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VOORWOORD 

 
Het is vandaag 9 april 2012, Tweede Paasdag. Voor Nijland 
betekent dat: Aaipop.  
Het is geweldig hoe dit Friese muziekfestival al vijfentwintig jaar 
in ons dorp gehouden wordt.  Op initiatief van een Nijlander en 
met inzet van veel dorpsbewoners.  Iedereen zal het wel kennen:  
als je in Fryslân vertelt dat je in Nijland woont,  is de reactie vaak: 
Nijland, van Aaipop! Daarin klinkt dan bewondering door.  En 
terecht.  
Maar er is in Nijland veel meer waar we trots op en tevreden over 
kunnen zijn. Of het nu lopend of met de fiets is, of met de auto of 
het openbaar vervoer: we zijn zo waar we moeten of willen zijn. 
De dorpskern ligt er prachtig bij. Er is een diversiteit aan 
woningen. We hebben een school, een kerk, een café, een 
multifunctioneel centrum, sportvelden, de Jister, zelfs drie 
speeltuinen en een rijk verenigingsleven. We kunnen in het dorp 
zelf naar de huisarts en de fysiotherapeut en onze medicijnen 
afhalen.  Mensen hebben oog voor elkaar en bieden waar nodig 
hun hulp aan. Kortom: het is heel prettig wonen in Nijland. 
 
Dat betekent niet dat we met de armen over elkaar kunnen gaan 
zitten. Zeker in een tijd van krimp en bezuinigingen moeten we er 
alert op zijn dat we de goeie dingen die we hebben voor de 
toekomst behouden. En dat  er een aanpak komt voor wat niet 
goed op orde is. Daarbij gaat het vaak om zaken die een 
buitenstaander niet ziet of mist, maar die je als dorpsbewoner wel 
ervaart: trillingen door zwaar verkeer, een onveilig gevoel door te 
snel rijden, haperingen in mobiel bellen.  En het gaat niet alleen  
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om materiële zaken. De saamhorigheid binnen het dorp 
bijvoorbeeld:  ook die kan nog beter. 
 
We moeten er dan ook aan blijven werken dat we in Nijland 
prettig kunnen wonen, nu en in de toekomst. In deze dorpsvisie 
wordt beschreven wat daarbij de belangrijkste aandachtspunten 
zijn.  Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Nijland 
gaat hiermee aan de slag.  Maar om er wat van te maken is 
samenwerking nodig. Daarin zijn we goed in Nijland. Aaipop is 
daar een mooi voorbeeld van.  
 
Ook deze dorpsvisie is in samenwerking met het dorp tot stand 
gekomen. Aan allen die een bijdrage leverden: dank je wel. Met 
jullie inbreng is het niet alleen een visie voor maar ook van het 
dorp geworden. Gelet op eerdere ervaringen vertrouwen we er op 
dat we de aandachtspunten uit de visie met zijn allen voortvarend 
en met resultaat op gaan pakken.  
 
Nijland, 9 april 2012 
Truus Steenbruggen, voorzitter bestuur Vereniging van Dorpsbelangen 
Nijland  
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INLEIDING 

Waarom een nieuwe dorpsvisie? 
In 2002 stelde het toenmalige bestuur van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Nijland een dorpsvisie vast. Nu zijn we tien jaar 
verder en is het goed om opnieuw te bekijken aan welke punten 
Dorpsbelangen de komende jaren moet werken. Reden te meer 
voor een  nieuwe dorpsvisie is dat de nieuwe gemeente Súdwest-
Fryslân, waarvan Nijland deel uitmaakt, die als basis neemt voor 
de uitvoering van werken en beoordeling van subsidieverzoeken.  
Hoe is deze dorpsvisie tot stand gekomen? 
Deze visie is opgesteld door een werkgroep van twee 
vertegenwoordigers uit het bestuur van Dorpsbelangen (Jan 
Lammersen en Truus Steenbruggen) en vier dorpsbewoners 
(Matty Breeuwsma, Susan ten Kate, Taeke van Popta en Geartsje 
Tjeerdema).   
De inwoners zijn op verschillende manieren uitgenodigd over de 
dorpsvisie  mee te praten. 
 In twee rondes zijn zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ 

gevoerd, waarbij de deelnemers op allerlei onderwerpen 
bevraagd zijn. Het dorp werd hiervoor straatsgewijs 
uitgenodigd. 

 Op meerdere momenten zijn in de dorpskrant It Nijslân 
tussenrapportages geplaatst met een oproep hierop te 
reageren.  

 De ontwerpvisie is voor een laatste reactie aan alle 
dorpbewoners voorgelegd, via de website van Dorpbelangen 
of op verzoek als geprint exemplaar. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat van deze 
meepraatmogelijkheden maar mondjesmaat gebruik is gemaakt. 
Toch denken we dat we met de geleverde inbreng het merendeel 
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van wensen uit het dorp te pakken hebben. Verder doorpraten en 
–vragen, onder andere in het voltallige bestuur van 
Dorpsbelangen voegde weinig toe. 
De dorpsvisie die door de werkgroep  werd opgesteld is op 19  juni 
2012 door het bestuur van Dorpsbelangen vastgesteld.  
 
Opzet van de dorpsvisie: 
In deze visie worden heden en toekomst van Nijland belicht aan 
de hand van zeven thema’s.  Binnen elk thema zijn meerdere 
subthema’s onderscheiden. Voor elk onderwerp komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
 De huidige situatie: wat is daarin goed, wat willen we 

behouden? 
 De gewenste situatie: wat kan beter? 
 Acties:  wat kan op de verbeterpunten ondernomen worden?  
 
Hoe nu verder? 
De dorpsvisie is leidraad voor het handelen van het bestuur van 
Dorpsbelangen. De vorige dorpsvisie meldde hierover het 
volgende: 
“Het bestuur van Dorpbelangen wil een stimulerende rol spelen en 
waar mogelijk de helpende hand bieden. Samen met u willen we 
wensen op uitvoerbaarheid toetsen en tot uitvoering brengen. Dat 
betekent niet dat dit bestuur alles zelf uit gaat werken. Veelal  zal 
een bepaalde taak door een werkgroep worden uitgevoerd. Er 
wonen in en rond Nijland zeer kundige en enthousiaste mensen die 
een bepaalde klus kunnen en willen klaren.” 
 Dit geldt nog steeds. 
Wat ook blijft gelden is, dat de dorpsvisie geen statisch stuk hoeft 
te zijn. Als komende jaren blijkt dat er behoefte is de visie te 



 

 

 

 

9 

wijzigen of aan te vullen, kan dat in  de ledenvergadering aan de 
orde worden gesteld door het bestuur van Dorpbelangen of 
inwoners uit het dorp. 
De visie wordt ook basis voor het uitvoeren van werken en 
beoordelen van subsidieverzoeken door de gemeente Súdwest-
Fryslân.  Het bestuur van Dorpsbelangen heeft de visie aan de 
gemeente overhandigd.  
Maar bovenal geldt: nu samen aan de slag! 



 

 

 

 

10 

1. WONEN EN WOONOMGEVING 

Het is prettig wonen in Nijland. Er zijn verschillende 
soorten huur- en koopwoningen.  Het dorp ligt in het 
landelijk gebied. De bewoners koesteren de rust en 
ruimte die dat biedt. Het dorp ziet er over het geheel fraai 
en verzorgd uit.  
 

a. Aanbod woningen per doelgroep 
Huidige situatie 

Er zijn woningen in verschillende categorieën, zowel in de huur- 
als in  de koopsector. Nijland heeft relatief veel huurwoningen, 
vooral in de wijk tussen de Hottingawei en de Tramstrjitte. 
Daarnaast staan er enkele huurwoningen aan de Singel en aan de 
Koarnleane.   

Gewenste situatie   
 Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar 

blijven, met name voor ouderen en jongeren. De indruk 
bestaat dat er meer jongeren vertrekken dan erbij komen. Dit 
is voor de bevolkingsopbouw en –ontwikkeling ongunstig. Het 
feit dat woningcorporatie Elkien huurwoningen in Nijland te 
koop aanbiedt stemt tot zorg.  

 Uitbreiding met enige meer luxe levensloopbestendige 
huurwoningen c.q. appartementen met mogelijkheden van 
zorgaanbod is gewenst. De vernieuwbouw van woningen in de 
Roordastrjitte vormt een goede aanzet tot deze ontwikkeling. 
Acties 

Regelmatig overleg van Dorpsbelangen met Elkien om een 
duidelijk beeld te krijgen van de behoeften betreffende type en 
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aantal huurwoningen, afgestemd op een meer dynamische 
bevolkingsopbouw. 
 

b. Nieuwbouw en renovatie 
Huidige situatie 

De laatste nieuwbouwwijk van Nijland, de Koarnleane, is 
voltooid. Daar en elders in het dorp zijn geen of nauwelijks 
bouwkavels voor nieuwbouw beschikbaar. Gemeentelijke 
plannen voorzien niet in een nieuwe woonwijk. Daar is vanuit het 
dorp ook geen behoefte aan. 

Gewenste situatie 
Enige gezonde groei moet mogelijk zijn, maar niet op grote 
schaal. Naast mogelijkheden voor bescheiden uitbreiding van het 
dorp, kan ook gekeken worden naar zogenaamde “inbreiding”. Er 
zouden toch - indien daaraan behoefte is - enkele mogelijkheden 
moeten komen voor Nijlanders om een nieuw huis te bouwen.  
Nu vertrekken mensen uit het dorp vanwege het ontbreken van 
mogelijkheden voor maatwerk. 

Acties 
Overleg met de gemeente over nieuw bestemmingsplan voor het 
dorp, waarin enige ruimte voor nieuwbouw geboden wordt.  
 

c. Groenbeheer 
Huidige situatie 

Er is redelijk wat openbaar groen in en om Nijland.  Denk aan het 
natuurpark de Nijlannerhim, De Jister, de groenstroken aan de 
Ingenawei en de Syl, en de drie speeltuinen. Deze worden 
onderhouden door de desbetreffende organisaties dan wel de 
gemeente. Het kerkhof met omgeving, dat ook geheel door 
vrijwilligers wordt onderhouden, ligt er fraai en verzorgd bij. In 



 

 

 

 

12 

het dorp zijn verschillende borders en perkjes.  In het kader van 
het “opkreazjen” zijn er bomen bijgeplaatst.  

Gewenste situatie 
In verschillende borders en perken laat de beplanting te wensen 
over. Bovendien worden deze  slecht onderhouden. Grondiger 
onderhoud en het onkruidvrij houden van openbaar groen is 
noodzakelijk.  Voorts moet onkruid op verhardingen, dat in 
sommige straten zeer hardnekkig is, op een meer afdoende wijze 
worden bestreden. 

 Acties 
Regelmatig overleg met de gemeente, onder andere de 
groencoördinator, over: 
 duurzame beplanting in het openbaar groen; 
 zorgvuldiger en regelmatiger onderhoud van 

groenvoorzieningen en afdoende onkruidbestrijding op 
verharde oppervlaktes. 

 

d. Natuur en milieu 
Huidige situatie 

Bewoners waarderen de rust en ruimte in en om Nijland. Het dorp 
is verrijkt met het heempark de Nijlannerhim.  Het beheer hiervan 
wordt verzorgd door een werkgroep uit het dorp. Vrijwilligers 
helpen hierbij.  Eens in de zes weken wordt oud papier opgehaald. 
Bij De Mande staan bakken voor gescheiden inzameling van glas 
en oude kleding. Ook wordt gebruikte kleding ingezameld voor 
Dorkas.  Tot voor kort organiseerde Dorpbelangen elk voorjaar 
met de basisschool en vrijwilligers een himmeldei.  Ondanks dat 
er in het dorp op verschillende plaatsen hondentoiletten staan,  
wordt op veel plekken nog steeds hondenpoep aangetroffen.  Op  
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sommige locaties is er te veel, op andere juist te weinig openbare 
verlichting.  

Gewenste situatie 
 Het dorp zou zich in de komende jaren meer moeten richten 

op duurzame ontwikkelingen, zoals op het gebied van het 
energiebeleid (onder andere openbare verlichting)en 
groenvoorzieningen.  

 Een jaarlijkse schoonmaakactie in het voorjaar komt het 
aanzien van het dorp ten goede.   
Acties 

 Onderzoek naar de haalbaarheid van het instellen van een 
werkgroep die een visie ontwikkelt op duurzaamheid.   

 Het door Dorpsbelangen in samenwerking met de basisschool 
organiseren van  een jaarlijkse himmeldei in het voorjaar. 

 Overleg met de gemeente over dimmen van openbare 
verlichting of verminderen van aantal straatlantaarns die 
branden. 

 

e. Aanzien van het dorp 
Huidige situatie 

Nijland is een aardig dorp: het oogt mooi als je vanaf de 
toegangsroutes nadert. De kern ziet er fraai uit. De meeste 
buurten liggen er net en verzorgd bij, maar in sommige straten 
zijn er ook delen die een rommelige en verloederde aanblik 
bieden.  

Gewenste situatie 
Het streven is erop gericht dat het hele dorp er mooi en verzorgd 
uit blijft zien.  
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Acties 

 Overleg met woningcorporatie Elkien over andere tuinen bij 
huurwoningen en vormen van beheer daarvan. 

 Per buurt een “opkreasaksje” houden. 
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2. VOORZIENINGEN EN ZORG 
In Nijland zijn flink wat voorzieningen aanwezig.  De 
basisschool en multifunctioneel centrum De Mande 
bevinden zich onder één dak. De Herberch fan Nijlân is 
een markant pand in de kern van het dorp. Er zijn tal van 
verenigingen, voor ouderen en jongeren, actief. 
  

a. Multifunctioneel centrum De Mande en de 
herberch. 

Huidige situatie 
Multifunctioneel centrum De Mande is een belangrijke 
voorziening voor de leefbaarheid in het dorp.  Een groot aantal 
verenigingen uit het dorp maakt er gebruik van, al is het wel 
zorgelijk dat diverse verenigingen met ledenverlies hebben te 
kampen. De Mande is  ontmoetingplaats bij hoogtij- en 
feestdagen en bij familiebijeenkomsten. Ook vinden er jaarlijks 
diverse voorstellingen in plaats. Naast De Mande vervult  de 
herberch al van oudsher een geheel eigen sociale en recreatieve 
functie in het dorp, die eveneens van betekenis is voor de 
samenleving. Het terras bij de herberch biedt passanten in het 
voorjaar en de zomer een aangenaam oponthoud in het dorp. De 
Mande wordt beheerd door een stichting uit de 
dorpssamenleving. De Herberg fan Nijlân wordt op particuliere 
basis geëxploiteerd. 

 Gewenste situatie 
 De Mande moet behouden blijven. Door veranderende 

omstandigheden in de samenleving zijn er zorgen over het 
functioneren van het multifunctioneel centrum in de 
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toekomst.  Voor het dorp is het van belang dat ook de Herberg 
in zijn huidige opzet kan worden behouden. 

 Het zou mooi zijn als tijdelijk, dat wil zeggen in de zachtere 
periodes van het jaar,  bij De Mande de mogelijkheid bestaat 
op een terras buiten te zitten. Dit geldt dan  voor de eigen 
gebruikers.  
Acties 

 Een werkgroep instellen, in overleg met het bestuur van De 
Mande, waarin personen zitten met verschillende 
achtergronden, deskundigheden en ervaringen om 
mogelijkheden te onderzoeken hoe het multifunctioneel 
centrum in stand kan blijven. Ook informeren bij andere 
dorpshuizen hoe die functioneren. 

 Overleggen met het bestuur van De Mande en de beheerder 
van de herberch over mogelijkheden van een  terras. 

 

b. Verenigingen 
Huidige situatie 

Nijland kent vele verenigingen op allerlei gebied, die een 
belangrijk samenbindend element vormen. Ze zijn er voor sport 
en cultuur of hebben een ideëel doel. Ook de Sport- en 
Recreatieclub Nijland en de Oranjevereniging worden door het  
dorp gewaardeerd. De verenigingen kunnen gebruik maken van 
diverse voorzieningen, in De Mande en daarbuiten (voetbal- en 
tennisvelden, jeu de boulesbaan, De Jister).  Veel verenigingen 
redden zichzelf, sommige hebben financiële ondersteuning van 
de gemeente nodig. Dat kan de vereniging zelf gelden 
(bijvoorbeeld het korps) of de voorzieningen waar de vereniging 
gebruik van maakt (zoals de sportvelden en de sportfaciliteiten in 
De Mande).    
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Gewenste situatie 

 De instandhouding van de verenigingen en de voorzieningen 
die daarbij horen zijn van wezenlijke betekenis voor het dorp.  

 De gemeente Súdwest-Fryslân blijft de verenigingen waar 
nodig steunen. 

 VV Nijland is gebaat bij de aanleg van een kunstgrasveld 
binnen het Zweitse Huitema Sportpark. Er ontstaan daardoor 
betere trainingsfaciliteiten bij alle weersomstandigheden, die 
het niveau, de kwaliteit en de continuïteit van de vereniging 
ten goede zullen komen. Ook voor de school zullen er meer 
mogelijkheden zijn om buiten te sporten. 
Acties 

Zo mogelijk via het algemeen bestuur van De Mande contact met 
de verenigingen onderhouden.  
 

 c. Kerkelijke gemeente 
Huidige situatie 

De Protestantse gemeente te Nijland wil een actieve 
geloofsgemeenschap zijn die openstaat naar de hele  
dorpssamenleving. Zij is een zelfstandige gemeente met een 
eigen predikant. In de historische dorpskerk worden wekelijks op 
zondagmorgen kerkdiensten gehouden. Laagdrempelige 
diensten zijn de jaarlijkse dienst in juni in de pastorietuin en de 
tentdienst één keer in de twee jaar als afsluiting van het 
dorpsfeest.    
Neergaande ontwikkelingen op kerkelijk gebied, die zich uiten in 
een dalend ledental en  
minder kerkbezoek, zijn ook in Nijland merkbaar. 
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Gewenste situatie 

Het is van grote betekenis voor het dorp dat de protestantse 
gemeente als zelfstandige kerkelijke gemeente met een eigen 
predikant kan blijven bestaan. 

Acties 
Geen specifieke acties. 
 

d. Onderwijs 
Huidige situatie  

De basisschool is een belangrijke en wezenlijke voorziening voor 
het dorp. Deze moeten we koesteren. 

Gewenste situatie 
 In voorkomende gevallen overleg tussen Dorpsbelangen en de 

basisschool over aangelegenheden die beide partijen aangaan. 
 Als gevolg van de reconstructie van de Tramstrjitte is een deel 

aan het schoolplein onttrokken dat nu als een soort pleintje 
tussen de school en De Mande ligt. Het heeft geen functie en 
verfraait de aanblik ook niet. Toevoeging aan het schoolplein 
zou meer waarde hebben.  
Acties 

 In voorkomende gevallen overleg tussen Dorpsbelangen en de 
basisschool. Het initiatief kan van beide partijen uitgaan. 

 Met de gemeente overleggen om het pleintje aan de 
Tramstrijitte weer aan het schoolplein toe te voegen. 
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e. Zorg- en dienstverlening 
Huidige situatie 

Het dorp is blij met de nog bestaande voorzieningen in het dorp, 
zoals de huisartsenpost, het uitgiftepunt van de apotheek en de 
fysiotherapiepraktijk. Sommigen, vooral ouderen, missen een 
dorpswinkel. De rijdende winkel en het initiatief van de 
groenteboer in het dorp voorzien in dit gemis. Deze 
voorzieningen worden op prijs gesteld. De “’lytse byb”, gevestigd 
in de basisschool, betekent een belangrijke voorziening voor jong 
en oud. 

Gewenste situatie 
In stand houden van de bestaande voorzieningen. 

Acties 
Nagaan of het wenselijk en mogelijk is om een 
boodschappendienst voor  ouderen te organiseren c.q. een 
“stipepunt” te vestigen. 
 

f. Kinderen 
Huidige situatie 

Er zijn veel voorzieningen voor kinderen in het dorp: school, 
peuterspeelzaal, sporten, muziekles en speeltuinen. Daarnaast 
biedt De Mande ruimte voor diverse activiteiten voor kinderen. 

Gewenste situatie 
Behoud van de bestaande mogelijkheden. 

Acties 
Geen specifieke acties. 
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g. Jongeren 
Huidige situatie 

Jongeren kunnen deelnemen aan de activiteiten van verschillende 
verenigingen, zoals op het gebied van sport en muziek. Voor 
jongeren zijn jeugdhonk de Pallet, De Mande en de Herberg 
belangrijke voorzieningen. 

 
Gewenste situatie 

De Pallet moet als unieke en specifieke plek  voor jongeren in 
stand blijven. Gezien de huidige situatie zijn er zorgen of de Pallet 
op de bestaande basis (met inzet van vrijwilligers) kan blijven 
functioneren en de jongeren kan blijven binden.  

Acties 
Oriënteren op de mogelijkheden voor de Pallet om (groepen) 
jongeren te blijven binden en hun een veilig ontmoetingspunt te 
bieden in het dorp. 
 

h. Ouderen 
Huidige situatie  

De indruk bestaat dat er in zijn algemeenheid voor ouderen 
voldoende voorzieningen en activiteiten zijn. 

Gewenste situatie 
Er lijkt een groeiende behoefte te zijn aan bepaalde specifieke 
activiteiten, waaronder meer bewegen voor ouderen. 

Acties  
Behoefte in de gaten blijven houden. Nu regelt het voorzien 
daarin zich vanzelf.  Dit kan veranderen. 
 

i. Overige voorzieningen 
Huidige situatie 
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Het bereik via moderne communicatiemiddelen laat in sommige 
delen van het dorp te wensen over. 

Gewenste situatie 
Er is behoefte aan goede voorzieningen voor  moderne 
communicatiemiddelen, zoals mobiele telefonie en internet.  
Zendmasten worden zo ver mogelijk van de bebouwing 
geplaatst.   

Acties 
Volgen van ontwikkelingen over behoefte aan en plaatsing van 
zendmasten voor telecommunicatie. Overleg met de gemeente. 
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3. WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID 

Nijland is door zijn ligging langs de A7 een gunstige 
vestigingslocatie voor bedrijven. Er is in het dorp dan ook 
relatief een flink aantal bedrijven van verschillende aard 
gevestigd, die hoofdzakelijk werkgelegenheid bieden aan 
werknemers van buiten het dorp. Vanouds was Nijland 
een typisch agrarisch dorp met veel veehouderijen. 
Hoewel dat is veranderd, resteert er nog een behoorlijk 
aantal moderne boerenbedrijven.  
 

Huidige situatie 
We zijn blij met de bedrijvigheid in ons dorp en ook met nieuwe 
initiatieven. Het bedrijventerrein is een prima locatie, die mooi 
aansluit bij de dorpskern. Een aantal oudere bedrijven bevindt 
zich in de dorpskern en dat vaak al sinds generaties. Het is voor 
het dorp ook van grote waarde dat er vooral in het buitengebied 
nog boerderijen volop in bedrijf zijn.    

Gewenste situatie 
Het is belangrijk dat er bedrijven in het dorp zijn en blijven. 
Kleinschalige bedrijvigheid is welkom, onder bepaalde 
randvoorwaarden: geen stank, lawaai en verkeershinder. De 
bedrijvigheid wordt bij voorkeur op het bedrijventerrein 
geconcentreerd.  
Als bestaande bedrijven stoppen, ook buiten het bedrijventerrein, 
moet nieuwe kleinschalige bedrijvigheid in de desbetreffende 
panden mogelijk blijven. Dit geldt ook voor eventueel 
vrijkomende boerderijen. 
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Acties 
De bedrijven vormen een specifiek element in de 
dorpssamenleving. Regelmatig overleg van Dorpsbelangen met 
de bedrijven is nodig. 
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4. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME 
 

Nijland heeft met zijn lange en interessante geschiedenis 
en de fraaie landelijke omgeving uit cultuurhistorisch en 
recreatief en toeristisch oogpunt best het een en ander te 
bieden.       
 

a. Dorpskern / beschermd dorpsgezicht 
Huidige situatie 

Het beschermd dorpsgezicht bepaalt voor een belangrijk deel het 
aanzien van het dorp. De 16de eeuwse laatgotische kerk met het 
omgrachte kerkhof, de pastorie met middeleeuwse kern en 
omliggende tuin en de 19de eeuwse Herberg zijn daarin de 
centrale historische elementen. De verdere bebouwing in de kern 
en ook de Tramstrjitte en de Hottingawei dragen bij aan het 
aanzien van het dorp. De nieuwe wijken sluiten harmonisch aan 
bij de oude dorpskern. 

Gewenste situatie 
Het historische aanzien van het dorp moet in stand blijven en 
worden gekoesterd.  

Acties   
Regelmatig overleg met gemeente over beschermd dorpsgezicht 
en – ruimer – aanzien van het dorp. 
 

b. Aanbod culturele activiteiten / evenementen 
Huidige situatie 

Al 25 jaar vindt het muziekfestival Aaipop in Nijland plaats. Dit 
heeft het dorp een specifieke naamsbekendheid bezorgd in de 
Friese muziekwereld.  De dorpssamenleving is door inschakeling 
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van een groot aantal vrijwilligers op een bijzondere en positieve 
wijze bij het festival betrokken. Overige culturele activiteiten en 
evenementen dragen bij aan de leefbaarheid in het dorp.  

Gewenste situatie 
Naast Aaipop moet er ook ander cultureel aanbod in het dorp 
mogelijk blijven, zo nodig met financiële steun van de gemeente. 

Acties 
In voorkomende gevallen een beroep doen op subsidie van de 
gemeente 
 

c. Fiets- en wandelpaden, vaarwegen 
Huidige situatie 

Dat het dorp bereikbaar is via fietsroutes en wandelpaden en ook 
over water is een sterk punt.  

Gewenste situatie 
Het verdient aanbeveling meer wandel- en fietspaden tot stand te 
brengen op basis van een inventarisatie van de voormalige 
gemeente Wymbritseradiel. Onderdeel daarvan zou kunnen zijn 
het heropenen van het oude tracé van de weg naar 
Remswerd/Blauwhuis voor fietsers en wandelaars, over of onder 
de A7. 
De doorvaarthoogte onder bruggen en viaducten zou moeten 
worden verhoogd, zodat Nijland een betere verbinding krijgt met 
de Bolswardervaart. Een hogere onderdoorgang komt ook 
schaatsers ten goede.  

Acties 
Overleg met de gemeente. 
 
 
 



 

 

 

 

26 

d. Heempark 
Huidige situatie 

 Het heempark de Nijlannerhim is een geweldige aanwinst voor 
het dorp en wordt zeer gewaardeerd. Hoewel het park nog in de 
aanloop- en groeifase verkeert is er al veel te genieten. De 
wandelpaden worden dan ook veel gebruikt door de inwoners. De 
vijver heeft al een aantal winters als ijsbaan dienst gedaan en 
voorziet in een breed gevoelde behoefte. Eindelijk heeft Nijland 
daarmee de ijsbaan gekregen, waarnaar het al zo lang heeft 
uitgezien.  

Gewenste situatie 
 Wat het onderhoud betreft zijn enige verbeteringen gewenst 

en dat geldt ook voor de  toegang tot het park. Het walsen van 
de paden zal het park beter toegankelijk maken voor 
rolstoelen en rollators. 

 Er is behoefte aan verlichting als de vijver ijsbaan is. 
 Hondenbezitters willen graag een plek in het park waar hun 

dieren los kunnen lopen. 
Acties 

Overleggen met de beheerscommissie van de Nijlannerhim.  
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5. INFRASTRUCTUUR EN VERKEER 

Door de ligging aan de A7 en de oude weg tussen 
Bolsward en Sneek, heeft Nijland goede in- en 
uitvalswegen. In 2011 hebben de doorgaande wegen in 
de bebouwde kom een herinrichting ondergaan en is het 
concept “shared space” toegepast. Dit houdt in dat de 
verkeersdeelnemers zoveel mogelijk rekening met elkaar 
houden, zonder dat hiervoor verkeersborden worden 
geplaatst of andere maatregelen worden toegepast.  
 

a. Wegen en straten 
Huidige situatie 

Door de ligging aan de A7 heeft Nijland een prima ontsluiting 
naar de rest van  het land. Toch brengt deze weg ook nadelen met 
zich mee, zoals de toegenomen geluidshinder door het intensieve 
verkeer dat er gebruik van maakt. 
Door de nieuwe verkeerssituatie rondom Sneek, komt er meer 
sluipverkeer door het dorp. Ook worden chauffeurs die een route 
zoeken naar Bolsward door navigatieapparatuur door ons dorp 
geleid.  
De vele fietsmogelijkheden vanuit het dorp worden zeer 
gewaardeerd. 

 
Gewenste situatie 

Vermindering van de geluidsoverlast door verkeer op de A7 en 
vermindering van het toegenomen sluipverkeer door het dorp. 

Acties 
 Overleg binnen en buiten het dorp over maatregelen om de 

geluidshinder door de A7 te verminderen. 
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 Overleg met de gemeente over de routes die 
navigatieapparatuur aangeeft. 

 
b. Veiligheid 

Huidige situatie 
 Zowel binnen als buiten de bebouwde kom ervaren mensen 
gevoelens van onveiligheid met betrekking tot het verkeer. Met 
name het overtreden van de maximumsnelheid speelt hierbij een 
grote rol.  

Gewenste situatie 
 Goed contact met en meer zichtbaarheid van de wijkagent. 
 Het houden aan de maximumsnelheid, zowel binnen als buiten 

de bebouwde kom. Vooral de verbindingen met Bolsward en 
Sneek leveren bij het oversteken van aanwonenden 
gevaarlijke situaties op. 

 De verkeersveiligheid rondom de school kan beter. 
Acties 

 Beroep doen op (in ieder geval) de inwoners van het dorp, om 
zich aan de toegestane maximumsnelheden te houden. 

 Overleg met de gemeente over aanpassing van de 
maximumsnelheid van 80 naar 60 km per uur op de wegen 
richting Bolsward en Sneek. 

 Aandringen door Dorpsbelangen op handhaving van de 
maximumsnelheid. 

 Zo mogelijk op onderdelen aanpassing van de inrichting van 
de dorpskern. 

 Overleg van Dorpsbelangen met de gemeente over het 
veiligheidsplan voor de basisschool. 
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c. Parkeren 
Huidige situatie 

In het algemeen zijn er voldoende parkeerplaatsen in het dorp. 
Toch doet zich ook een aantal knelpunten voor. In sommige 
buurten worden auto ’s regelmatig op het trottoir geparkeerd, 
omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn in de buurt van de 
woning (Koarnleane). 
Parkeren op de Tsjerkegrêft aan de noordzijde van de kerk is 
overdag niet toegestaan, maar ’s avonds wel. Hierdoor kunnen 
gevaarlijke situaties ontstaan, omdat geparkeerde auto ’s de 
doorgang voor bijvoorbeeld ambulances of brandweer 
belemmeren. 
Veel bewoners ergeren zich aan het parkeren van bedrijfswagens 
in het dorp. Het tast het aanzien van het dorp aan en het levert op 
sommige plaatsen onveilige situaties op. Hieronder valt ook het 
parkeren van grote vrachtwagens of aanhangers buiten de 
bebouwde kom.  

Gewenste situatie 
Herindeling van de ruimte kan op sommige plekken meer 
parkeerplaatsen opleveren. 

Acties 
Overleg met de gemeente. 
 

d. Zwaar verkeer door het dorp 
Huidige situatie 

Zwaar (landbouw)verkeer door het dorp veroorzaakt trillingen en 
onveilige situaties, met name voor kinderen. 
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Gewenste situatie 
Overleg  en/of studie zijn nodig over mogelijkheden om de 
problemen door het zware verkeer te verminderen, bijvoorbeeld 
door dit verkeer om het dorp heen te leiden. 

Acties 
Pogingen in het werk stellen om navigatiesystemen aan te passen 
 

e. Bushaltes langs A7 
Huidige situatie 

Nijland heeft een goede openbaar vervoersverbinding met 
bushaltes bij de A7. Deze zijn van groot belang voor de 
bereikbaarheid en de ontsluiting van het dorp. 

Gewenste situatie 
De bushaltes langs de A7 met goede aansluitingen moeten 
behouden blijven. 

Acties 
Geen specifieke acties. 
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6. WELZIJN 

Nijlanders kunnen elkaar ontmoeten door middel van de 
kerkelijke gemeente en diverse verenigingen en 
activiteiten. 
 

Huidige situatie 
Een verschraling van de saamhorigheid en een verminderde 
gemeenschapszin zijn kenmerkend voor deze tijd. Er is minder 
animo en belangstelling voor de geboden activiteiten. Ook is het 
moeilijker om vrijwilligers te vinden en met name bestuursleden 
voor de diverse verenigingen. 

Gewenste situatie 
 Het streven moet erop gericht zijn om de gemeenschapszin in 

al zijn verscheidenheid overeind te houden. 
 Meer saamhorigheid en overleg tussen verenigingen is nodig. 
 In voorkomende gevallen blijven subsidies van de gemeente 

nodig om de leefbaarheid en de gemeenschapszin te 
ondersteunen. 
Acties 

Kleine initiatieven stimuleren. 
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7. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 
 

a. Functioneren Vereniging van Dorpsbelangen 
Huidige situatie 

Dorpsbelangen luistert goed naar wat er in het dorp leeft.  
Dorpsbelangen vervult een belangrijke rol als 
vertegenwoordiger van het dorp naar de gemeente Súdwest-
Fryslân. 

Gewenste situatie 
 Dorpsbelangen kan een belangrijke rol vervullen als het 

gaat om het samenbrengen van verenigingen. 
 Dorpsbelang moet de belangen en betrokkenheid van het 

buitengebied ook goed bewaken. 
Acties 

 Eraan blijven werken dat ook het buitengebied in het 
bestuur van Dorpsbelangen vertegenwoordigd is. 

 
b. Relatie met de gemeente 

Huidige situatie 
Er wordt ervaren dat de overlegstructuur met de gemeente 
Súdwest-Fryslân goed verloopt. De gemeente stelt zich 
klantvriendelijk en constructief op naar het dorp.  
De dorpencoördinator vervult een belangrijke rol in de 
communicatie tussen het dorp en de gemeente. 

Gewenste situatie 
Een regelmatig bestuurlijk overleg, minimaal één keer per 
jaar, tussen Dorpsbelangen en de gemeente moet 
gehandhaafd blijven. Daarbij moeten we alert blijven op de 
onderlinge verantwoordelijkheden en rolverdeling. 
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Acties   
Geen specifieke acties 
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