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Inleiding 

 

Hieronder vindt u de dorpsvisie van Ureterp geschreven door Plaatselijk Belang Ureterp (PBU) na 

een zo breed mogelijk overleg met alle geledingen in het dorp. 

Het is een vervolg op de visie 2005-2010 en heeft een looptijd van 2011-2016 (2020). 

Het doel van deze visie is meervoudig. Het kan en mag worden gelezen als een kennismaking met 

het dorp, voor de geïnteresseerde bezoeker of voor iemand die overweegt zich er te vestigen. 

Ook voor de bewoners zijn er veel wetenswaardigheden in te vinden. 

Het kan ook worden gezien als een inventarisatie, een overzicht, een vaststelling van de situatie 

en stand van zaken van het dorp Ureterp anno 2011. 

Voor Plaatselijk Belang is het meer dan dat. Plaatselijk Belang, opgericht in 1900, zet zich al ruim 

110 jaar in voor de belangen van het dorp in de breedste zin. Vaak gebeurt dit in samenspraak 

met de gemeente Opsterland, want de gemeente is onze belangrijkste gesprekspartner. 

  

Uit de vorige visie zijn verschillende zaken gerealiseerd: 

* 2008  V.d. Bent stichting op de plaats van de oude molen en het voormalige bankgebouw. 

* 2009  Nieuw parkeerterrein bij De Lijte (50 plaatsen). 

 

* 2010  Weibuorren/Lijteplein (riolering en herinrichting). 

* 2010  Nieuwe sportvelden (nieuwe locatie en uitbreiding). 

* 2010  Lijtehiem (verpleeghuis). 

 

Andere zaken die in de periode 2005-2010 zijn gerealiseerd en 

waar Plaatselijk Belang in meer of mindere mate bij betrokken is 

geweest, zijn: 

* 2006 Riolering Tumpstrjitte en Foareker (deels) vervangen en 

nieuwe bestrating. 

* 2007 Afbraak en opbouw woningen aan de Mouneleane. 

* 2009 Oerterp Fernijt (ongeveer 100 woningen afbraak/opbouw en renovatie). 

* 2010 Oerterp Fernijt (gescheiden rioleringssysteem en nieuwe bestrating). 

* 2010 10 extra parkeerplaatsen bij De Wier. 

* 2010 “Kis en Go” zone bij OBS de Twirre. 
 

* 2010 Nieuw schoolgebouw De Opdracht. 

* 2010 Aanleg nieuw terrein voor woningbouw.                                                                                                                     

 

Ureterp is een groeikern in Opsterland. In de nota Vitaal 

Opsterland van 2010 is het dorp aangewezen als Centrumdorp 

(centrum voor de dorpen: Bakkeveen, Frieschepalen, 

Siegerswoude, Wijnjewoude en Ureterp). Door zijn ligging heeft 

het goede mogelijkheden voor doorgroei en ontwikkeling. Het 

zou jammer zijn dat dit ten koste zou gaan van het dorpse 

karakter, de gemoedelijke omgang tussen de dorpsbewoners en van de sociale cohesie. 

Op het snijvlak van enerzijds ontwikkelen en anderzijds behouden presenteert Plaatselijk Belang 

hier haar visie op Ureterp naar de toekomst, waarin leefbaarheid en kwaliteit van wonen, werken 

en recreëren hand in hand moeten gaan met de doorgaande ontwikkeling, groei en nieuwe 

uitdagingen. 

 

0 

De punten, die door Plaatselijk Belang als actie- of speerpunt worden gezien, 

zijn vetgedrukt en met het wapen van Ureterp aangegeven. 
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Het dorp en zijn ligging 

 

Ureterp ligt in de gemeente Opsterland, waarvan het gemeentehuis is gevestigd in 

Beetsterzwaag. Op 1 januari 2011 had het dorp 4855 inwoners. Ureterp ligt ca. 6 km ten 

zuidoosten van Drachten. De bereikbaarheid van Ureterp is goed, ondermeer door de A7, de 

autosnelweg Groningen-Heerenveen, die op vrij korte afstand langs het dorp loopt en de N381, 

de provinciale weg Drachten-Emmen, die de A7 kruist en die ook via de Wâldwei een verbinding 

met Leeuwarden heeft. Ureterp zelf ligt aan de provinciale weg N917 (een gebieds-

ontsluitingsweg vanaf de N381. De bereikbaarheid per trein is nu lastig. Als er in de toekomst 

een treinverbinding Heerenveen – Drachten – Groningen zou komen, zou dat de bereikbaarheid 

met de Randstad en Groningen enorm verbeteren. Het dorp kenmerkt zich door een aantal zaken. 

De levendigheid van het dorp komt tot uiting in het rijke verenigingsleven, vooral op het gebied 

van sport, muziek, kerk, zang en cultuur. Daarnaast zijn er nog verschillende andere verenigingen 

op allerlei gebied, die elk hun eigen activiteiten hebben. 

 

Verder heeft het dorp een goed winkelbestand. Alle levensbehoeften zijn in het dorp 

verkrijgbaar. Andere bedrijven zijn grotendeels gevestigd op bedrijventerreinen De Gilden en 

Drachten Azeven-zuid. 

Het dorp heeft een goed en plezierig woonklimaat. In het laatste decennium van de vorige eeuw 

en tijdens “Oerterp Fernijt” is er veel nieuwbouw gepleegd, veelal koopwoningen in vrij ruim 

opgezette woonwijken. Het karakter is nog grotendeels dorps, zodat veel mensen elkaar nog 

kennen en groeten. De nabije omgeving van het dorp is landelijk en groen, met veel mogelijkheden 

tot recreatie, vooral in de vorm van fietsen en wandelen. Het landschap wordt getypeerd als een 

coulisselandschap; landerijen met daartussen sloten met boomwallen en hier en daar een stukje 

bos en enkele restanten heide. 

 

Historisch perspectief 

 

 

Ureterp als dorp bestaat al sinds de 13e eeuw. Het is begonnen als een aantal 

boerennederzettingen, gebouwd op een zandrug, noordelijk van het Koningsdiep. In Opsterland 

liggen de doorgaande routes in het landschap vooral 

oostwest, daarmee de zandruggen volgend. 

Zo is ook de Weibuorren (vroeger Binnenwei) vanouds een 

doorgaande route door Ureterp en ook nu nog de 

hoofdverkeersader van het dorp. De oudste bebouwing is 

dan ook aan deze weg te vinden. Ureterp heeft wel een 

enigszins vreemde ontwikkeling doorgemaakt. De 

Hervormde Kerk (Sint Piterkerk), een gebouw uit de 

periode 1200 tot 1250 staat niet, zoals dat in Friesland 

verder wel heel gebruikelijk is, in het centrum van het 

dorp, maar juist een kilometer daarbuiten. De kerk wordt 

omgeven door enkele huizen en boerderijen. 

 

Aangenomen mag worden dat hier de oorsprong van het dorp ligt. De ontwikkeling van het dorp 

heeft echter een andere richting genomen, aanvankelijk naar de Feart, de toenmalige vaart, die 

vanuit Drenthe, langs Haulerwijk, Bakkeveen en Ureterp naar Drachten liep. De vaart was in het 

einde van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw het centrum van de bedrijvigheid in 

Ureterp. Het vervoer per schip was het belangrijkste middel van transport en daar omheen 

ontwikkelden zich allerlei activiteiten, die met de scheepvaart te maken hadden. 

De zijkanalen, de zogenaamde wijken, kwamen tot aan de Weibuorren, waar het dorp toen 

eigenlijk alleen nog maar bestond uit lintbebouwing langs die Weibuorren. Daar zaten ook wat 
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bedrijven en winkels aan, zoals een smid, een café, enkele bakkers en slagers. Echte zijstraten 

waren er nog niet, wel een aantal onverharde wegen, reden genoemd, die verder het land in 

gingen. 

 

Toen na de oorlog de wederopbouw begon, kwam ook al vrij snel het transport over de weg op 

gang. Meer en meer verloor het transport per schip terrein en in de zestiger jaren werd de 

Feart gedempt en werd er een weg aangelegd. Het accent kwam steeds meer te liggen op het 

dorp, zoals we dat nu kennen. Er kwam woningbouw ten noorden en ten zuiden van de Weibuorren 

en na de jaren zeventig ging dat in snel tempo verder. Gelukkig is de uitbreiding zo aangepakt dat 

het dorp een vrij evenwichtige vorm heeft gekregen en gehouden met de Weibuorren als 

centrale as. 

Meer historie over Ureterp is te vinden in het boek “Ureterp, van verleden tot heden” van 

Berend L. Hoeksma. 

   

Het gezicht van het dorp 

 

Zoals gezegd is de Weibuorren de centrale as van het dorp en daarmee beeldbepalend voor 

degene die als passant door Ureterp rijdt. In 2010 is het straatbeeld, wegdek en verlichting 

volledig aangepast. In de vorige dorpsvisie is vastgesteld dat de Weibuorren weinig 

karakteristieks (meer) heeft. In de afgelopen decennia zijn 

bijvoorbeeld het café Gorter, bakkerij Zuiderbaan en de oude 

smederij verdwenen. Hiervoor zijn in de periode 2005 – 2010 

mooie panden herbouwd. De gepleegde nieuwbouw op het 

Lijteplein heeft –ondanks de goede bedoelingen- niet die 

uitstraling gekregen die het dorp voor de toevallige passant 

opvallend en interessant zou kunnen maken. Daarnaast is in de 

Weibuorren als winkelstraat in de loop der jaren door 

verbouwing en vernieuwing van de winkelpanden een vrij 

rommelig geheel aan gevels ontstaan, wat de uitstraling niet ten 

goede komt. Door de nieuwbouw en het nieuwe straatbeeld van 

de Weibuorren, maar ook de aanpak ter verbetering van de panden door de bewoners en de 

middenstanders, is de uitstraling duidelijk verbeterd. De locatie van de smederij kan daar nog 

een belangrijke bijdrage aan leveren. In ieder geval vraagt deze locatie duidelijk aandacht. 

 

Wel is het zo dat de oudere en meer karakteristieke panden hoofdzakelijk aan de Weibuorren te 

vinden zijn en dat is duidelijk een gevolg van de historische ontwikkeling. Noordelijk en zuidelijk 

van de Weibuorren bevindt zich de opeenvolgende nieuwbouw van de tweede helft van de 

twintigste eeuw. In die periode is de woningbouw veel eenheidsworst geweest. Pas in de 

negentiger jaren is hier een kentering ingekomen, vooral waar het de koopwoningen betreft. In 

de periode 2005-2010 is met het project Oerterp Fernijt de woningen, de riolering, de 

bestrating en de groenvoorziening in het deel ten zuiden van de Weibuorren een stuk verbeterd. 

Gelukkig is er veel aandacht gebleven voor het behoud van groene gebieden in het dorp. Dat 

brengt mee dat het dorp niet oogt als een grijze steenmassa. 
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1 

UITSTRALING VAN ONS DORP 

Voor Plaatselijk Belang is het behoud of het terugbrengen van 

karakteristieke elementen in het dorp een belangrijk punt. 

 

In het bijzonder de Weibuorren moet nog meer uitstraling, meer cachet 

krijgen door aanpassingen in straatbeeld en wegdek, verlichting, nieuwbouw 

met karakteristieke elementen en eisen bij verbouw en aanpassingen van 

winkelpanden. 

Dit actiepunt uit de dorpsvisie 2005-2010, is qua straatbeeld, wegdek en 

verlichting in 2010 gerealiseerd en op 8 december 2010 feestelijk geopend 

door wethouder Wietse Kooistra. 

 

Ook hebben een aantal particulieren hun panden aan de Weibuorren een 

opknapbeurt gegeven. 

PBU is hier blij mee en stimuleert dit. Hierdoor ontstaat er een steeds 

mooier beeld van “onze hoofdstraat”. 

 

Wonen 

Terugblik 

Bij het schrijven van een visie voor de komende jaren is het goed eerst even stil te staan bij het 

verleden. Wat zijn de resultaten uit de periode van de vorige dorpsvisie 2005 -2010. 

 Er is meer sociale woningbouw (koop, huur en levensloopbestendig) bij gekomen vooral in 

de uitbreiding “Fugelliet vervolg” waardoor het aantal huurwoningen (444) op hetzelfde niveau zit 

als in 2007 maar nog altijd minder dan in 2000 (493). 

 Verzorgingscentrum “de Lijte” is uitgebreid waardoor het aantal “zorgplekken” is 

toegenomen, dit was herstructurering Oerterp Fernijt deels fase 5. 

 De locatie tegenover de “skateramp” is bebouwd. 

 Herstructurering in het gebied Hagedoarnleane, Elzesingel, Koetsebeiwal en Ikewei laat 

op zich wachten i.v.m. de “financiële crisis” bij woningbouwcorporaties. 

 Er is geen sprake van gelijkmatige groei door de forse uitbreiding in “Fugelliet vervolg” 

met ca. 70 woningen. 

 De locatie “oude Rabobank/Molen” is ingevuld en biedt 

plaats aan de J.P. v/d Bent stichting met “niet-zelfstandige 

wooneenheden” voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 De locatie “oude smederij” is helaas nog niet ingevuld 

door WoonFriesland. 

 De “woningwetwoninkjes” aan het begin van de 

Mouneleane hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw, zowel huur 

als koop. 

 De locatie “Zuiderbaan” is ingevuld met 9 

huurappartementen voor bewoners onder de 23 jaar. 

 De herstructurering Oerterp Fernijt fase 1, 2, 3 en 4 (Roggepaed, Hjouwerpaed, Telle en 

Boekweitpaed) is afgerond. Helaas staan er nog enkele (koop)woningen leeg. 

 Op de locatie “oude sportcomplex” Hege Kamp zijn de eerste woningen in aanbouw. 
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De grenzen van het dorp 

De oost-west lopende Weibuorren is de belangrijkste drager in 

het dorp. Ten noorden en zuiden zijn de diverse woon- en 

verblijfsgebieden ontwikkeld. Aan de westzijde wordt het dorp 

begrensd door de uitbreiding op de oude sportvelden en door 

een melkveebedrijf. De zuidzijde wordt begrensd door de 

“Bûtewei”. De oostzijde wordt begrensd door het kleinschalige 

bedrijventerrein “de Gilden”, en de “Skieppeleane” waar een 

autosloperij en een NAM-locatie voor de begrenzing zorgen in 

het kader van de wet Milieubeheer. De nieuwe sportvelden en de 

volkstuinen zijn hier gerealiseerd. Aan de noordzijde is de 

meest recente uitbreiding van Ureterp gerealiseerd. De “Leidyk” kan als begrenzing worden 

aangeduid voor het noordelijke deel van Ureterp. Het zou wenselijk zijn om geen verdere 

uitbreidingslocaties buiten deze grenzen te zoeken omdat anders het omliggende landschap te 

zeer wordt aangetast. Dit landschap rond Ureterp is één van de belangrijke kwaliteiten die 

Ureterp als woondorp versterken t.o.v. het verstedelijkte gebied (rondom) Drachten. In bijna 

alle beleidsdocumenten van de gemeente Opsterland wordt gesproken over het in stand houden 

en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

2 

Kaartje van Ureterp met aangegeven grenzen. 

 

 

3 

GRENZEN VAN HET INDUSTRIETERREIN A-ZEVEN 

 De N381 en de A7 moeten de “natuurlijke” grenzen zijn en blijven bij 

de (eventuele) uitbreiding van de bedrijventerreinen ten westen van de N381 

en ten noorden van de A7. 

 Het coalitieakkoord 2010-2014 “Samen werken aan welzijn” van de 

gemeente Opsterland deelt dit argument met ons. 
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Algemeen, feiten en cijfers 

Volgens de gemeentelijke bestuurlijke visie “Romte en Ferskaat” wordt gesproken over de 

“aantrekkingskracht van Ureterp” en heeft als uitgangspunt dat de gemeente Opsterland wil 

werken aan de kwaliteit van Ureterp als woondorp en de bijzondere landelijke kwaliteiten van 

Ureterp en omgeving wil versterken. In het structuurplan Opsterland 2000 – 2010 en de 

structuurvisie Ureterp 2008 – 2015 met een doorkijk naar 2020 wordt Ureterp nog steeds 

aangemerkt als centrumdorp waaraan ruime ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden met een 

ligging in de economische kernzone A7. Dit vertaalt zich in een woningbouwprogramma van ca. 

254 woningen in de periode 2008 – 2016. Het gemeentelijk beleid is afgestemd op het provinciale 

beleid en de woningbouw afspraken zijn met de provincie vastgelegd tot 2016. Het provinciale 

beleid (Streekplan Fryslan 2007) is er opgericht dat 30 tot 40% binnenstedelijk en 60 tot 70% 

buitenstedelijk zal worden gebouwd. Voor Ureterp wordt gedacht aan een “kwaliteitswoonlocatie 

met een dorps/landelijk georiënteerd woonmilieu, in combinatie met behoud en versterking van 

bestaande dorps- en groenstructuren”. Tevens is in het gebied Beetsterzwaag-Ureterp ruimte 

voor landgoederen. De huidige uitbreidingslocatie ligt op de voormalige sportvelden waar in totaal 

rond de 100 woningen kunnen worden gebouwd. De nadruk vanuit de provinciale beleidsopgave 

2010 - 2020 “Fan mear nei better” komt te liggen op inbreiding in plaats van uitbreiding om het 

toekomstig ruimtebeslag voor nieuwe woningen te beperken. Het optimaal benutten van het 

bestaande bebouwde en onbebouwd gebied draagt bij aan een efficiënt gebruik van ruimte en 

daarmee aan een duurzame ruimtelijke inrichting. 

Hierbij een overzicht van de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen in de afgelopen 

jaren. 

datum Aantal inwoners Aantal woningen Huur 

(WoonFriesland 

en Elkien) 

Koop 

1-1-2004 4801 1792 433 1359 

1-1-2005 4768 1800 433 1367 

1-1-2006 4749 1800 433 1367 

1-1-2007 4685 1808 442 1366 

1-1-2008 4675 1777 407 1370 

1-1-2009 4690 1803 402 1401 

1-1-2010 4827 1870 444 1426 

1-1-2011 4855 n.n.b n.n.b n.n.b 

 

Uit deze tabel blijkt dat Ureterp iets boven het aantal inwoners van 2004 zit. Hieruit is te 

concluderen dat Ureterp niet of nauwelijks groeit (in aantal inwoners) maar alleen de verwachte 

daling van de gemiddelde bezetting per woning opvangt. De gemiddelde woningbezetting was 2,68 

in 2004 en is gedaald naar 2,58 in 2010. Het semi-stedelijk niveau ligt op een woningbezetting 

van 2,3 inwoners per woning. 
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De demografische ontwikkelingen in Zuidoost Friesland zijn redelijk positief voor de gemeente 

Opsterland en helemaal voor het economisch kerngebied rond Drachten, de A7 zone. Voor de 

gehele gemeente Opsterland wordt rekening gehouden met een lichte groei van het aantal 

inwoners van 0,6% tot 2020. Welk groeipercentage voor Ureterp geldt, is niet bekend. Verwacht 

mag worden, gezien de ligging t.o.v. Drachten, dat het groeipercentage voor Ureterp boven deze 

0,6% uitkomt. 

4 

WONEN 

 Meer woningbouw noodzakelijk om de daling van 2,58 naar 2,3 personen 

per woning op te kunnen vangen en de kansrijke groei van Ureterp in de A7 zone 

te benutten. 

 Woningbouw afgestemd op de “ontgroening en vergrijzing” om de 

negatieve effecten hiervan te verminderen. 

 Het aantal huurwoningen (444) is iets toegenomen (+11) t.o.v. 2004 maar 

nog steeds beduidend lager dan in 2000 (493) ondanks de grote vraag naar 

huurwoningen. 

 Woningbouw moet plaats vinden binnen de aangegeven grenzen (zie 

kaartje). 

 Herstructurering “oude huurwoningen” noodzakelijk om een goede 

kwaliteit (huur) woningaanbod te houden. 

 De locatie “oude smederij” moet zo spoedig mogelijk ingevuld worden om 

deze “rotte plek” in het hart van Ureterp weg te nemen. 

Hierbij een overzicht van het woningbouwprogramma voor Ureterp van 2008 tot 2016. 

locatie woningbouw Sloop 
saldo toe- 

/afname 

2008 2009 

Herstructureringslocaties      

Oerterp Fernijt I 30  30 13 17 

Oerterp Fernijt II 25    25 8 18 

Oerterp Fernijt III 17 -23  -6 -23 18 

Oerterp Fernijt IV 4 - 4  0 -4 4 

Oerterp Fernijt V  -21 -21 -15  

functieveranderingslocaties      

Terrein voormalige smederij 2  2   

Herinrichting sportvelden 

De Hege Kamp 

100  100   

uitleglocaties      

Fûgelliet 2b-1 2  2 2  
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Fûgelliet vervolg 1 74  74 47 11 

Overig    -4+2 -1 

Totaal 254  -48 206  26 67 

Uit voorgaand tabel blijkt dat er een stevig opgave ligt voor de woningbouw in Ureterp. Wat ook 

nog een belangrijke rol speelt is de “ontgroening en vergrijzing” van de bevolking. Dit betekent 

wegtrekkende jongeren en een toename van ouderen. Het percentage jongeren in Ureterp van 0 – 

20 jaar bedraagt per 01-01-2011 ca. 27% van de totale Ureterper bevolking. Het percentage 65+ 

bedraagt ca. 16% van de bevolking. Het overige percentage van ca. 57% is de leeftijdscategorie 

tussen 20 en 65 jaar. 

Buitengebied 

In de jaren eind ’50 en begin ’60 zijn hier in ruilverkavelingverband ontzettend veel bedrijven 

beëindigd (zgn. met behulp van de saneringsregeling). Deze bedrijven hebben bijna allemaal een 

woonbestemming gekregen. 

Na invoering van de melkquotering in 1983 is de melkprijs voor  boeren vrij stabiel geweest en 

was  de drang om te groeien door het dure quotum ook niet zo groot. Nu we op het punt staan dat 

de melkquotering afgeschaft wordt, zal de schaalvergroting weer actueel worden en zullen er 

agrarische gebouwen vrij komen. Door de aanstaande  regelgeving over ammoniakuitstoot komen 

deze veehouders voor een investering van minimaal 100.000 euro te staan. Dat is met de 

opbrengstprijzen van de laatste jaren voor de meeste ondernemers niet haalbaar. 

Tip aan gemeente: Ga soepel om met de functie verandering van agrarische gebouwen, zo lang 

als de omgeving er geen last van heeft. Dit houdt het buitengebied leefbaar. Vooral ook het 

opdelen van boerderijen in meerdere wooneenheden blijkt in het zuiden en oosten van het land 

een groot succes. De bewoners daar waarderen vooral het sociale aspect en het gevoel van 

veiligheid. 

5 

WONEN BUITENGEBIED van URETERP 

Advies aan de gemeente: 

 Ga soepel om met de functie verandering van agrarische gebouwen, zo 

lang als de omgeving er geen last van heeft. 

 

 Het opdelen van boerderijen in meerdere wooneenheden blijkt in het 

zuiden en oosten van het land een groot succes. De bewoners daar waarderen 

vooral het sociale aspect en het gevoel van veiligheid. 
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Gemeentelijke herindeling. 

Plaatselijk Belang Ureterp heeft hier “nog” geen visie standpunt over ingenomen, wat niet wil 

zeggen dat het ze dat niet kan of niet wil. 

6 

GEMEENTELIJKE HERINDELING 

 Plaatselijk Belang gaat er van uit dat zodra dit aan de orde is dat de 

Gemeente Opsterland Plaatselijk Belang vroegtijdig zal benaderen voor een 

verkennend gesprek, waarin alle voor- en tegenargumenten aan de orde zullen 

komen. 

 

Relatie met de gemeente. 

Een van de belangrijkste taken van Plaatselijk Belang is het contact met de gemeente. Zij zijn 

vaak onze gesprekspartner bij plannen, wijzigingen en heel veel andere zaken. In de afgelopen 

jaren is door alle projecten in ons dorp zeer intensief overleg geweest met de gemeente en de 

politiek. Dit overleg is meestal positief verlopen. 

Bij de dorpsspiegel 2010 bleek uit de enquête dat de bewoners van Ureterp vonden dat de 

gemaakte afspraken met de gemeente voor 59% werden nagekomen. Vier jaar eerder was dit 

percentage nog 68%. 

Nu Plaatselijk Belang in verband met de nieuwe dorpsvisie intensief overleg heeft met het dorp 

horen we steeds vaker dat de gemeente vaak denkt in moeilijkheden en bedreigingen terwijl we 

in deze moeilijker wordende tijd toch uit zullen moeten gaan van onze mogelijkheden en 

uitdagingen. Indien deze positief worden opgepakt blijkt er vaak veel meer mogelijk dan er in 

eerste instantie werd gedacht. 

7 

NAKOMEN AFSPRAKEN UIT DE DORPSSPIEGELS 

 In het kader van deze visie dagen we de gemeente Opsterland uit om het 

percentage nagekomen afspraken per jaar met 5% te verhogen. 

 We hopen dat de gemeente in de toekomst uit zal gaan van mogelijkheden 

en uitdagingen. 

 

CO2-opslag 

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de mogelijkheden onderzocht om versneld een 

grootschalige CO2-opslag te realiseren in Noord Nederland. Naast energiebesparing en duurzame 

energie is CO2-opslag, in de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening, een 

noodzakelijk onderdeel van een effectief klimaat. Op 24 juni 2010 is door het Rijk een drietal 

voorkeurslocaties bekendgemaakt voor CO2-opslag; Boerakker (gemeente Marum),  Sebaldeburen  

(gemeente Grootegast) en Eleveld (gemeente Aa en Hunze). 

De raad van de gemeente Marum heeft unaniem een ingediende motie aanvaard waarin de 

ondergrondse opslag van CO2 binnen haar gemeente wordt afgewezen.  Het College (B&W) van Aa 

en Hunze heeft een standpunt ingenomen tegen de opslag van CO2 in haar gemeente. In februari 

2011 (voor de Provinciale Staten verkiezing) heeft de minister besloten om de opslag niet in de 
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bodem van Noord Nederland te stoppen maar te willen gaan zoeken naar alternatieven in de 

bodem onder de zee. 

Ook Plaatselijk Belang Ureterp heeft zorgen  over de veiligheid van CO2 -opslag. Vooral de 

veiligheidsrisico’s op langere termijn spelen hierbij een belangrijke rol, alsook de 

veiligheidsnormen op zichzelf.  PBU zal zich net als de bevolking van Barendrecht, Boerakker, 

Grootegast met hand en tand verzetten tegen opslag onder haar grondgebied. 

Er is nog nooit wetenschappelijk onomstotelijk aangetoond dat CO2 ondergrondse opslag (en het 

transport daarvan) geen schadelijke gevolgen  voor de volksgezondheid zal hebben. 

8 

CO2 OPSLAG 

De gemeente Opsterland heeft een motie van Opsterlands Belang, CDA, 

Opsterlanders en Christen Unie aangenomen. De motie spreekt zich uit tegen 

mogelijke opslag van CO2 in de Opsterlands bodem. Dat is helder en duidelijk. 

Plaatselijk Belang Ureterp is blij met dit besluit. 

 

Centrumdorp (bron gemeente Opsterland) 

Dorpen zijn niet meer de besloten gemeenschappen van vroeger, dorpen kennen een gemengde 

bevolkingssamenstelling: jong, oud, autochtoon en nieuwkomer (import). In de gemeente is te zien 

dat de kleinste dorpen veranderen in woondorpen waar steeds minder functies aanwezig zijn. 

Door de sterk toegenomen mobiliteit van de plattelandsbewoners 

heeft dat nauwelijks invloed op de leefbaarheid van een dorp. 

Een aantal grotere dorpen heeft nog steeds een royaal aantal 

voorzieningen zoals een dorpshuis, school en sportaccommodatie. 

Voor de centrumdorpen geldt nu al dat de voorzieningen daar 

geconcentreerd zijn. Voor het uitwerken van de visie op 

voorzieningen maakt de gemeente daarom een indeling in drie 

categorieën dorpen: • Centrumdorp: heeft meer dan 3.000 

inwoners en voorzieningen die met de omliggende dorpen worden 

gedeeld; er wordt aangesloten bij de indeling van de woonservice 

gebieden. Centrumdorpen zijn Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp. • Plusdorp: heeft 1.500 - 

3.000 inwoners; wonen staat centraal maar heeft door ligging of bijzondere omstandigheid (een) 

extra functie(s). Plusdorpen zijn Bakkeveen, Nij Beets, Tijnje en Wijnjewoude. • Woondorp: 

heeft minder dan 1.500 inwoners; wonen staat centraal; in de regel is er nog wel een 

ontmoetingsfunctie, veelal in de vorm van een dorpshuis. Voor andere voorzieningen is men 

aangewezen op de regio binnen of buiten de gemeente. Hierbij is bereikbaarheid een belangrijk 

aandachtspunt. 
 

 

Vitaal Opsterland 

De aanwezigen bij de dorpsgesprekken zien wonen als de belangrijkste basisvoorziening. Om goed 

te kunnen wonen is het ontmoeten en omzien naar elkaar in de dorpen een belangrijke 

voorwaarde. De overige basisvoorzieningen - onderwijs, zorg en sport - dienen vooral goed 

bereikbaar te zijn. Het onderscheid tussen centrumdorp, plusdorp en woondorp dient leidend te 

zijn voor het bereikbaar zijn, het beheer en de vernieuwing van de voorzieningen. 

Men moet goed kunnen wonen. Het beleid moet zich meer richten op het scheppen van 

randvoorwaarden om goed te kunnen wonen dan op het realiseren van kleine uitbreidingsplannen 

in de dorpen. Het doorbreken van het ‘groeidenken’ is  noodzakelijk. Bouwen om voorzieningen in 

stand te houden is achterhaald en betekent dat elders in het dorp of in de gemeente huizen leeg 
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komen te staan. Woondorpen zien er aantrekkelijk en verzorgd uit; kwaliteit en concentratie van 

voorzieningen staan boven lokale beschikbaarheid. 

Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Sociale netwerken vergroten de leefbaarheid van een 

dorp. Collectieve zelfredzaamheid betekent dat mensen in een dorp elkaar vertrouwen en de 

bereidheid hebben samen te werken om problemen op te lossen en doelen te bereiken. In de 

kleine woondorpen kennen de inwoners elkaar en is er veel bereidheid om in sociale netwerken te 

investeren. In de grotere centrumdorpen is dat minder het geval. Daar is een centrale 

ontmoetingsruimte minder belangrijk omdat bewoners uit meerdere vormen voor ontmoeting 

kunnen kiezen. 

 

Verkeer 

Algemeen 

De Weibuorren is de doorgaande weg door Ureterp. De weg combineert het doorgaande karakter 

met het verblijfskarakter van een winkelstraat en is van oudsher druk door het doorgaande 

verkeer richting Frieschepalen en Wijnjewoude en door de verkeersbewegingen in het dorp zelf. 

Er is in het verleden gekeken naar de mogelijkheid van een rondweg. Dit is echter nooit 

uitgevoerd, zodat bij de verkeerscirculatie van de bestaande situatie moet worden uitgegaan. 

PBU is de mening toegedaan, dat er op termijn zal moeten worden gekeken naar de mogelijkheid 

van een rondweg. Door toename van het verkeer in het algemeen en van het extra aan- en 

afvoerverkeer van de industriezone A7 in het bijzonder, zal er op termijn een onacceptabele 

verkeerssituatie in het dorp (Weibuorren) en op de Feart ontstaan. 

De gebiedscommissie N381 is ingesteld om de negatieve effecten die de N381 mocht hebben op 

de omgeving om te buigen tot positieve. 

De gebiedscommissie heeft al met PBU gesproken. We hebben 

hen gewezen op de gevaarlijke verkeerssituatie rondom de 

Hervormde kerk (St. Piter). 

Ook is gewezen op de door ons verwachte toename van de 

verkeersintensiteit op de Bûtewei na de totstandkoming van de 

ongelijkvloerse kruising met de N381. 

 

9 

HET OUDE URETERP 

Het “Oude Ureterp” rond de Hervormde Kerk (Sint Piterkerk) moet als een soort 

beschermd dorpsgezicht worden behandeld. 

 Bij eventuele nieuwbouw richting deze kerk moet een behoorlijke ruimte 

worden opengelaten en het inrichten van een bedrijventerrein in deze buurt is 

voor PBU nog steeds onbespreekbaar. 

 Voor de gevaarlijke verkeerssituatie rondom de St. Piter moet een 

oplossing worden gezocht. Dit kan eventueel inclusief het parkeerterrein. 

 

De N381 is een belangrijke verkeersroute door Zuidoost-Fryslân. Toch kiezen automobilisten 

vaak voor een andere route, waardoor ook die wegen zwaar belast worden. Dat heeft een 

negatieve invloed op de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N381. Het Friese deel 
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van de N381 wordt omgevormd tot een stroomweg (autoweg). Een stroomweg heeft een 

snelheidsregime van 100 km/uur. Verder heeft een stroomweg ongelijkvloerse kruisingen zoals 

tunnels en viaducten. Provincie Drenthe heeft haar deel van de N381 een aantal jaren terug al 

opgewaardeerd tot een stroomweg. 

 

Kwaliteit van de wegen 

Hierover wordt voortdurend overleg met de Gemeente gevoerd. Het  is een vast agendapunt in 

het overleg met de Gemeente. 

De gemiddelde kwaliteit van de wegen in ons dorp is op dit moment redelijk tot goed te noemen. 

In het buitengebied komt het niet boven de classificatie matig uit, slecht is hier en daar zelfs 

aan de orde. Het onderhoud is nauwelijks preventief, veelal gebeurt er pas wat als de situatie 

echt onhoudbaar is geworden. Hoewel er niet direct getwijfeld wordt aan de goede wil van de 

Gemeente op dit gebied moet wel worden vastgesteld dat er structureel te weinig geld is of 

wordt vrijgemaakt om de onderhoudssituatie van de bestrating op voldoende niveau te houden. In 

feite is er ieder jaar een tekort en wordt er nooit ingelopen op de achterstand in het onderhoud. 

10 

ONDERHOUD WEGEN en GROEN 

 Goed onderhoud van wegen is van groot belang voor de veiligheid en 

representativiteit van het dorp. 

 Daarbij komt dat we allemaal wel weten dat klein onderhoud veel 

goedkoper is dan groot onderhoud achteraf. 

 Juist in tijden van bezuinigingen moeten we de kosten in ons 

huishoudboekje goed beheren. 

 Uitstel lijkt goedkoper, maar dat is het in dit geval niet. 

 We vragen de gemeente hierop niet te gaan bezuinigen maar reserveer 

hiervoor de juiste middelen. 

 

Openbare verlichting 

De openbare verlichting geeft niet alleen een zichtbare veiligheid maar we voelen ons ook veiliger 

in een verlichte omgeving. Helaas komt het nog al eens voor dat bomen veel licht wegnemen. De 

gemeente zou bij de aanleg van openbare verlichting en het planten van bomen daar meer 

rekening mee moeten houden. 

Veel Ureterpers geven aan dat ze vaker op de fiets naar Drachten zouden gaan als de route  

beter verlicht zou zijn. 

  



16 
 

Bedrijven 

De bedrijven zijn vooral geconcentreerd op het kleinschalig bedrijventerrein aan De Gilden. 

  

11 

UITBREIDING VAN HET INDUSTRIETERREIN DE GILDEN 

 Plaatselijk Belang hecht er aan dat de bedrijven niet worden verspreid 

over meerdere kleine terreinen in Ureterp. 

 Zij dringt er bij de Gemeente op aan dat ook de grond, die achter het 

huidige bedrijventerrein ligt, beschikbaar blijft voor uitbreiding. 

 

 
 

 

ZZP-ers   

Plaatselijk Belang is blij met deze groep en wil ze graag behouden en ze de ruimte geven om zich 

te ontplooien. 

12 

PUNTEN UIT DE BIJEENKOMST MET DE ZZP-ERS VAN URETERP 

 Geen van de aanwezige ZZP-ers wil en kan met hun bedrijf naar de 

Azeven – Drachten , de argumenten zijn: 

a. We werken van huis uit, maar hebben wel behoefte aan meer ruimte binnen ons 

werkveld “Ureterp”; 

b. Er niets geschikts te vinden, het is dan te groot, veel te duur en ook niet 

geschikt. 

 Soms wordt vanuit de gemeente het advies gegeven dat ze maar moeten 

zoeken om een leegstaande boerderij, maar die zijn er bij Ureterp eigenlijk niet 

te krijgen en dan zou er waarschijnlijk geen bank te vinden zijn voor de 

financiering. 

 Vervolg industrieterrein de Gilden; Er is flink belangstelling voor kleine 

gebouwen of een groot verzamelgebouw, enkele met wonen enkele zonder wonen, 

dat is wat de ZZP-ers aangeven. 

  

 

Ondernemen in Ureterp 

De ondernemers van Ureterp hebben zich grotendeels verenigd in de Ondernemers Vereniging 

Ureterp (OVU). Met deze vereniging heeft Plaatselijk Belang minimaal één keer per jaar een 

overleg. 
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Winkels 

Ureterp heeft qua aantal en verscheidenheid een behoorlijk winkelbestand. Uit een onderzoek 

van het MKB in de jaren negentig bleek dat er voldoende winkels waren. In de jaren daarna zijn 

er geen ingrijpende wijzigingen geweest. Het winkelbestand is vrij constant, maar lijkt wat te 

vergrijzen. Met Drachten op korte afstand als winkelhart en daarnaast op wat grotere afstand 

de stad Groningen is de kans dat het winkelbestand in Ureterp zich zal uitbreiden niet groot te 

achten. 

13 

WINKELBESTAND 

 Het handhaven en waar mogelijk revitaliseren van het huidige 

winkelbestand is belangrijk in het kader van de aantrekkelijkheid van het 

dorp. 

 

 

 

 

Sport en recreatie 

          

Sport 

Onder deze noemer vallen zowel de buiten- als binnensporten. 

De buitensporten zijn gevestigd op een geheel nieuw complex aan de Griene Leane. Op dit 

complex hebben voetbal, korfbal en tennis hun eigen plek. Zowel de accommodaties als de velden 

voldoen aan de nieuwste eisen van de sportbonden. 

Kaatsen maakt gebruik van het grasveld van korfbal. 

Op dit moment is er vrijwel een ideale situatie voor de buitensporten. De toekomst zal uit 

moeten wijzen of de parkeergelegenheid voldoende is. 

Het is mogelijk dat in de verdere toekomst er meer druk op de sportvelden zal ontstaan. In de 

gemeentelijke visie “Vitaal Opsterland, Basisvoorzieningen en Accommodaties 2010-2030” staat 

Ureterp als Centrumdorp, dit betekent dat de buurdorpen in de toekomst ook gebruik zouden 

moeten maken van de faciliteiten van Ureterp. 

Het sportcomplex kan alleen maar naar het westen worden uitgebreid omdat de andere 

richtingen bestaan uit wegen en sportvelden. 

De binnensporten spelen zich geheel af in De Wier. Inventarisatie leverde op dat De Wier 

gedurende het winterseizoen helemaal volgeboekt is met sporten/sporters uit Opsterland. Er is 

wel meer vraag van binnen en buiten de gemeente. 

De opslagruimte voor bepaalde sporten in De Wier is te krap. Dit stuit regelmatig op problemen. 
 

Het is mogelijk dat  in de verdere toekomst er meer gebruik van De Wier zal moeten worden 

gemaakt, omdat Ureterp als Centrumdorp is aangemerkt door de gemeente. 

Een toename van sport, zal zonder meer inhouden dat De Wier uitgebreid zal moeten worden. 
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SPORTVOORZIENINGEN 

 Sportcomplex aan de Griene Leane; 

Aan de westzijde van het sportcomplex mag geen woningbouw komen omdat 

dit een latere eventuele uitbreiding van de sportvelden in de weg zal staan. 

 MFC De Wier; 

Bij grotere druk op de sportaccommodatie van De Wier zal onherroepelijk 

uitbreiding van het geheel een gevolg moeten zijn. 

 

 

Recreatie en Toerisme 

Ureterp ligt in een landelijk gebied. In het dorp is redelijk wat groen en rond het dorp in het 

landelijke gebied zijn verschillende natuurwaarden die aantrekkelijk zijn voor wandelaars en 

fietsers. Het zgn. Zevenwoudenpad loopt langs en door Ureterp. Het fietsknooppunten systeem 

heeft een een route door het dorp. Er zijn een aantal wandelroutes (zwalkroutes) uitgezet, die 

veelal gebruik maken van de oude reden (onverharde paden) die uit vroeger tijd overgebleven 

zijn. 

15 

HET LANDSCHAP 

 Het bestaande coulisselandschap moet worden gehandhaafd en versterkt 

worden met aandacht voor fiets- en wandelpaden door en rond het dorp. 

 Bekeken moet worden hoe de staat van de wandelroutes is en of 

uitbreiding mogelijk is. 

  

Een zwembad heeft Ureterp niet. Gelet op de trend dat de buitenbaden verdwijnen en/of 

worden omgebouwd tot subtropische zwembaden lijkt een zwembad hier ook niet haalbaar. 

Aan de noordkant van Ureterp ligt een zandwinput. Helaas is deze  zandafgraving te gevaarlijk 

voor vaar- en zwemdoeleinden omdat in het verre verleden de betonnen brokken van de oude 

rijksstraatweg (nu A7) hierin zijn gestort.                                  

In overleg met de gemeente en omwonenden van de zandwinput van “Van Oord” is er in 2011 door  

Van Oord een wandelpad aangelegd langs deze put. 
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ZANDWINPUT 

 Voor markering van het pad, toegankelijkheid, bankjes en een 

informatiebord is er in 2011 overleg tussen Gemeente en Plaatselijk Belang. In 

2012 verwacht Plaatselijk Belang een afronding van dit project. 
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In het dorp zelf is voor de toerist weinig te doen. Er zijn slechts enkele terrassen te vinden bij 

café It Alde Sté, cafetaria Petit en de Leave 17. Een museum of een andere publiekstrekker is 

er niet. Voor overnachtingen zijn er bijna geen mogelijkheden. Ook buiten het dorp is er geen 

voorziening zoals een “bêd en brochje”. Wel zijn er de Oerterper Gastenkeamers aan de 

Merskenreed, maar die hebben een wat andere doelgroep.  Ook een VVV ontbreekt. Al met al zijn 

hier nog wel verbeteringen mogelijk. Het “Zevenwouden wandelpad” loopt sinds kort door 

Ureterp, op het Lijteplein splitst deze route zich in een westelijk en een oostelijke variant. 

Speeltuinen 

De besturen van de speeltuinverenigingen hebben aangegeven dat zij bang zijn dat het 

onderhoud van de speeltoestellen onder druk komt te staan als de subsidies komen te vervallen. 

Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en het is niet ondenkbaar dat daardoor de 

speeltuinen moeten worden gesloten. 

 

Stichtingen en verenigingen 

 

Vereniging Natuur en Milieu Ureterp e.o. 

De Vereniging is opgericht op 14 september 1973 onder de naam Vereniging voor Natuurbehoud 

en Milieubeheer Ureterp. 

Het huidige ledenbestand bedraagt ca. 105 leden. 

Het hoofddoel van de Vereniging zoals omschreven bij de oprichting in 1973 is: de bewoners en 

bezoekers van het gebied Ureterp en omstreken te betrekken in de zorg voor het aanwezige 

natuur- en landschapsschoon en te bevorderen dat het wonen, werken en verblijven in dit gebied 

zo weinig mogelijk schade toebrengt aan het natuurlijke milieu. Anno 2010  is het hoofddoel van 

destijds nog springlevend. 

De belangrijkste activiteiten zijn tegenwoordig de signaalfunctie t.a.v. milieuschadelijke of 

bedreigende activiteiten; het bezwaar aantekenen bij de Gemeente tegen te verlenen 

milieuvergunningen. 

Als tweede belangrijke activiteit is het natuurgebied Merskenheide bij Ureterp bij de 

plaatselijke bevolking te promoten, in samenwerking met Staatsbosbeheer.  
 

Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling 

Vogelasiel "de Fûgelhelling" is een uniek centrum in het noorden van Nederland. 

Het asiel biedt al 35 jaar hulp en verzorging aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze 

inheemse vogels en zoogdieren. Ieder jaar worden er meer dan 4.000 slachtoffers opgenomen. 

Indien mogelijk worden deze weer gezond in de vrije natuur teruggeplaatst. 

De Fûgelhelling heeft als werkgebied Friesland, delen van Groningen en Drenthe. 
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De Fûgelhelling is een eigentijds centrum. 

Naast de permanente uitbreiding van kennis over dierverzorging en revalidatie, wordt ingespeeld 

op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt er samengewerkt met reïntegratiebureau's en 

Talant (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking) en de Friese Reclassering. 

Verder is de Fûgelhelling een officieel geregistreerd leerbedrijf voor leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs. Er is een samenwerkingsovereenkomst met het AOC te Leeuwarden. 

  

Daarnaast is het geven van voorlichting en educatie één van de kerntaken van het asiel. 

 

Onderwijs 

Het dorp heeft drie scholen voor basisonderwijs, te weten een Christelijke Basisschool, een 

Gereformeerde Basisschool en een Openbare Basisschool. Van deze drie heeft de 

Gereformeerde Basisschool meer een streekfunctie. 

De jeugd van het voortgezet onderwijs gaat in overwegende mate naar Drachten en in mindere 

mate naar Groningen en Leeuwarden. Drachten ligt op fietsafstand, de busverbinding naar 

Groningen is vrij goed, die naar Leeuwarden is redelijk goed, maar vergt een extra overstap in 

Drachten. 

Kerken 

In Ureterp zijn drie kerken. De Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt heeft een kerkgebouw aan de Feart. Tot mei 2004 

was er een Hervormde Kerk en een Gereformeerde Kerk, die nu 

samen zijn gegaan in de Protestantse Kerk Nederland. De 

kerkgebouwen staan respectievelijk aan het Selmien en de 

Mounestrjitte. Bij de oude NH- Kerk staat het karakteristieke 

Theehuis en de pastorie. Ongeveer de helft van de bevolking 

van Ureterp is aangesloten bij één van de kerken. De kerken 

organiseren verschillende activiteiten, waaronder een soos voor 

de jeugd 

Jeugd 

Begonnen moet worden met de constatering: De jeugd hoort bij het dorp. We willen de jeugd 

graag in het dorp houden. Dat is goed voor een evenwichtige leeftijdsopbouw, dat is goed voor de 

scholen en voor de verenigingen, kortom, voor de leefbaarheid van een dorp. We moeten daarvoor 

dus ook de mogelijkheden scheppen en voorzieningen behouden. Dan gaat het om de 

peuterspeelplaats, de scholen, sportvoorzieningen, speelplaatsen, maar ook om veilige 

oversteekplaatsen en fietspaden. Ook de jeugdsoos heeft een belangrijke functie in het dorp en 

moet die houden. 

In de woningbouw moet rekening worden gehouden met de jeugd in die zin, dat er voldoende 

woningen voor starters beschikbaar zijn. 

Soms geeft de jeugd ook overlast. Daarover moet niet direct al te dramatisch worden gedaan. 

Het gaat vaak om een kleine groep jongeren met grotere of kleinere problemen en het is van alle 
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tijden. Vroeger waren er ook problemen met jongeren. Niettemin kan overlast ook grote en dus 

ongewenste vormen aannemen en dan moet er ingegrepen worden. Belangrijk hierbij zijn de 

Gemeente, Timpaan en de politie. Toch mag niet worden vergeten dat de eerste 

verantwoordelijkheid ligt bij de jeugd zelf en bij de ouders en daarna bij het dorp. In bepaalde 

gevallen ligt hier ook een taak voor Plaatselijk Belang. 

Als we naar de mogelijkheden van en de voorzieningen voor de jeugd kijken tot en met de 

basisschoolleeftijd, dan kunnen we constateren dat alles wat nodig is in het dorp aanwezig is. 

Uitgaan is in de huidige tijd ook belangrijk voor veel jongeren. Voor jongeren biedt het dorp op 

dat gebied niet veel mogelijkheden. Het dorpscafé voorziet niet in deze behoefte. Uitgegaan 

wordt dan ook vooral in Drachten, waar grotere uitgaanscentra zijn. Voordeel daarvan is dat de 

negatieve effecten van het uitgaan, zoals vandalisme door drankgebruik, in Ureterp niet zo 

worden gevoeld. 
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JEUGD. 

Concluderend kan worden gezegd dat het dorp voor de jeugd in principe 

voldoende biedt om zich bezig te houden met allerhande activiteiten. 

Wel geven veel oudere jongeren aan dat zij weinig tot geen kans hebben op 

betaalbare starters- en huurwoningen. Zij worden daardoor gedwongen zich 

ergens anders te gaan vestigen terwijl zij graag in Ureterp zouden willen blijven 

wonen. 

Mede hierdoor zal Ureterp meer “vergrijzen.” 

 

Ouderen 

In samenwerking met Timpaan hebben wij begin 2011 een bijeenkomst voor ouderen 

georganiseerd. In deze bijeenkomst hebben wij de ouderen en de betrokken verenigingen en 

stichtingen gevraagd naar hun mening over Ureterp. Zij konden aangeven wat zij belangrijk 

vinden wat moet blijven, wat wenselijk is en wat anders kan. Hieronder staat een gedeelte van de 

resultaten, het andere gedeelte staat reeds benoemd bij andere onderwerpen in deze dorpsvisie. 

Woonruimte: 

 Betaalbare levensbestendige woonruimte. 

 Vooral ook levensbestendige huurwoningen voor ouderen. 

 Er staan veel (te dure) koopwoningen leeg, terwijl er voor starters en senioren bijna geen 

(goedkope) levensbestendige huurwoningen te krijgen zijn. 

 Veel ouderen die hun eigen huis (willen) verkopen, (om verschillende redenen) kunnen geen 

passende woonruimte vinden. 
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Woonomgeving: 

 Er is een goede mix, jong en oud door elkaar heen. Dit is ook goed voor de sociale 

samenhang. 

 Ureterp ook behouden als woon/werk kern. 

 Winkels worden woonhuis. 

 We willen juist de winkels behouden 

Toegankelijkheid: 

 Openbaar vervoer richting Drachten, Groningen en Oosterwolde is goed te noemen. 

 Herstel van de busverbinding Ureterp-Beetsterzwaag. 

Sociale Samenhang: 

 Om de sociale samenhang beter in kaart te krijgen zouden we dat eigenlijk heel 

persoonlijk, gericht, aan alle mensen zelf moeten vragen. Ieder ervaart dat toch weer 

anders. Toch durven de aanwezige ouderen organisatie wel onder- en naast staande 

punten als algemeen aanvaard te noemen. 

 Ouderen hebben het gevoel dat men voor elkaar eigenlijk wel klaar staat ( ouderen – 

ouderen maar ook jongeren – ouderen en omgekeerd. 

 Ouderen ervaren “Ureterp” best als gastvrij. 

 MFC de Wier, De Bibliotheek en het Theehuis aan de Tjerkleane dragen zeker bij aan 

onze sociale samenhang 

 Wel storen veel ouderen zich eraan als tijdens een sneeuwperiode de mensen hun stoepen 

niet even schoonvegen. De ouderen die dat zelf niet meer kunnen vinden het heel moeilijk 

om bv. de buren te vragen of zij dat dan ook even voor hen willen doen. 

 Zorg/ mantelzorg; hier is bij buurtzorg meer huisbezoek eigenlijk wel wenselijk. 

 De (leugen) bankjes moeten op beter plaatsen komen te staan. Voor de bankjes op het 

kruispunt bij de klok geldt dat zeker. 

 De Plusbus voorziet in een duidelijke behoefte. Het is dus wenselijk deze te behouden, 

maar dat kan niet zonder de vrijwilligers en daar is eigenlijk nu een tekort aan. 

 Theehuis als echt THEEHUIS (start-, finish- en pauzeplaats van bijv. de toeristische 

(fiets)routes). 

 Betere bekendheid geven aan toeristische routes en wandelroutes rondom Ureterp. 

 Ureterp met interactieve site, digitaal café, en digitale Tipgever stimuleren. 

 Een therapiebad en/of fitness ruimte 



23 
 

Economie: 

 Het is wenselijk het winkel aanbod zeker zo te behouden. Vertrek van winkels betekent 

ook een stukje verlies van sociale contacten. 

 Nieuwe winkel met een zeer uitgebreid “alles wat aanbod” zoeken. 

Eigen Organisatie: 

 Bestaansrecht van alle ouderen organisaties waarborgen 

 Door versobering van subsidies en verhoging van de contributie bestaat de angst dat het 

ledental van de organisaties achteruit gaat lopen. 

 Te kort aan vrijwilligers is nog niet van toepassing; Ureterp kent ca. 1000 

vrijwilligerstaken; sommige mensen vervullen meer dan één taak. 

 Samen met Plaatselijk Belang Ureterp deze middag eens per jaar herhalen 

 

Zorg en welzijn 

De Lijte 

De Lijte is een woonzorgcentrum waarin plaats is voor 97 cliënten. Tevens kent zij 25 

aanleunwoningen met een overdekte verbinding naar het hoofdgebouw. Er is groepsverzorging, 

dagverzorging en een levendig activiteitenplein. 

De Lijte heeft in 2010 drie sterren ontvangen in de “Sterrengids Gastvrijheidszorg  in 

Zorginstellingen”, met de classificatie: gedrevenheid; veiligheid, warmte en goede verzorging; 

inzicht in de wensen van de bewoners en korte lijnen. 

In Lijtehiem wonen 24 mensen met een verpleeghuisindicatie 

en 18 ouderen met een verstandelijke beperking verdeeld 

over 6 groepswoningen. 

 

De maaltijdenservice levert per dag ongeveer 1000 

maaltijden af bij instellingen in de regio en bij particulieren. 

Hoewel het van de overheid de bedoeling is om de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen, zal er toch aan een beperkte uitbreiding van aanleunwoningen gedacht moeten worden. 

Hiervoor is nog een laatste mogelijkheid om in het kader van Oerterp Fernijt op de locatie 

Kûlens/Boekweitpaed  aanleunappartementen te stichten. Op de onderste etage zou dan een 

therapiebad en fitnessruimte gevestigd kunnen worden. 

Ureterp zet zich in om op de locatie Kûlens/Boekweitpaed  aanleunappartementen gerealiseerd 

te krijgen met op de onderste etage een therapiebad/fitnessruimte 
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 De Lijte 

 

 Zorgcentrum “De Lijte” moet, gelet op de vergrijzing, worden uitgebreid. 

Dit is niet de tendens vanuit de overheid; het is juist de bedoeling dat ouderen zo 

lang mogelijk zelfstandig blijven wonen d.m.v. het bieden van thuiszorg, 

thuisbreng maaltijden, mantelzorg etc.  Wij denken dat Ureterp ervoor moeten 

zorgen dat alle voorzieningen qua hulpverlening voor ouderen goed voor elkaar is 

zodat de ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 

wonen. 

 

 Plaatselijk Belang zet zich samen met de Lijte in om op de locatie 

Kûlens/Boekweitpaed  aanleunappartementen gerealiseerd te krijgen met op de 

onderste etage een therapiebad/fitnessruimte. 

JP van der Bent stichting 

De JP van den Bent stichting komt voort uit de Algemene Stichting voor Verpleging en 

Verzorging van Zwakzinnigen (ASVZ). Deze stichting is in 1964 opgericht om iets te doen aan het 

tekort aan mogelijkheden voor vakantie en langdurige opvang van - wat toen heette - zwakzinnige 

kinderen. 

Kortverblijf – Crisisopvang  

Soms zijn er problemen waar niemand direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers 

kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding 

tijdelijk of helemaal niet meer aan. Maar het kan ook zijn dat iemand helemaal geen thuis of dak 

boven zijn hoofd heeft. 

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin gebruik gemaakt wordt van crisisopvang. Alle mensen 

met een (licht) verstandelijke beperking zijn welkom. De JP van den Bent stichting heeft twee 

huizen die speciaal voor crisisopvang zijn ingericht. Eén in Uddel en één in Enschede. 

Ook zijn er vier kortverblijfhuizen waar mensen terecht kunnen voor crisis- en 

overbruggingsopvang. Deze zijn gevestigd in Apeldoorn, Tiel, Zwolle en Ureterp. 

Talant 

Wonen voor andere zorgvragers 

De gemeente Opsterland kent een aantal zorgvoorzieningen (Lyndensteyn en Talant) die niet op 

ouderen zijn gericht, maar op lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. De laatste jaren 

zijn deze zorgvoorzieningen sterk in beweging. Trends als extramuralisatie, decentralisatie en 

integratie van zorgclusters in bestaande woonbuurten vragen de aandacht. De afgelopen jaren is 

er al een grotere spreiding van zorgwoningen gerealiseerd. Ook de komende jaren zullen de 

ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten van invloed zijn op de situering van zorgwoningen en 

bijzondere wooneenheden. Per 1 januari 2011 is de situatie als volgt: Locatie Organisatie 

Capaciteit 

Ureterp, Talant Weibuorren 4     8 personen 

Ureterp, Talant Selmien East 40   10 personen 
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Woonvormen: 

Plaatselijk Belang Ureterp staat open voor diverse woonvormen zoals die van het 

“Kortverbijf Wonen” van de J.P. van der Bent stichting aan de Ikewei en de twee 

woonvormen van Talant aan de Weibuorren 4 en het Selmien. Met deze drie 

woonvormen vinden we dat er een goede en passende verdeling binnen het dorp is. 

Uitbreiding is niet wenselijk. 
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Huisartsen 

In Ureterp zijn twee huisartsenpraktijken gevestigd, praktijk Stelma en praktijk Heinstra. De 

praktijk van Heinstra zal in 2011 verhuizen van Weibuorren 14a naar een nieuwe praktijk op 

Weibuorren 9a. Beide praktijken zijn ook apotheekhoudend. 
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Apotheekhoudende huisartsenpraktijk: 

Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat deze situatie zo blijft en dat de 

medicijnen rechtstreeks bij de huisarts verkrijgbaar zijn. Dit is in het bijzonder 

van belang voor de groeiende groep ouderen. Het is wel van belang dat de 

huisartsen ook voor patiënten met rollator en rolstoel toegankelijk zijn. 

 

Ziekenhuis en dokterswacht 

Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van ruim 300 bedden en meer dan 

1000 medewerkers. Het ziekenhuis biedt een uitgebreid pakket aan medisch-specialistische zorg, 

onderzoek en behandeling. Nij Smellinghe richt zich op de zorg voor de 120.000 inwoners van 

Zuidoost-Friesland. Kenmerkend is een hoogwaardige zorg, een vriendelijke sfeer en 

gemotiveerde en betrokken medewerkers. De missie van Nij Smellinghe is: ‘De patiënt is 

bepalend voor ons handelen’. 

Dokterswacht Friesland verleent professionele huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het 

weekend en tijdens feestdagen aan inwoners van Friesland. Het is een organisatie van en voor 

Friese huisartsen en verlenen spoedeisende hulp die niet kan wachten tot het spreekuur van de 

eigen huisarts. De zorg is goed bereikbaar en van een goede kwaliteit. 

Voor ziekenhuiszorg is Ureterp vooral aangewezen op ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. 

Daar is ook de Dokterswacht Friesland gevestigd. De afstand en bereikbaarheid van het 

ziekenhuis en de Dokterswacht vormen geen probleem. 

Tandarts / Fysiotherapie 

In Ureterp wordt vrijwel alle tandheelkundige en fysiotherapeutische zorg geboden, die u voor 

het gezond houden van uw mond en uw gehele lichaam nodig zijn. Als streven ze naar een goede 

kwaliteit van hun werk, dit doen ze o.a. door het volgen van bij- en nascholingscursussen. 

Thuiszorg en hulpmiddelen 

Thuiszorg adviseert, begeleidt en geeft praktische hulp aan mensen wanneer hun 

levensomstandigheden om zorg vragen. Het aanbod varieert van ondersteuning bij de 

huishoudelijke verzorging tot gespecialiseerde zorg, van cursussen over gezond leven tot 

verzorging, verpleging en begeleiding van (chronisch) zieken en gehandicapten. 

De thuiszorg wil dicht bij de mensen zijn om in alle fasen van het leven te kunnen helpen wanneer 

dat nodig is. 
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Groene Kruis 

Bij de Groene Kruis winkel zijn diverse hulpmiddelen en verpleegartikelen te verkrijgen. Een 

ieder kan hier terecht voor verpleegartikelen, hulpmiddelen, medisch-orthopedische 

hulpmiddelen, farmacie & advies. 

 

WMO 

Het Informatiepunt WMO in Ureterp is één van de drie Informatiepunten die onze gemeente 

heeft. De andere twee zijn in Gorredijk en Beetsterzwaag. Het Informatiepunt WMO is sinds 

november 2010 ook Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat betekent dat ouders, andere opvoeders en 

jongeren hier terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het 

Informatiepunt kan iedereen zonder afspraak binnenlopen met een vraag op het gebied van 

wonen, zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. 

 

De adviseur van het Informatiepunt zoekt samen met de vraagsteller om een antwoord op de 

vraag. Dat kan variëren van schriftelijke informatie in de vorm van een folder of brochure, 

verwijzing naar een andere organisatie die meer gespecialiseerd is op dit terrein, een aanvraag 

bij de WMO tot een afspraak voor een huisbezoek om de vraag verder te verhelderen en een 

beter passende oplossing te vinden. In januari 2011 is er door 65 inwoners van Ureterp gebruik 

gemaakt van het Informatiepunt. Verder bezoeken inwoners van Siegerswoude, Frieschepalen, 

Wijnjewoude en Bakkeveen het Informatiepunt in Ureterp. Het Informatiepunt is te vinden in de 

bibliotheek van Ureterp, en is 2 halve dagen per week geopend. 

 

Behalve de spreekuurfunctie, heeft de adviseur van de regio Ureterp ook de taak om bredere 

signalen op te pakken. U kunt dan denken aan signalen over de toegankelijkheid van Ureterp voor 

mensen met een beperking of ouders met een kinderwagen (denk aan de stoepafgangen), de 

relatie jeugd en dorp (in samenwerking met Timpaan Welzijn), activiteiten voor ouderen (waarom 

maken sommige ouderen daar geen gebruik van, wat is er aan te doen) enzovoorts. De adviseur zal 

op zoek gaan naar de juiste mensen om een oplossing voor het gesignaleerde probleem te vinden. 

Vanuit deze taak kan het ook voorkomen dat er contact is tussen Plaatselijk Belang en de 

adviseur. 

 

Politie 

De politie houdt toezicht in Ureterp e.o. Het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid is niet 

alleen een verantwoordelijkheid van de politie. Daarom werkt de politie samen met andere 

organisaties, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, scholen. De buurtagent speelt hierbij 

een centrale rol. Hij is uw aanspreekpunt bij de politie. Daarom kunt u ook altijd telefonisch 

contact opnemen met de politie in uw woonplaats. 

Dorpswacht Opsterland 

Naast de politie en gemeentelijke handhavers houden ook dorpswachten toezicht in de openbare 

ruimte. Dorpswachten zijn medewerkers van de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland (SVS) 

die voor de gemeente Opsterland toezicht houden in het publieke domein. De dorpswachten 

vormen als het ware de oren en ogen van de politie. 
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Brandweer 

Brandweer Opsterland doet meer dan blussen alleen. De Ureterper brandweer wordt o.a. ook 

ingezet bij ongevallen. Jaarlijks worden vele bouwaanvragen voorzien van een advies van de 

brandweer. Daarnaast vindt er uitgifte plaats van vergunningen voor het gebruik van 'open vuur' 

en tijdelijke bouwwerken. Ook wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld de brandveiligheid 

binnen uw woning, bijvoorbeeld waar u het beste rookmelders kunt installeren, kunt u contact 

opnemen met de brandweer.  

De brandweer van Opsterland bestaat uit een gemengd korps vrijwilligers, zowel mannen als 

vrouwen, en een aantal beroepskrachten. 

Regionale/plaatselijke nieuwsbladen   

 De Tipgever is het maandelijkse huis aan huis blad van Ureterp, waarin alle informatie 

over Ureterp vermeld staat. Het wordt geheel verzorgd door Ureterpers zelf. 

 De Woudklank is een wekelijks huis aan huis blad van de regio Opsterland. De Gemeente 

Opsterland publiceert hierin haar besluiten. 

 De Drachtster is een wekelijks huis aan huis blad van de regio Drachten e.o. 

Bibliotheek 

 

U kunt in Opsterland terecht in drie permanente vestigingen van de bibliotheek. Ook in Ureterp. 

Het openbaar bibliotheekwerk in Opsterland wordt uitgevoerd door de Bibliotheken Zuidoost 

Fryslân. In 2009 is de bibliotheek gestopt met de bibliobussen. Daarvoor in de plaats kunnen alle 

basisschoolkinderen buiten Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp gebruik maken van zogenaamde 

schoolmediatheken. Deze staan in de betreffende basisschool. 

 

Als u moeite hebt om een van de bibliotheekvestigingen te bezoeken, dan kunt u gebruik maken 

van de vrijwilligersdienst van de bibliotheek. 

 

Computerc@fé 

In verschillende dorpen in Opsterland zijn vrijwilligers in werkgroepen voor volwassenenwerk 

actief om zelfstandig een cursusaanbod te ontwikkelen. Dankzij deze enthousiaste vrijwilligers 

kan er een nieuw aanbod van cursussen worden gepresenteerd. 

Het totale cursusaanbod in de gemeente Opsterland omvat 110 cursussen. 
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Terugkerende activiteiten 

Dodenherdenking 

Op 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking plaats. De 3 basisscholen van Ureterp 

hebben de Nationale dodenherdenking, met een kranslegging bij het monument aan de 

Weibuorren, geadopteerd. Één keer in de vijf jaar organiseert Plaatselijk Belang Ureterp ook 

een herdenking voor de in gevallenen in Ureterp met een kranslegging op het kerkhof. 

Dorpsfeest 

Gezamenlijk dorpsfeest vieren worst al 34 jaar gedaan. Stichting Dorpsfeest Ureterp bestaat 

bijna 30 jaar en het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers uit Ureterp. Het doel van de 

stichting is een dorpsfeest te organiseren voor jong en oud, samen met diverse 

(buurt)verenigingen uit Ureterp. Het feest wordt altijd om de twee jaar gehouden in de eerste 

volle week van september. Op het evenemententerrein aan het Jûkelburd/De Telle staat dan een 

grote feesttent en een kermis met vele attracties. Vaste onderdelen zijn o.a.: Kindermiddag, 

Klaverjassen, Zeskamp, Optocht (om de 4 jaar) en natuurlijk op vrijdag en zaterdagavond een 

feestband. 

Langste Dei Feest 

Op of rond de Langste Dei, 21 juni, wordt er in Ureterp door OVU en de sportverenigingen van 

Ureterp diverse leuke activiteiten georganiseerd. 

Braderie/Rommelmarkt 

De jaarlijkse braderie/rommelmarkt wordt georganiseerd door de ondernemersvereniging 

Ureterp.  De deelnemende winkeliers hebben een marktkraam buiten. De rommelmarkt wordt 

zowel gebruikt door verenigingen en door bewoners van Ureterp. Op de rommelmarkt waar 

iedereen aan kan deelnemen, mag ieder zijn eigen opbrengst houden. Tevens is er gelegenheid 

voor ambachtslieden en marktlui om speciale waren aan de man te brengen. Dit geheel geeft een 

hoop gezelligheid en drukte. 

Oudejaarsfeest 

Het oudejaarsfeest, dat eigenlijk in het nieuwe jaar plaats vindt, wordt gehouden in het MFC De 

Wier. De Gemeente draagt via een subsidie jaarlijks bij in de kosten. 

Sint Nicolaas intocht 

Elk jaar organiseert OVU een jaarlijkse St. Nicolaas intocht. Sint en Piet worden dan hartelijk 

welkom geheten in ons dorp en voor de jongste jeugd is er in de Wier een gezellige middag 

georganiseerd. 
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Koninginnedag 

Op Koninginnedag organiseert OVU een optocht door het dorp, waaraan alle kinderen van Ureterp 

mee kunnen doen. Ook is er een kleine rommelmarkt en andere activiteiten in De Lijte. 

Wielerronde Ureterp en veldrit Ureterp 

Jaarlijks organiseert de Wielerstichting Ureterp een Wielerronde voor amateurs. Begin 2011 

organiseerden ze voor het eerst ook veldrit, waarvoor grote belangstelling was. We hopen dat de 

wielerstichting deze veldrit ook tot een jaarlijks hoogtepunt kan brengen. 

Oerrock 

 

Oerrock is een driedaags rock-/popfestival in Ureterp, dat sinds 2000 jaarlijks plaatsvindt. 

Behalve het festival worden sinds 2004 de Oerrock Play-Offs gehouden. Deze Play-Offs zijn in 

het leven geroepen om ook de wat minder bekende bands een kans te geven om voor een groot 

publiek op te treden. Eerst worden er vier voorrondes gehouden, waarna de winnaars in de finale 

strijden voor de winst. De nummers 1 en 2 ontvangen prijzengeld en spelen in het voorprogramma 

van het Oerrock–Festival. 

Het idee voor Oerrock werd in 2000 als grap bedacht door een vriendengroep uit Ureterp. Wat 

kleinschalig is opgezet, is ondertussen uitgegroeid tot een nationaal begrip. Het festival wordt 

gehouden in een grote feesttent aan de Skieppeleane. 

Blof en Within Temptation, Golden Earing, De Dijk, Ilse de Lange, Di-rect, Rowwen Heze, Kane en 

Bon Jovi en veel regionale bands (waaronder het plaatselijk bekende Dik in Orde) traden al op 

tijdens één van deze festivals, dat nu jaarlijks inclusief de Play-offs kan rekenen op zo’n 7000 

bezoekers. 

Festival 316 

Festival 316 wordt georganiseerd door: Unite in Christ. U.I.C wil jeugd en ouderen met 

verschillende kerkelijke achtergronden bijeen brengen. Tijdens de avond zelf in de 

FESTIVAL316 tent. En ook door samen als commissie, met leden uit verschillende kerkelijke 

stromingen dit evenement te organiseren. 

U.I.C. wil een avond organiseren in de tent waar ook het Oerrockfestival wordt gehouden. Veel 

bekende bands, uit zowel binnen- als buitenland, treden hier op. De muziekkeuze gaat uit naar 

eigentijdse Christelijke muziek. U.I.C wil de jongeren en ouderen door deze avond kennis laten 

maken met populaire christelijke muziek. U.I.C. merkt dat de opkomst hiervan ook in deze 

omgeving zijn positieve uitwerking heeft.  

De grote tent zorgt voor een lage drempel voor de jongeren en ouderen uit de buurt. Het is 

bekend terrein door het jaarlijkse gehouden Oerrock festival.  

De jongeren en ouderen komen hier gemakkelijker binnen. Ze hebben niet het gevoel dat je 

ergens bij moet horen voordat je binnen mag komen. 
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Ureterper Organisaties, Dienstverlening en Evenementen: 

 Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat al deze bovenstaande 

organisaties, dienstverlening en evenementen ook in de komende jaren doorgang 

blijven vinden in Ureterp. 
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Vrijwilligers: 

 Alle Ureterper verenigingen- organisaties - werken met vrijwilligers. Voor 

Ureterp zijn het er naar inschatting zeker 1000 functies. Alleen al de Lijte 

heeft er al ca. 100, de Zonnebloem 65 ga zo maar door. Veel bewoners 

vervullen dubbele vrijwilligers taken. 

 Het geeft aan dat veel Ureterpers zich betrokken voelen bij het wel en wee 

van het dorpsleven. Plaatselijk Belang Ureterp ( ook een vereniging met een 

bestuur van vrijwilligers) stimuleert en bedankt graag al deze mensen. Ga zo 

door, jullie zijn allemaal nodig voor een plezierig URETERP. 
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Bronnen 

Deze Dorpsvisie is mede tot stand gekomen door de medewerking c.q. de inbreng van: 

 Onze leden, o.a. via de ledenvergadering 

 De bewoners van Ureterp die gereageerd hebben op onze oproep in de Tipgever 

 De buurtverenigingen van Ureterp 

 De Sportverenigingen van Ureterp 

 De Speeltuinverenigingen van Ureterp 

 De overige verenigingen van Ureterp 

 De ouderen organisaties van Ureterp (SWAL) m.m.v. Timpaan Welzijn 

 De jongeren organisaties van Ureterp m.m.v. Timpaan welzijn 

 WMO loket Ureterp 

 OVU (Ondernemers Vereniging Ureterp) 

 ZZP-ers van Ureterp 

 De diverse activiteiten organisaties van Ureterp 

 De scholen van Ureterp 

 De kerken van Ureterp 

 De directies van De Lijte en MFC de Wier 

 Timpaan welzijn 

 Gemeente Opsterland 
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Geraadpleegde bestanden en informatie bronnen van: 

 Gemeente Opsterland 

 Provincie Fryslân 

 Gebiedscommissie N381 

 Rijksoverheid 

 TNO 

 C.R.O.W. 

 SWOV 

 Gasunie 

 Internet 

 


