Dorpsvisie Ureterp 2025
Gemeente Opsterland
Ureterp, centrumdorp in Opsterland
Hoe ziet ons dorp eruit in 2025?
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Die veranderingen vragen om
visie en beleid op de toekomst. Plaatselijk Belang Ureterp zet zich in voor de
leefomgeving en welbevinden van de bewoners.
Met de dorpsvisie willen we een beeld schetsen van wat onze wensen voor de
nabije toekomst zijn. Waar willen we als dorp naar toe? Wat zijn naar onze mening
ontwikkelpunten, verbeterpunten en punten van aandacht?
Leefbaarheid van het dorp is erg belangrijk en krijgt ook steeds meer aandacht van de overheid.
Uitgangspunt is dan ook steeds het behouden en waar mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid
van ons dorp. Met een duidelijke dorpsvisie zijn wij een sterke gesprekspartner richting Gemeente en
andere overheden en instanties. Deze dorpsvisie zal voor Plaatselijk Belang als uitgangspunt dienen
voor haar activiteiten. Om die reden zal de nieuwe visie ook gepresenteerd worden aan het College
van Burgermeester & Wethouders van Gemeente Opsterland.
De Dorpsvisie Ureterp 2025 is een strategische beleidsnota waarin afwegingen en keuzes worden
gemaakt voor het toekomstig beleid en is een vervolg op de Dorpsvisie 2011-2016.
De nota bevat een visie op de gewenste ontwikkelingen op de lange termijn en de daarvoor
noodzakelijke maatregelen op de korte termijn.
In deze visie zijn de belangrijkste elementen kort en bondig samengevat.

Uitgangspunten
Aan de basis van de visie staan de uitgangspunten:
-

Versterken en behouden van de uitgangspunten van een centrumdorp
Behouden van alle voorzieningen
Een breed samengestelde bevolking

De voorstellen in de visie zijn toegespitst op de thema’s:
-

Centrumdorp
Cultuurhistorie
Verkeer
Groen en water
Sport en recreatie
(Huur)woningen
Jongeren
Openbaar vervoer
Dorpsbudget
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Centrumdorp
Ureterp is in 2010 door de Gemeente Opsterland aangewezen als een van de drie
centrumdorpen. Centrumdorp voor de dorpen: Bakkeveen, Frieschepalen,
Siegerswoude en Wijnjewoude. Dit betekent dat Ureterp voorziet in verschillende
voorzieningen zoals winkels, een openbare school, een christelijke school, een
gereformeerde school, verschillende soorten bedrijven, sportfaciliteiten, voorzieningen voor
jongeren en ouderen etc.
Door zijn ligging heeft het goede mogelijkheden voor doorgroei en ontwikkeling. Dit mag niet ten
koste gaan van het huidige dorpse karakter, de gemoedelijke omgang tussen de dorpsbewoners en
van de sociale cohesie.
Cultuurhistorie
Er zijn een aantal bijzondere historische kenmerken in
Ureterp, zoals een aantal oude panden aan de
Weibuorren, de St. Piterskerk en het gebied rondom
het Theehûs. Dit dient behouden te blijven.
Tussen Tsjerkeleane en de dorpskom is nieuwe
bebouwing niet toegestaan, dit blijft een groen gebied.
Verkeer
Veiligheid, leefbaarheid en landschappelijke aantrekkelijkheid zijn onze uitgangspunten voor de
gewenste verkeersontwikkeling in Ureterp 2025.
Door de aanleg van de N381 en de aanpak van de wegen in en rondom Ureterp is het dorp goed en
veilig bereikbaar. De fietspaden aan de Skoalleleane, de Feart en het Selmien moeten goed
onderhouden en behouden blijven. Ook de omliggende dorpen zijn hierdoor goed bereikbaar. De
enige weg waar Plaatselijk Belang zich enorm zorgen over maakt is de Bûtewei. Deze is door de
aanleg van de N381 met de verschillende tunnels een stuk drukker geworden en daardoor zeer
onveilig voor de vele fietsers (met name de naar school fietsende jeugd).
De leefbaarheid, veiligheid en zichtbaarheid in het centrum kan beter bijv. door het Lijteplein meer
te betrekken bij de Weibuorren. Dit moet de dorpskom van Ureterp worden met een veiliger
oversteek voor ouderen en jongeren. Hiermee is in 2015 al een start gemaakt door het aanstellen
van een centrummanager. In 2017 is een voorstel voor aanpak van een ‘kern met uitstraling’ aan de
Gemeente gepresenteerd door de centrummanager.
Groen en water
Ureterp is omringd door weilanden, bos op korte afstand, heide en water. Er zijn verschillende
wandel- en fietspaden. Ook bij de Lippe Gabriëlsplas aan de Lipomwyk kan een wandeling gemaakt
worden om de plas heen. Tevens is hier een visstek en zijn er mogelijkheden om speurtochten of met
klassen een informatieve tocht te houden
Speeltuinen zijn op verschillende plekken in het dorp en worden door de verschillende
speeltuinverenigingen en burgerinitiatieven onderhouden en daar waar nodig voorzien van nieuwe
speeltoestellen. Hiervoor wordt regelmatig een beroep gedaan op het Speelfonds Plaatselijk Belang
Ureterp en het Dorpsbudget, beide zijn in beheer van PBU.
Er zijn een aantal dobben/pingo’s rondom Ureterp deze dienen behouden te blijven.
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In 2017 is een initiatief gestart om het
achterste gedeelte van het park De
Buorrefinne te veranderen in een
sociaal park met een omheinde en
rolstoelvriendelijke hondenspeeltuin.
Hiervoor dienen alle paden in het park breder
gemaakt te worden en op de bruggen zijn leuningen
noodzakelijk. Daarnaast willen wij graag bijdragen aan één van doelen die de Gemeente Opsterland
opgesteld heeft. Dit doel is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. In
Ureterp zijn verschillende plekken die zeer geschikt zijn voor de aanleg van een trimbaan.
In het park De Buorrefinne is in 2017 een Doorgeeftuin gerealiseerd door het planten van de eerste
fruitbomen voor elke 100-jarige in ons dorp. De Doorgeeftuin is een plek om even stil te staan, te
eren en om ieder voorjaar weer te aanschouwen dat er nieuw leven ontstaat. Er is voor een
fruitboom gekozen met de achterliggende gedachte dat 100-jarigen zoveel te geven hebben. De
vruchten die van de boom komen en die geplukt kunnen worden, staan daarvoor symbool.
Sport en recreatie
Het buiten sportpark De Griene Greide is gevestigd aan de Griene Leane. Zowel de accommodaties
als de velden voldoen aan de nieuwste eisen van de sportbonden. Het is mogelijk dat in de toekomst
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 in Ureterp.
Hierbij is het van belang dat het stuk grond ten westen van de sportvelden niet bebouwd gaat
worden om op de eventuele vraag in te kunnen spelen.
De binnensporten spelen zich geheel af in multifunctioneel centrum, MFC De Wier. In MFC De Wier
zijn twee sporthallen, een theaterzaal, verschillende vergaderzalen, ouderen- en jongerensoos. Na
een aantal jaren in beheer van de gemeente zijn in september 2017 nieuwe exploitanten gestart die
de verschillende horecaruimten hebben gemoderniseerd.
In MFC De Wier heerst krapte van het gebruik van ruimten in de winter, zowel sport- als
vergaderruimten. Tevens is er een tekort aan opslagruimte voor verschillende verenigingen. Als
dorpen om ons heen gebruik willen gaan maken van MFC De Wier zal er een uitbreiding noodzakelijk
zijn. In 2017 is gestart met het maken van plannen voor verbouw van de naastgelegen openbare
basisschool, hierbij is het zinvol om ook de wensen voor modernisering, extra gymzaal en extra
opslag van MFC De Wier mee te nemen.
(Huur)woningen
Door de crisis zijn er jarenlang geen nieuwe huurwoningen gebouwd in Ureterp. Gelukkig is in 2017
weer een start gemaakt met de bouw van huurwoningen. Dit is van groot belang om de jeugd en
jonge gezinnen in Ureterp te behouden danwel te krijgen om zo vergrijzing in het dorp tegen te gaan.
Jongeren
Voor de jongeren tot 12 jaar zijn voldoende voorzieningen in het dorp aanwezig. Voor de jongeren
boven de 12 jaar zijn niet veel mogelijkheden, de jongeren wijken uit naar omliggende dorpen om
bijv. uit te gaan. De jeugdsoos is aanwezig maar voorziet niet volledig in de behoefte van de jeugd.
De jeugd heeft het liefst een of meerdere hangplekken in het dorp. Deze zijn niet aanwezig en
worden door de jeugd zelf gecreëerd, o.a. bij MFC De Wier en op het Lijteplein. Dit tot irritatie van
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omwonenden. Voorstel van Plaatselijk Belang aan de Gemeente is dan ook om
hangplek(ken) aan de rand van het dorp te realiseren.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer van en naar Ureterp is zeer beperkt. In de zogenaamde daluren
komt er maximaal 1 bus per uur. Dit tot grote ergernis van leerlingen, studenten en
andere reizigers. Mensen met auto’s worden regelmatig gevraagd reizigers uit Drachten op te halen
of te brengen. Dit kan niet de bedoeling zijn van het gebruik van openbaar vervoer.
Ook om in de hoofdplaats van onze Gemeente te komen moet je veel tijd en geduld hebben
(Ureterp-Beetsterzwaag = 45 minuten). Graag gaan we met de Gemeente in gesprek om te kijken wat
de mogelijkheden zijn om dit te veranderen.
Dorpsbudget
Plaatselijk Belang Ureterp krijgt jaarlijks een bedrag wat is bedoeld om bij te dragen aan de
leefbaarheid in het dorp en de burgerparticipatie te vergroten. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website van Plaatselijk Belang Ureterp: pb.oerterp.nl.
En nu verder, op weg naar 2025
De dorpsvisie Ureterp 2025 is een dynamisch document. Het is een visie voor de toekomst van
Ureterp op dit moment. De visie kan door de realiteit en nieuwe ontwikkelingen worden ingehaald.
Tussentijds zal de visie opnieuw tegen het licht worden gehouden en indien nodig worden bijgesteld.
Bestuur Plaatselijk Belang Ureterp
Aaltje Varwijk
Anneke Jansma
Douwe Oosterbaan
Hans Bruinsma
Tjerkje Koen
Jolanda Brouwer
Februari 2018

Dorpsvisie Ureterp 2025

