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Op basis van een inventarisatie in 2010 maakte Wooncorporatie Elkien de keuze 

tot een forse omvorming van de woningportefeuille. In 2025 zijn ruim 2000 wo-

ningen minder nodig dan nu. 

De consequentie hiervan was minder goed nieuws voor een aantal plaatsen in 

Fryslân. Er zijn gemeenten en buurten die in de toekomst minder van Elkien 

kunnen verwachten en er zijn ook dorpen waaruit de woningcorporatie zich he-

lemaal zal terugtrekken.  

Wûns is één van de dorpen waaruit Elkien zich terugtrekt. Een bittere pil voor 

het dorp omdat ten tijde van het besluit nog maar net, na een lange periode van 

overleg, besloten was om een aantal nieuwe woningen in het dorp te gaan bou-

wen.  

Elkien is al decennia lang betrokken bij het leven en welzijn in de dorpen en ste-

den van Fryslân en wil zich daarom niet onverschillig terugtrekken, maar juist 

op een zorgvuldige manier. Samen met alle betrokkenen zoeken naar mogelijk-

heden, zodat de dorpen waaruit Elkien zich terugtrekt niet de dupe worden van 

de transformatieopgave waarmee Elkien in 2010 werd geconfronteerd.  

Elkien heeft daarom aan Wûns budget beschikbaar gesteld om een woonvisie op 

te stellen. Het bestuur van Dorpsbelang Wûns heeft een werkgroep in het leven 

geroepen om de voor u liggende (woon)Visie op te stellen.  

Waarom deze (woon)Vis ie?  
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Toekomstige onzekerheden niet wegmoffelen 

Het maken een woonvisie is het maken van een plan voor de toekomst, waarbij 

toekomstvoorspellingen moeten worden gedaan. Voorspellen is moeilijk met 

vaak veel onzekerheden. De Werkgroep koos ervoor deze niet weg te moffelen, 

maar om onzekerheden als basis te gebruiken voor een strategische gedachte-

wisseling. We noemen dit scenariodenken.  

Met scenariodenken proberen we toekomstige onzekerheden samen te vatten 

tot een beperkt aantal mogelijke eindsituaties. We steken daarbij geen energie 

in de vraag: "Wat zal er precies gebeuren?” maar wel veel energie in de vraag: 

"Wat doen we als?”. Op basis van veronderstellingen wordt op een logische ma-

nier de toekomst beschreven.  

De Werkgroep maakte op deze manier toekomstbeelden bespreekbaar, waar-

door beslissingen konden worden genomen. Het doel hierbij was vooral om on-

zekerheden te beperken en niet zozeer om de toekomst precies te voorspellen. 

Dit leidde tot een visie, met daaruit voortkomend meerdere praktische oplossin-

gen.  

De visie gaat verder dan alleen kijken naar het toekomstige wonen in het dorp. 

De Werkgroep heeft een brede afweging gemaakt en keek naar de totale toe-

komstige leefbaarheid. Zo is gekeken naar: de school, het dorpshuis, de kerk, de 

sport- en recreatievoorzieningen. Maar bijvoorbeeld ook naar het onderhoud 

van het groen en de straten, zorg algemeen en specifiek voor ouderen en de 

kinderopvang zijn in de afwegingen betrokken.  

 

Wijze van aanpak van de Werkgroep  
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Van visie naar uitvoering 

Het hebben van een visie is en belangrijke eerste stap, maar ook slechts het be-

gin. De visie moet omgezet worden naar uitvoering.  

Bovendien moet het streven zijn de visie naar uitvoering om te zetten zonder 

verlies aan flexibiliteit om toekomstbestendigheid te waarborgen. Voordat tot 

concrete projecten werd overgaan, maakte de Werkgroep daarom nog een tus-

senstap die we programma’s noemen.  

Zo kwam de Werkgroep tot een vorm van programmamanagement dat de vol-

gende onderdelen omvatte: 

  1. Zet de visie om naar streefdoelen. 

  2. Koppel inspanningen aan de streefdoelen:  

 Wat: concretiseer de streefdoelen naar meetbare doelen.  

 Hoe: koppel inspanningen (activiteiten) aan de meetbare 

doelen. 

 Waarom: bijdragetoetsing (wat is het rendement van de 

inspanning die we voor ogen hebben?). 

  3. Plan de nodige middelen: 

 Financiën en `menskracht. 

  4. Ga over tot de uitvoering. 
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Een deprimerende Werkgroepbijeenkomst deze keer  

En toen lagen er tijdens de vergadering van de Werkgroep vier verhalen 

(scenario’s) over een toekomst die de Werkgroep verwachtte op tafel.  

De aandachtsgebieden, de tijdshorizon en de belangrijkste betrokkenen waren 

geformuleerd1. De verwachtte trends2 waren op een rij gezet en op basis hier-

van waren vier verhalen over een toekomst 3 gemaakt die de Werkgroep ver-

wachtte. 

“Een deprimerende bijeenkomst deze keer”,  verzuchtte één van de Werkgroeple-

den. De overige leden van de Werkgroep deelden deze mening. De scenario’s 

benaderden de toekomstige werkelijkheid waarschijnlijk heel goed, maar alle 

vier waren ze erg deprimerend om te lezen en bepaald niet inspirerend om over 

de toekomst na te moeten denken.  

Wat stond er namelijk in de vier verhalen voor de toekomst?  

 De Eurozone raakt vanaf 2013 in langdurige zware recessie. 

 Hoge energieprijzen, dalende internationale handel, omvallende (grote 

internationale) bedrijven. 

 Forse bezuinigingen, nog grotere collectieve lastendruk en hogere over -

heidstekorten. 

 Forse verlagingen salarissen, uitkeringen en pensioenen.  

 Verlaging budgetten voor onderwijs en cultuur.  

 Explosieve stijging werkloosheid (ook overheid).  

 Betaalbaarheid hypotheek bij velen in het geding.  

 Acute extra vraag naar sociale huurwoningen.  

Bij de pakken neerzitten is geen optie  

“We kunnen bij de pakken neer gaan zitten, we kunnen echter ook van de ge-
dachte uitgaan dat we nu een kans hebben om historische fouten te herstellen”, 
was na enige tijd de reactie van een ander Werkgroeplid, “Laten we het een 
kans noemen”.  

“Wanneer de economische ontwikkelingen namelijk inderdaad de richting uit-
gaan die we verwachten dan komt er “veel op de schop”. Er zullen zaken gaan 
“bewegen” en daarbij zullen ook onderwerpen aan bod komen waarvan het dorp 
al eens eerder heeft aangegeven deze zelf te willen behartigen. Nu hebben we 
de kans om deze zaken zelf en op een betere manier op te pakken!”  

De sfeer tijdens de vergadering deze avond sloeg meteen om. Iedereen was het 
er over eens dat “bij de pakken neerzitten” geen optie is en dat alleen het zoe-
ken en het willen zien van kansen en vooral ook daarna creëren en realiseren, 
ondanks de misschien sombere toekomstige vooruitzichten, het dorp ten goede 
komt. 

En toen lagen er  v ier  verhalen op tafe l  .  .  .  

 

1 zie bijlage 1 
2 zie bijlage 2 
3 zie bijlage 3 
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 Inleiding 

Wanneer we verwachtte toekomstige veranderingen als kans willen zien, moe-

ten we wel weten over welke veranderingen we praten. Welke veranderingen 

mogen we verwachten en hoe kijken we er dan naar? In de vier scenario’s wor-

den meerdere veranderingen genoemd, maar kunnen we deze ook nauwkeuriger 

in beeld krijgen?  

Om een goed inzicht te krijgen van de veranderingen die Wûns te wachten 

staan, koos de Werkgroep ervoor zich eerst het dorp voor te stellen in een per-

fecte situatie van economische groei.  

Vanuit een perfecte situatie van economische groei kon een inschatting ge-

maakt worden van de onderwerpen waaraan beslist aandacht moet worden be-

steed in geval van de minder florissante economische ontwikkelingen zoals deze 

uit de vier scenario’s naar voren waren gekomen.  

Wonen in Wûns in een situatie van perfecte economi-

sche groei 

Van gedachten is gewisseld over de vraag welke minimale voorzieningen in een 

perfecte economische situatie nodig zijn om een leefbaar dorp te hebben?  

Wat moet minimaal in een dorp aanwezig zijn zodat er voldoende mensen met 

plezier willen wonen? 

Uit de gedachtewisseling en het daaraan ten grondslag liggende vooronderzoek 

kwamen de volgende drie zaken naar voren:  

1. Wonen is plezierig wanneer er één of meerdere ruimten in het dorp 

aanwezig zijn waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten om 

gezamenlijke initiatieven te ondernemen (dorpshuis of andere gele -

genheid als een dorpscafé). 

2. Wonen is plezierig wanneer er sport- en recreatievoorzieningen in het 

dorp aanwezig zijn. 

3. Een basisschool is veelbetekenend in de keuze om in een dorp te gaan 

wonen. 

Wanneer minimaal deze drie zaken aanwezig zijn in een dorp zullen er genoeg 

mensen zijn die er wel willen wonen, zo was de conclusie van de Werkgroep  

We spreken in dit geval dan wel over een situatie van economische groei. Het 

gaat de dorpsbewoners goed, ze hebben allemaal een auto en voor diegenen die 

geen rijbewijs (jongeren) of geen auto bezitten is het openbaar vervoer uitste-

kend geregeld.  

In een dergelijke situatie is het geen probleem wanneer andere voorzieningen 

zich op afstand van het dorp bevinden of op een andere manier georganiseerd 

zijn.  

Toekomst ige verander ingen a ls  kans z ien  
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Aan welke zaken op afstand moeten we dan zoal denken? We kunnen hierbij 

denken aan: 

 werkgelegenheid (het werk is op afstand en men gaat er met de auto of 

openbaar vervoer naar toe); 

 winkels en winkelvoorzieningen; 

 bijzonder- en voortgezet onderwijs; 

 arts(en) en ziekenhuis; 

 thuiszorg (komt vanuit een regionaal centrum);  

 ouderenzorg en ouderenwonen (regionale woonzorgcentra);  

 bank en postkantoor; 

 vermaak (theater, bioscoop, etc.).  

Er zijn echter ook minder opvallende zaken die allemaal “op afstand” zijn geor-

ganiseerd, denk bijvoorbeeld aan:  

 energie- en watervoorziening; 

 onderhoud en beheer openbare ruimte (groen, wegen, straten en trot -

toir); 

 afvalverwijdering (huisvuil en afvalwater);  

 overige infrastructuur als telefoon- en internetverbinding. 

Aandachtspunten om een visie te ontwikkelen 

Toen de Werkgroep met het voorgaande een beter “zicht” had op de belangrijke 

onderwerpen, kon een inschatting gemaakt worden waaraan aandacht moet 

worden besteed in geval van de minder florissante economische ontwikkelingen 

zoals deze uit de vier scenario’s naar voren waren gekomen. Drie onderwerpen 

waren helemaal inzichtelijk. Die kwamen voort uit de minimumvereisten voor 

de leefbaarheid: ontmoetingsruimten, sport- en recreatievoorzieningen en de 

basisschool. Over de overige zaken moest een afweging gemaakt worden.  

Verlaging van salarissen, uitkeringen en pensioenen, zoals deze naar voren ko-

men in de scenario’s, hebben zeker hun invloed op de manier waarop mensen 

(gaan) wonen. De prijzen op de huizenmarkt zullen dalen en de vraag naar huur-

woningen zal toenemen. 

De overheid zal gaan bezuinigen. De verwachting is dat de budgetten voor on-

derwijs en cultuur sterk onder druk komen te staan. Van de hieraan verbonden 

voorzieningen als de basisschool en ook aan de kinderopvang moest aandacht 

worden besteed. 

Wanneer de overheid bezuinigd komen er meer voorzieningen onder druk te 

staan. De invloed op de energie- en watervoorziening, de afval(water)verwijde-

ring en overige infrastructuur zal in eerste instantie niet zo heel erg groot zijn. 

Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte (groen, wegen, straten en 

trottoir) zal al wel snel op de lijst van bezuinigingen komen te staan.  

Ook de overheidsbijdragen aan zorg en welzijn (inclusief thuiszorg) zullen niet 

aan bezuinigingen ontkomen, waarmee tevens de ouderenzorg en het ouderen-

wonen als aandachtspunt om de hoek kwam. Tot slot zo was de verwachting zal 

ook het openbaar vervoer onder druk komt te staan en mag ook het bijzonder 

vervoer (bijzonder onderwijs) niet uit het oog verloren worden. 

De Werkgroep kwam tot volgende lijst van aandachtspunten:  

 ontmoetingsruimten (kerk en dorpshuis);  

 sport- en recreatievoorzieningen; 

 basisschool en kinderopvang; 

 onderhoud en beheer openbare ruimte en infrastructuur 

(groen, wegen, straten en trottoir);  

 zorg en welzijn, inclusief thuis- en ouderenzorg; 

 wonen (koop, huur, starters en ouderen);  

 openbaar- en bijzonder vervoer. 

In bovenstaande opsomming zijn winkelvoorzieningen nog niet naar voren geko-

men. Wûns kent geen winkelvoorzieningen, dus deze kunnen ook niet onder 

druk komen te staan. Wat wel kan gebeuren is dat de voorzieningen niet meer 

bereikbaar worden. Bijvoorbeeld omdat iemand geen auto meer kan betalen. 

Ook dit zou een punt van aandacht kunnen worden.  
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 Inleiding 

Nu bekend was voor welke aandachtsgebieden de kansen moesten worden on-

derzocht kon de volgende stap worden gedaan. De Werkgroep realiseerde zich 

hierbij dat kansen voor Wûns ontwikkelen iets geheel anders is dan reageren op 

een bedreiging. 

De (standaard)reactie op een bedreiging is namelijk “repareren” en zoveel mo-

gelijk proberen de bestaande situatie in stand te houden.  

Een eenvoudig voorbeeld van “repareren” is dat de gemeente bezuinigd door 

het maaien van openbare groen een week over te slaan. Dat levert geld op en 

de bestaande situatie blijft gehandhaafd.  

Dezelfde situatie wordt een kans wanneer de gemeente helemaal stopt met 

maaien en aan Dorpsbelang (een deel van) het geld geeft om het gras te maai-

en. Wanneer Dorpsbelang dit werk daarna door iemand uit het dorp laat doen 

ontstaat als kans werk en inkomen voor iemand uit Wûns.  

Kansen die de Werkgroep als de moeite waard ziet  

Al eerder is aan de orde gekomen dat de Werkgroep een brede afweging maakte 

door te kijken naar de totale toekomstige leefbaarheid van Wûns. De visie gaat 

daarmee verder dan alleen kijken naar het toekomstige wonen in het dorp.  

Uit deze brede afweging kwamen de volgende plannen naar voren:  

1. Openbare ruimte in eigen beheer van het dorp (inclusief een dorpsconci-

ërge). 

2. Thuiszorg en wijkverpleging door iemand uit het dorp (voorbeeld: het 

project Meitinker in Boarnsterhim) 

3. Wonen: 

 Een experiment “goedkoop” en duurzaam wonen entameren op 

de twee bouwkavels van Elkien. 

 De huurwoningen in het dorp en het “ramphuis“  (een krotwo-

ning in het midden van het dorp) hierbij betrekken.  

 Het realiseren van ouderenwoonvoorzieningen in combinatie 

met starterwoningen. 

 Een eigen (vastgoed)verhuurorganisatie opzetten in combinatie 

met een onderzoek naar alternatieve financieringsmodellen.  

4. Basisschool in eigen beheer. 

5. Collectief eigen “openbaar” vervoer.  

6. Eigen energie opwekken / duurzame energie stimuleren.  

7. Voortdurende aandacht voor verkeersveiligheid 4. 

Kansen oppakken  

 

4 Dit onderwerp is toegevoegd tijdens één van de overleggen die de Werkgroep met het 

dorp voerde. Aandacht voor de verkeersveiligheid is een continu aandachtspunt volgens 

de dorpsbewoners.  
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 Ontwikkelingsperspectief wonen staat centraal  

De Werkgroep koos als insteek voor deze (woon)Visie om een brede afweging te 

maken ten aanzien van de leefbaarheid van Wûns. Vanuit de verantwoordelijk-

heid van de wooncorporatie Elkien staat bij de uitwerking van de visie het wo-

nen in Wûns echter centraal.  

De Werkgroep maakte een brede afweging en keek naar de totale toekomstige 

leefbaarheid, maar in de hierop volgende planvorming naar de uitvoering zijn 

niet alle onderdelen verder uitgewerkt.  

Alleen voor het wonen heeft een complete uitwerking plaatsgevonden. Zaken 

die op een natuurlijke manier konden worden ingepast zijn in de verdere uit-

werking uiteraard meegenomen.  

Kansen u i twerken en u i tvoeren  

Vorm geven aan toekomstig wonen in Wûns 

Om vorm te (kunnen) geven aan het toekomstig wonen in Wûns kijken we eerst 

nog even naar de verwachting uit de scenario’s:  

 Stijging van de werkloosheid (ook overheid).  

 Betaalbaarheid hypotheek bij velen in het geding.  

 Acute extra vraag naar sociale huurwoningen.  

De Werkgroep stelde voor om als antwoord de volgende (strategische) doelen 

op te pakken: 

 Een experiment “goedkoop”  en duurzaam wonen entameren op de 

twee bouwkavels van Elkien. 

 De huurwoningen in het dorp en het “ramphuis“  (een krotwoning 

in het midden van het dorp) hierbij betrekken.  

 Realiseren van een ouderenwoonvoorzieningen in combinatie met 

starterwoningen. 

 Een eigen (vastgoed)verhuurorganisatie opzetten in combinatie 

met een onderzoek naar alternatieve financieringsmodellen.  

De vier bovenstaande  doelen  (projecten)  hebben betrekking op het wonen in 

Wûns en zijn in het vervolg verder uitgewerkt.  
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De mening van de dorpsgenoten 

De Werkgroep heeft meerdere keren met de overige dorpsgenoten van gedach-

ten gewisseld om er zeker van te zijn met de rest van het dorp “op koers te lig-

gen”. 

Naast deze formele overleggen koppelden de Werkgroepleden de resultaten uit 

de vergaderingen ook regelmatig terug tijdens informele contacten met de ove-

rige dorpsbewoners. Daarnaast zijn ter voorbereiding van de formele overleg-

gen voorafgaand gesprekken gevoerd met de huurders van Elkien.  

Halverwege het traject toen de visie en doelen voor de toekomst in concept 

waren opgesteld, vond een eerste formele overleg plaats. Op 21 juni 2012 zijn 

de concept visie en doelen voor de toekomst getoetst aan de mening van de 

dorpsgenoten, waarna de doelen zijn uitwerkt naar concrete plannen en idee-

ën.  

Op 10 juli 2012 zijn de concrete visie en de concrete plannen en ideeën voor in-

vulling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Dorpsbelang. Tijdens deze 

vergadering kreeg de Werkgroep van de Algemene Vergadering van Dorpsbelang 

Wûns het mandaat tot verdere uitwerking.  

De actuele dorpsvisie “Klopjend Hert”  

Wûns heeft een actuele dorpsvisie: “Klopjend Hert, Dorpsvisie Wûns 2009 -

2019”.  

Het spreekt voor zich dat deze actuele dorpsvisie in de uitwerking door de 

Werkgroep is meegenomen.  

 

De kansen en de re lat ie  met het  dorp  
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Twee projecten 

Na het mandaat tot verdere uitwerking van de Algemene Vergadering van 

Dorpsbelang Wûns is de Werkgroep aan de slag gegaan met de planning van de 

uitvoering. 

Daarbij worden twee projecten onderscheiden:  

1. Twee woningen op de beide bouwkavels van Elkien.  

2. De huurwoningen in het dorp, het opzetten en realiseren van een 

eigen vastgoedverhuurorganisatie. 

Daarnaast worden overige geconstateerde kansen ook opgepakt, maar dan wel 

onder de voorwaarde dat ze op een eenvoudige (natuurlijke) manier kunnen 

worden ingepast in bovenstaande twee projecten.  

Wensenpakket nieuwe woningen 

Voor beide projecten heeft de Werkgroep een verkenning uitgevoerd naar de 

eisen waaraan de woningen zouden moeten voldoen.  

Hieruit is het volgende wensenpakket naar voren gekomen:  

1. Multifunctioneel  

Geschikt voor meerdere gebruikersgroepen, zowel jongeren als ou-

deren.  

2. Flexibel 

De indeling van de woning moet gemakkelijk veranderd of uitge-

breid kunnen worden om te voldoen aan de vraag naar verschillende 

woonvormen. 

3. Aanpasbaar  

Idem, maar dan ten aanzien van de techniek. Denk aan domotica of 

het eenvoudig, na een paar jaar van bewoning, kunnen toepassen 

van nieuwe duurzame technieken. 

4. Goedkoop  

Lage initiële kostprijs voor de woningen. Bijvoorbeeld de mogelijk-

heid van cascowoningen, maar ook lage totale woonlasten.  

Zo kan bijvoorbeeld een goede isolatie energiekosten besparen en 

dus het wonen goedkoper maken. 

5. Duurzaam  

Spreekt voor zich. 

6. Verplaatsbaar  

Een innovatie; een woning waarin een bepaalde tijd op een bepaal-

de plaats is gewoond, maar waar nu geen vraag meer naar is wordt 

naar een ander dorp verplaatst waar er wel vraag naar is.  

Dit kan aanzienlijk schelen in de financiering en doorverkoopop-

brengsten. 

7. Mooi 

Een mooie woning behoud zijn waarde . 

Aan de s lag met de u i tvoer ing  
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Eerste verkenning vanuit het wensenpakket  

Vanuit het wensenpakket voor de nieuwe woningen heeft de Werkgroep een 

eerste stedenbouwkundige, architectonische en bouwtechnische verkenning uit-

gevoerd. 

Naast de concrete visie en plannen en ideeën voor invulling is ook de nu volgen-

de verkenning op 10 juli 2012 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 

Dorpsbelang. Ook hiervoor kreeg de Werkgroep van de Algemene Vergadering 

van Dorpsbelang Wûns het mandaat tot verdere uitwerking.  

De nu volgende pagina’s omvatten een impressie van:  

 De stedenbouwkundige verkenning. 

 De verkenningen uitgevoerd naar de onderwerpen:  

 Multifunctioneel. 

 Flexibel. 

 Aanpasbaar. 

 Een verkenning van de mogelijkheid om de woningen verplaatsbaar 

te ontwerpen en te bouwen. 

 Een verkenning van de gedachten binnen de Werkgroep over het 

begrip “mooi”. 

 Een sfeerbeeld van hofwoningen. 
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stedenbouwkundige verkenning  

bestemmingsplan 
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verkenning:  
  mult i funct ioneel  
  f lex ibel  
  aanpasbaar  
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verkenning verp laatsbaar  
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verkenning mooi  
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sfeerbeeld  
hofwoningen 
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Planning van het verdere vervolg 

De Werkgroep is van plan direct na het publiekelijk maken van deze (woon)Visie 

met de verdere uitvoering van de plannen aan de slag te gaan.  

De Werkgroep heeft hiervoor de volgende planning voor ogen:  

Project “beide bouwkavels van Elkien”  

Ten tijde van het opstellen van deze (woon)Visie is al gestart met de ver-

dere uitwerking van dit project. De Werkgroep kreeg hiervoor op 10 juli 

2012 mandaat van de Algemene Vergadering en wilde geen tijd verloren 

laten gaan. 

Het streven is eind oktober 2012, maar wel pas nadat de dorpsbewoners 

tijdens een nog te plannen bijeenkomst zijn gevraagd of zij akkoord zijn 

met het ontwerp, de bouwvergunningen aan te vragen voor de twee wo-

ningen en ze daarna onder nog op te stellen voorwaarden te koop of te 

huur aan te bieden. 

Project “huurwoningen en eigen vastgoedverhuurorganisatie”  

Gezien de complexiteit van dit project, het onderzoek en het overleg dat 

met meerdere partijen voor dit project gevoerd moet worden, besloot de 

Werkgroep na de Algemene Vergadering van op 10 juli 2012 om pas na de 

vakantieperiode met dit project door te gaan.  

Doel is om de ideeën die in deze (woon)Visie verwoordt staan over de 

huurwoningen en het opzetten van een eigen vastgoedverhuurorganisatie 

in de periode van oktober 2012 tot april 2013 naar het uitvoeringsniveau 

te brengen. 



Bi j lagen 



Aandachtsgebieden  

De Werkgroep formuleerde de volgende aandachtsgebieden:  

1. Wonen en woonomgeving. 

2. Werk en bedrijvigheid: 

 Recreatief. 

 Dienstverlening. 

 Zzp. 

 Dorpsbelang als "energiebedrijf" (windmolens).  

3. Infrastructuur en mobiliteit De Werkgroep formuleerde de volgende aan-
dachtsgebieden: 

 Geen snelle internetverbinding. 

 Openbaar vervoer. 

4. Voorzieningen: 

 Basisschool. 

 Kinderopvang. 

 Dorpshuis. 

 Kerk. 

5. Ontspanning, recreatie, sport, verenigingsleven en cultuur:  

 Sportveld. 

 Mekkepôle: 

 Picknick. 

 Vissen. 

 Gewoane pôle: 

 Dorpsfeest. 

 Speeltuin. 

 Trapveldje. 

 Haventje. 

 Verenigingen: 

 Dorpsbelang. 

 Kaatsvereniging. 

 Koor. 

 Muziekkorps. 

 Feestcommissie. 

 Sportcommissie. 

 Vrouwenvereniging. 

 Biljart. 

 Klaverjassen. 

6. Zorg en welzijn: 

 Hofjes-/ouderen-/zorgwonen onderzoeken. 

 Idem zorgboerderij. 

Tijdshorizon  

Als tijdshorizon koos de Werkgroep voor het jaar 2020.  

Belangrijkste betrokkenen 

De Werkgroep formuleerde de volgende betrokkenen:  

 Dorp. 

 Gemeente. 

 Elkien. 

 Provincie. 

 Kerkvoogdij. 

 Landbouw. 

Aandachtsgebieden,  t i jdshor izon en de belangr i jkste betrokkenen  



De Werkgroep onderscheidde de volgende trends:  

Politiek en omgeving: 

 Kredietcrisis zal politieke agenda nog lange tijd gaan bepalen.  

 Terugtredende overheid, liberalisering en verzelfstandiging.  

 Gemeenten zullen faciliterender richting burgers gaan optreden.  

 Anders (na)denken over de verzorgingsstaat komt bovenaan op de 

agenda. 

Maatschappij: 

 De vergrijzing neemt nog steeds toe. Toenemend aantal actieve 

ouderen; bejaard maar niet bedaard. 

 Grotere verscheidenheid aan gezinsvormen en een veranderde 

mentaliteit binnen het gezin. Gezinsverdunning (meer eenpersoons-

huishoudens) en individualisering.  

 Snelle maatschappelijke veranderingen met een voortdurende ver -

schuiving van “normen en waarden”. Democratisering en egalisering 

op alle niveaus zoals die van politiek, onderwijs, zorg, onderneming 

en gezin. 

 Toenemend milieu- en ethisch besef, dat doorwerkt in alle onderde-

len van de samenleving. Producten en productiemethoden zullen 

steeds meer op hun ecologische en ethische merites worden beoor-

deeld. 

Economie: 

 Lange periode van stagnerende economie. 

Technologie: 

 Internet en digitalisering zetten door, alles wordt met alles verbon-

den. Technologie komt straks overal voor en komen we overal te -

gen. 

Wonen: 

 Vraag naar verschillende woonvormen (ouderen, telewerkers, kleine 

bedrijven, gezinnen en eenpersoons) en naar combinaties van: wo-

nen, werken en recreëren.  

 Bewoners willen meer zeggenschap bij de ontwikkeling van wonin-

gen en de woonomgeving. 

Werken: 

 Toenemend ondernemerschap en baanmobiliteit.  

 Informatisering en verdergaande toename “kennis- en creativiteits-

werk”; telewerken. 

 

 

Trends 



Woord vooraf 

Deze rapportage is opgesteld in september 2012.  

De nu volgende scenario’s zijn echter opgesteld in juni 2012.  

Ze moeten dan ook in dat tijdsbeeld worden geplaatst en worden gezien.  

De v ier  scenar io’s  



Scenario 1; “Inoarren stypje”  

HET IS 2020; WAT IS ER GEBEURD? 

Economische ontwikkelingen 

Om historische redenen (geen oorlog meer) en om de economische schade niet 

nog groter te laten worden, lukte het met veel moeite de Europese Unie in 

stand te houden. De Europese leiders kwamen echter in een te traag tempo met 

een oplossing, waardoor de Eurozone vanaf 2013 een langdurige zware recessie 

terechtkwam.  

De Europese schuldencrisis dwong de nationale regering tot forse bezuinigin-

gen, met een nog grotere collectieve lastendruk en hogere overheidstekorten 

tot gevolg. Vooral de budgetten voor onderwijs en cultuur daalden steeds ver-

der.Economische stagnatie werd de gewoonste zaak van de wereld. De gemid-

delde economische groei bleef lange tijd rond de 1%.  

Forse verlaging van salarissen, uitkeringen en pensioenen was ook onvermijde-

lijk. Het besteedbaar inkomen kwam zwaar onder druk te staan en de betaal-

baarheid van hun hypotheek kwam bij velen in het geding. De prijzen op de hui-

zenmarkt daalden sterk en zowel het aantal gedwongen woningverkopen als de 

vraag naar huurwoningen nam flink toe.  

Politiek en gemeente 

Ook in de publieke sector zagen we forse verlaging van salarissen en ook bij de 

gemeenten vielen veel gedwongen ontslagen. Bij het personeel dat in dienst 

bleef leidde dit tot een schrikeffect met aanzienlijke consequenties. Het nog 

resterende deel van het ambtelijke apparaat probeerde zoveel mogelijk zelf de 

touwtjes in handen te houden door alle werkzaamheden zelf te gaan doen en 

vooral “niemand in de keuken” te laten kijken. Verstarring van het gemeentelij-

ke apparaat (ik mag geen fouten maken anders ben ik mijn baan kwijt) zorgde er 

al gauw voor dat er vrijwel niet meer gebeurde.  

Het vertrouwen in de politiek en de gemeente daalden snel, vooral onder de 

mensen in Wûns die hard door de economische malaise werden getroffen.  

Bestaat de kans dat zoiets kan gebeuren? 

Een Europese “bailout” zal met zeer hoge bedragen gepaard gaan. Die moeten 

nu worden bezuinigd en in de toekomst worden opgebracht. De hamvraag is of 

in Nederland (en de rest van Europa) voldoende economische groei optreedt om 

de schuldenlast draaglijk te houden. De reactie van de politiek en specifiek de 

op de noodzakelijke bezuinigingen is op dit moment nog erg lastig in te schat-

ten. Deze hoge onzekerheid was ook de reden waarom specifiek de gemeente is 

opgenomen in de scenario’s.  

Welke aandachtsgebieden komen onder druk te staan? 

In dit scenario “Inoarren stypje” wordt uitgegaan van een economische stagna-

tie, maar nog wel een kleine groei. Een verlaging van salarissen (o.a. bij de ge-

meente) zal niet direct betekenen dat er geen onderhoud aan de woonomgeving 

en infrastructuur plaats zal vinden, zij het uiteraard wel minder.  

De budgetten voor onderwijs en cultuur komen wel sterk onder druk te staan en 

daarmee ook voorzieningen als de basisschool, de kinderopvang en overheids-

bijdragen aan het (onderhoud) van het dorpshuis en de kerk. Forse verlaging 

van salarissen, uitkeringen en pensioenen zal zowel zijn invloed hebben op de 

woningensector, maar ook op zorg en welzijn.  

Waarom de naam “Inoarren stypje” (visieontwikkeling) 

De naam “Inoarren stypje” komt voort uit het idee dat de ontevredenheid in het 

dorp over het functioneren van de gemeente op een bepaald moment zo hoog 

zal oplopen dat het bestuur van Dorpsbelang zich genoodzaakt voelt om met het 

gemeentebestuur in overleg te gaan. 

Het bestuur van Dorpsbelang biedt daarbij de steun (stype) aan de gemeente 

aan om de plannen die aan de hand van dit scenario zijn gemaakt gezamenlijk te 

gaan uitvoeren.  



Scenario 2; “Op nei in nije tiid”  

HET IS 2020; WAT IS ER GEBEURD? 

Economische ontwikkelingen 

Om historische redenen (geen oorlog meer) en om de economische schade niet 

nog groter te laten worden, lukte het met veel moeite de Europese Unie in 

stand te houden. De Europese leiders kwamen echter in een te traag tempo met 

een oplossing, waardoor de Eurozone vanaf 2013 een langdurige zware recessie 

terechtkwam.  

De Europese schuldencrisis dwong de nationale regering tot forse bezuinigin-

gen, met een nog grotere collectieve lastendruk en hogere overheidstekorten 

tot gevolg. Vooral de budgetten voor onderwijs en cultuur daalden steeds ver-

der. Economische stagnatie werd de gewoonste zaak van de wereld. De gemid-

delde economische groei bleef lange tijd rond de 1%.  

Forse verlaging van salarissen, uitkeringen en pensioenen was ook onvermijde-

lijk. Het besteedbaar inkomen kwam zwaar onder druk te staan en de betaal-

baarheid van hun hypotheek kwam bij velen in het geding. De prijzen op de hui-

zenmarkt daalden sterk en zowel het aantal gedwongen woningverkopen als de 

vraag naar huurwoningen nam flink toe.  

Politiek en gemeente 

De bezuinigingen kwamen “hard” aan bij de gemeente, maar werden daarna ook 

heel slagvaardig opgepakt. Vrijwel alle politici begrepen dat een totale omvor-

ming van het ambtelijke apparaat en de gemeentelijke (ambtelijke) manier van 

werken noodzakelijk was. 

“Alleen oplossingen tellen en soms maak je fouten” werd dé werkvorm van de 

gemeente, met een minimum aan structuur, regels en routines waar het gaat 

om de relatie met een netwerk, werknemer of burger. De flexibele regels en 

procedures zorgden voor een enorme stijging van de gemeentelijke creativiteit 

en geleverde diensten (productie). Door de bezuinigingen moest de organisatie 

met de helft worden verkleind. Diegenen die vertrokken hebben nu spijt dat ze 

niet (meer) bij een dergelijke prachtig nieuwe organisatie kunnen werken.  

De gemeentelijke organisatie kent alleen noch kleinschalige en decentrale sa-

menwerkingsverbanden, zwaar ondersteund met ICT en digitale communicatie-

middelen naar de eigen organisatie en burgers. Snelle en flexibele oplossingen 

worden bereikt door klein te beginnen en niet de hele organisatie mee te slepen 

in het proces, maar een directe communicatielijn te hebben met het College van 

B&W. Het College opereert binnen een op abstracte lijnen uitgezet beleid van 

de gemeenteraad. Lange beleidsprocessen bestaan op deze manier niet meer.  

Bestaat de kans dat zoiets kan gebeuren? 

Een Europese “bailout” zal met zeer hoge bedragen gepaard gaan. Die moeten 

nu worden bezuinigd en in de toekomst worden opgebracht. De hamvraag is of 

in Nederland (en de rest van Europa) voldoende economische groei optreedt om 

de schuldenlast draaglijk te houden. 

De reactie van de politiek en specifiek de op de noodzakelijke bezuinigingen is 

op dit moment nog erg lastig in te schatten. Deze hoge onzekerheid was ook de 

reden waarom specifiek de gemeente is opgenomen in de scenario’s.  

Welke aandachtsgebieden komen onder druk te staan? 

In dit scenario “Op nei in nije tiid” wordt net als in het scenario “Inoarren sty-

pje” uitgegaan van een economische stagnatie, maar nog wel een kleine groei. 

De effecten zijn dus identiek, alleen nu maak de gemeente een andere keuze in 

haar manier van werken. 

Een verlaging van salarissen (o.a. bij de gemeente) zal niet direct betekenen dat 

er geen onderhoud aan de woonomgeving en infrastructuur plaats zal vinden, zij 

het uiteraard wel minder. Doordat de medewerkers van de gemeente meer in-

vloed hebben op de manier waarop deze werkzaamheden kunnen worden uitge-

voerd zullen de bezuinigingseffecten in dit scenario kleiner zijn.  

De budgetten voor onderwijs en cultuur komen ook in dit geval sterk onder druk 

te staan en daarmee ook voorzieningen als de basisschool, de kinderopvang en 



overheidsbijdragen aan het (onderhoud) van het dorpshuis en de kerk. Nieuwe 

manieren van werken kunnen in dit geval echter ook een kans geven deze voor-

zieningen zelfs te verbeteren, ondanks een lager beschikbaar budget.  

Forse verlaging van salarissen, uitkeringen en pensioenen zal zowel zijn invloed 

hebben op de woningensector, maar ook op zorg en welzijn. Ook hier kunnen 

kansen ontstaan die een “stap vooruit” kunnen betekenen.  

Waarom de naam “Op nei in nije tiid” (visieontwikkeling) 

In de naam “Op nei in nije tiid” zit al opgesloten dat dit scenario een hele nieu-

we tijd inluidt. Hoewel het economisch niet gemakkelijk is, is er wel alle ruimte 

voor nieuwe ontwikkelingen in het dorp. Ontwikkelingen die door het dorp zelf 

worden geïnitieerd en door de gemeente van harte worden ondersteund, zon-

der veel ruimtelijke beperkingen en klemmende regelgeving. Integendeel zelfs!  



Scenario 3; “Sa’t de âlden songen”  

HET IS 2020; WAT IS ER GEBEURD? 

Economische ontwikkelingen 

Wanneer we in het jaar 2020 terug kijken op de afgelopen jaren, waren het 

geen eenvoudige jaren. De schuldencrisis in de Eurozone, samen met politieke 

onrust in het Midden Oosten en de stijging van de olieprijs, maakten de Lehman

-crisis in 2008 tot “kinderspel” in vergelijking met de vertrouwenscrises op de 

financiële markten die in 2013 escaleerde. We kregen de rekening gepresen-

teerd van het voortdurend schulden maken in de decennia daarvoor.  

Een afname van het van het vertrouwen publiek in de banken ( bankrun) maakte 

de situatie alleen maar erger. Hoge energieprijzen, dalende internationale han-

del en het omvallende grote bedrijven drukten hun extra stempel met een ex-

plosieve stijging van de werkloosheid tot gevolg.  

Door de ingestorte beurs en huizenmarkt, de stijging van de werkeloosheid en 

het korten op de pensioenen ontstonden bij veel mensen steeds meer proble-

men met hypotheekbetalingen. Eigenaren moesten hun huis verkopen. Er waren 

echter geen kopers. In enkele jaren daalden de huizenprijzen met tientallen 

procenten. Door huisuitzettingen van eigenwoningbezitters ontstond een grote 

en acute extra vraag naar sociale huurwoningen.  

Politiek en gemeente 

De politiek was versplinterd, geen kabinet maakt de vier jaar vol. Het vertrou-

wen in overheidsoptreden wankelde. Angst en onzekerheid. Ieder voor zich en 

god voor ons allen, want de politiek weet geen oplossingen te bedenken.  

Nu het “Den Haag” niet lukte werd van de lokale politici het uiterste gevergd, 

wat tot gevolg had dat er veel nieuw beleid werd “bedacht” door de gemeenten.  

Voor de gemeenten leek een centrale aanpak (alles zelf doen) de meest efficiën-

te oplossing. Een efficiënte oplossing is echter niet altijd een effectieve oplos-

sing. Het dorp Wûns ligt in een plattelandsgebied in een grote gemeente met 

veel verspreide dorpskernen. De gedwongen ontslagen die ook bij de gemeente 

plaatsvonden, zorgden ervoor dat er in Wûns vrijwel niets meer gebeurde en al-

les langzaam maar zeker verloederde. 

Bestaat de kans dat zoiets kan gebeuren? 

Het gevaar blijft de komende jaren bestaan dat EU-landen die hun begroting 

niet onder controle kunnen of willen krijgen en onvoldoende groei realiseren, 

waarna ze geconfronteerd worden met een sterke rentestijging. Het reddings-

scherm kan onvoldoende groot blijken te zijn om deze landen te kunnen helpen 

met alle gevolgen van dien. 

Welke aandachtsgebieden komen onder druk te staan? 

In dit scenario “Sa’t de âlden songen” wordt uitgegaan van een zware economi-

sche recessie. Alle aandachtsgebieden vragen om aandacht in dit scenario.  

In tegenstelling tot het scenario “Lyts mar krigel”, waarin de gemeente mee-

denkt en meewerkt, wordt het dorp in dit scenario geconfronteerd met een ver-

starde houding bij de politiek en de gemeentelijk organisatie.  

Dit zal uiteindelijk vragen om onorthodoxe maatregelen.  

Waarom de naam “Sa’t de âlden songen” (visieontwikkeling) 

De naam “Sa’t de âlden songen” komt voort uit het feit dat onorthodoxe oplos-

singsrichtingen gevraagd (zullen) worden in dit scenario.  

De gedachte is om de kennis en kunde van oud en jong in het dorp op een mo-

derne manier te gaan combineren tot een zelfvoorzienend dorp (back to the ba-

sics op een moderne manier!). Vroeger waren de dorpen (regio’s) ook veel zelf-

voorzienender (b.v. lokale tuinbouw).  

Bij de ouderen is (deels) nog de kennis aanwezig hoe om te gaan met een zware 

recessie. De jongeren bezitten de creativiteit om vanuit “oude” kennis te zoe-

ken om naar nieuwe mogelijkheden van duurzaamheid en zelfvoorzienendheid.  



Scenario 4; “Lyts mar krigel”  

HET IS 2020; WAT IS ER GEBEURD? 

Economische ontwikkelingen 

Wanneer we in het jaar 2020 terug kijken op de afgelopen jaren, waren het 

geen eenvoudige jaren. De schuldencrisis in de Eurozone, samen met politieke 

onrust in het Midden Oosten en de stijging van de olieprijs, maakten de Lehman

-crisis in 2008 tot “kinderspel” in vergelijking met de vertrouwenscrises op de 

financiële markten die in 2013 escaleerde. We kregen de rekening gepresen-

teerd van het voortdurend schulden maken in de decennia daarvoor.  

Een afname van het van het vertrouwen publiek in de banken ( bankrun) maakte 

de situatie alleen maar erger. Hoge energieprijzen, dalende internationale han-

del en het omvallende grote bedrijven drukten hun extra stempel met een ex-

plosieve stijging van de werkloosheid tot gevolg.  

Door de ingestorte beurs en huizenmarkt, de stijging van de werkeloosheid en 

het korten op de pensioenen ontstonden bij veel mensen steeds meer proble-

men met hypotheekbetalingen. Eigenaren moesten hun huis verkopen. Er waren 

echter geen kopers. In enkele jaren daalden de huizenprijzen met tientallen 

procenten. Door huisuitzettingen van eigenwoningbezitters ontstond een grote 

en acute extra vraag naar sociale huurwoningen.  

Politiek en gemeente 

De bezuinigingen kwamen “hard” aan bij de gemeente. De keuzes die gemaakt 

moesten worden waren fors. Na meerdere lange vergadering kwam de gemeen-

teraad unaniem tot de conclusie dat een nieuwe manier van organiseren en be-

sturen van de gemeente noodzakelijk was. Geld voor investeringen in bijvoor-

beeld ICT en digitale communicatie was er niet. Integendeel, er moest flink in 

de begroting gesneden worden.  

De gemeenteraad koos daarom voor een grote autonomie van lokaal bestuur in 

de dorpen (dorpsregio’s). De dorpen beslisten voortaan zelf, binnen een globaal 

“raamwerk” van beleid en regelgeving dat de gemeenteraad vaststelde. Een 

klein ambtelijke beleidsteam bereidde, soms met ondersteuning van tijdelijke 

krachten, de besluiten van de gemeenteraad voor.  

De gemeentelijke organisatie kon op deze manier met 60% worden verkleind en 

twee wethouders bleken ruim voldoende om de nog resterende (operationele) 

taken uitstekend te kunnen uitvoeren. Het duurde overigens maar even (slechts 

enkele maanden) dat de ambtenaren die bij deze reorganisatie afvloeiden 

meenden thuis te moeten zitten. Al heel snel werden ze benaderd door de voor-

zitters van de verschillende Dorpsbelangen om, maar nu dicht bij de burgers, 

hun diensten aan de dorpsregio te verlenen.  

Bestaat de kans dat zoiets kan gebeuren? 

Het gevaar blijft de komende jaren bestaan dat EU-landen die hun begroting 

niet onder controle kunnen of willen krijgen en onvoldoende groei realiseren, 

waarna ze geconfronteerd worden met een sterke rentestijging. Het reddings-

scherm kan onvoldoende groot blijken te zijn om deze landen te kunnen helpen 

met alle gevolgen van dien. 

Welke aandachtsgebieden komen onder druk te staan? 

Ook in het scenario “Lyts mar krigel” wordt uitgegaan van een zware economi-

sche recessie. Alle aandachtsgebieden vragen om aandacht in dit scenario.  

In tegenstelling tot het voorgaande scenario ontmoet Wûns nu een flexibele 

snel reagerende gemeentelijke overheid met veel (beleids)ruimte en weinig re-

geldruk om zelf veel zaken op te pakken en te organiseren. Alle dorpsinitiatie-

ven zijn welkom en worden door de gemeente ondersteund.  

Waarom de naam “Lyts mar krigel” (visieontwikkeling) 

“Lyts mar krigel”, klein maar dapper, energiek en bij de pinken zal bij dit scena-

rio zeker aan de orde zijn wanneer het dorp overgaat naar een eigen “bestuur - 

en beheerorganisatie”.  



Colofon 

Deze (woon)Visie is tot stand gekomen op initiatief van Wooncorporatie Elkien 

in samenwerking met Dorpsbelang Wûns, die een werkgroep samenstelde met 

als leden: 

 Willy Brouwer. 

 Dinette Elgersma. 

 Kees Boer. 

 Folkert Elgersma (tevens voorzitter Dorpsbelang Wûns).  

 Sikke Tilstra. 

De begeleiding vanuit Wooncorporatie Elkien gebeurde door Sofia Krol en Ytsen 

Strikwerda. 

Bij het opstellen van de (woon)Visie is de Werkgroep ondersteund door Doarps-

wurk (Eelke Nutma) en Kriich (Klaas A. Wiersma).  

Streven van de Werkgroep was te komen tot een uitvoerbaar plan. Om dit te 

kunnen realiseren zijn tijdens het opstellen van deze (woon)Visie TWA -

Architecten (Doeke van Wieren) en VDM (Gerard van der Duim) uitgenodigd om 

zich aan te sluiten bij de organisatie.  
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Alle rechten voorbehouden. 

De informatie in dit document kan zonder voor-

afgaande kennisgeving gewijzigd worden.  

De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving 

van alle geldige wetten inzake auteursrecht. Be-

houdens de in of krachtens de Auteurswet 1912 

gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uit-

gave worden verveelvoudigd en/of openbaar ge-

maakt door middel van druk, fotokopie, micro-

film, e-mail of welke andere wijze dan ook en 

evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden 

opgeslagen zonder voorafgaande toestemming 

van de samenstellers. 

Ondanks de zorg die besteed is bij het opstellen 

van deze rapportage, zijn de samenstellers zich 

ervan bewust dat er onvolkomenheden kunnen 

zijn ontstaan, zij kunnen hiervoor geen aanspra-

kelijkheid aanvaarden . 


