeën die in het dorp leefden om een strook land in te richten 
voor: evenementen-/feesttent, strandje/natuurlijk 
spelen/buikschuiven, karbitschieten, ouderensport, groen etc. De 
eigenaar heeft aangegeven dat de strook bij voorkeur niet wordt 
verkocht. De strook heeft een belangrijke bedrijfseconomische 
waarde. Wanneer deze strook door hem zou worden afgestoten, zou 
dit betekenen dat de waarde van het totale perceel zal dalen en dat 
het resterende perceel alleen via een nieuw aan te leggen duiker kan 
worden bereikt. Het uitruilen van de strook tegen een ander perceel 
is niet aantrekkelijk (versnippering). De eigenaar biedt als alternatief 
aan dat het dorp in overleg met hem de beoogde strook mag 
gebruiken voor het incidenteel plaatsen van een feesttent, 
buikschuiven etc. Ook biedt hij aan dat het land tussen de 
Unemastraat en de Voorstraat tijdelijk gebruikt mag worden.  
  

2. Herinrichting speeltuin: jong en oud ontmoeten elkaar 
De huidige speeltuin heeft een mooie grote oppervlakte en ligt 
centraal in het dorp. De speeltoestellen zijn verouderd en de 
inrichting van de speeltuin kan efficiënter, veiliger en moderner. 
Mogelijk kan de speeltuin ook voor een deel worden ingericht voor 
een dierenkampje, wanneer bijvoorbeeld het basketbalveldje wordt 
verwijderd. E.e.a. zal verder in overleg met de speeltuincommissie 
worden opgepakt. Ook wordt besproken hoe het beheer van de 
speeltuin beter kan worden geregeld (maaien). 

3. Bewegen voor ouderen 
Er zijn mooie bewegingstoestellen voor ouderen op de markt. Voor 
dit onderdeel zijn ook veel subsidiemogelijkheden. In de werkgroep is 
gesproken over een locatie bij de MFA. Een ander alternatief is een 

hoekje in de speeltuin te creëren. Sterke punten voor de aanvraag 
van subsidies is dat er een plek wordt gecreëerd waar  jong en oud 
gebruik van kunnen maken en elkaar kunnen ontmoeten.   
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4. Speeltoestellen bij MFA 
Bij MFA/voetbal speeltoestellen plaatsen zodat hier tijdens 
voetbalwedstrijden en bij de verhuur van de locatie MFA ook 
speelruimte is voor kinderen. Een idee is om de speeltoestellen van 
de school en/of de speeltuin te verplaatsen naar de MFA.  

 
5. Dierenkampje   

Voor jong en oud is het leuk om een dierenkampje in Blije te 
realiseren.  Een mogelijke locatie is de speeltuin. 

a. Hoe denken omwonenden hierover? 
b. Wie wil de beesten verzorgen / wie wil vrijwillig 

beheerder zijn?.  
 

6. Oudere jeugd 
In overleg met de jeugd van ’t Spoorke is geïnventariseerd welke 
ideeën er zijn voor de oudere jeugd.  
 
Mogelijkheden : 

- Inrichten strook grond tussen spoor en MFA als natuurlijk 
spelen, ontmoetingsplek, aantrekkelijk groen 

- Steigerhoutbanken, bbq, terras bij het Spoorke 
- Organiseren leuk evenement: survivalrun, muziekevent, 

Slykrock etc   

Vervolgacties uitvoering 

- De werkgroep werkt de ideeën en plannen verder uit en 
zorgt voor draagvlak 

- De werkgroep organiseert de fondsenwerving en uitvoering  
- De werkgroep verkent de subsidiemogelijkheden voor de 

projecten (o.a. WNWF, NLdoet, Oranjefonds, Vaillantfonds, 
VSBfonds, Rabobank Coöperatiefonds)   
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8. Projectlocaties 

Visie 

In het dorps liggen meerdere locaties die de komende jaren om aandacht 
en actie vragen: 

- Gymzaal  
- Basisschool 
- Vershoeke Farrewei 

Het dorp wil er voor zorgen dat deze panden / deze locaties zo snel 
mogelijk weer een alternatieve (tijdelijke) functie krijgen, om 
verpaupering en verrommeling van de leefomgeving te voorkomen.  

Het doel van de werkgroep  is om deze kansrijke locaties aan te pakken en 
de komende jaren hier samen met de betrokken partijen mooie projecten 
tot uitvoering brengen. De prioriteit ligt bij het aanpakken van de 
gymzaallocatie en de school.  

Ruimtelijke vertaling 

Locatie gymzaal 

Het College van BenW heeft in 2014 de sloop van het gebouw  en de 
verplaatsing van de mast (w.a.s.) uitgesteld. De voorkeur van het dorp 
gaat uit naar een spoedige sloop van het gebouw. Een idee is om 
vrijwillige en/of werkloze inwoners uit het dorp in te zetten bij de sloop, 
om er voor te zorgen dat er geld bespaard kan worden. In samenwerking 
met de inzet van de gemeente kan op die manier de sloop worden 
bespoedigd. Het doel is om in de toekomst op deze plek woningbouw te 
realiseren (ruimte voor circa 3 vrije kavels (circa 450m2). Een kans is hier 
om ruimte te bieden aan bijvoorbeeld (groepen) particulieren die graag in 
eigen beheer woningen willen bouwen. Belangrijk is dat de geldende 

regelgeving (bestemmingsplan, welstandsnota) daarvoor daadwerkelijk 
de ruimte  biedt.  

Basisschool 

Het bestaande gebouw biedt veel kansen voor circa 4 seniorenwoningen. 
De plattegrond van de school is goed indeelbaar, zo nodig met een 
uitbouw. Nu wordt de school tijdelijk verhuurd t.b.v. activiteiten voor 
kinderen. Blije wil graag op deze plek seniorenwoningen bouwen, omdat 
hier grote behoefte aan is. Kenmerkend voor Blije is dat de oudere 
leeftijdsgroepen heel graag in Blije willen blijven wonen. Verhuizen naar 
Ferwert of Hallum is geen optie. Het is daarom van belang dat voor deze 
doelgroepen passende woonruimte in het dorp aanwezig is. Voor de 
nabije toekomst wordt deze noodzaak alleen maar groter, gezien de 
ontwikkelingen in de zorg. Ouderen moeten  steeds langer thuis blijven 
wonen, de zorg wordt daarbij op maat afgestemd.  

 

 

 

 

 

Collectieve 
zelfbouw in 
Blije?  
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Vershoeke Farrewei 

Het pand op de hoek Farrewei / Hoofdstraat kan (tijdelijk) worden 
gebruikt door kleine ondernemers, die een link hebben met het 
toeristisch product van Blije (creatief, informatie, verkoop lokale 
producten, tafelverkoop etc). Het is voor het aanzicht van het dorpsplein 
en de beleving van de langs komende fiets- en wandelroutes van belang 
als in dit pand wat levendigheid wordt toegevoegd.  

Vervolgacties 

1. Gymzaallocatie 
- Werkgroep overlegt met gemeente over mogelijkheden 

versnelde sloop gymzaal 
- Werkgroep zet in samenspraak met de gemeente een proces 

op gang om geïnteresseerden te vinden voor 
woningbouwplannen op de gymzaallocatie.   

- Provinciale subsidie voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (max € 40.000) 

 
2. Basisschoollocatie 

- Overleg met partijen (woningstichting, 
particulieren/vrijwilligers, zorgaanbieders etc) die mogelijk 
een rol kunnen spelen bij het realiseren van 
seniorenwoningen.   

- Onderzoeken subsidies/fondsen etc 
 

3. Vershoeke Farrewei 
- Overleg met eigenaar van het pand over eventueel tijdelijk 

gebruik/huur van het pand. 
- Onderzoeken welke inwoners/ondernemers belangstelling 

hebben voor het tijdelijk gebruiken/huren van (delen van) 
het pand.  

- Onderzoeken subsidies/fondsen etc  

tafelverkoop 
als tijdelijke 
functie? 

=== 


