Dorpsvisie Ternaard
2015-2025
Voor een leefbaar Ternaard, voor nu en in de toekomst

Datum: maart 2017
Status: Definitief

Dorpsvisie 2015 - 2025

Voorwoord
Voor u ligt de dorpsvisie 2015 – 2025, het is een vervolg op de dorpsvisie 2001-2015.
Wij hechten veel waarde aan de mening van de Ternaarders, samen met u hebben wij deze
dorpsvisie gemaakt. Immers wie weet als geen ander wat er leeft in Ternaard, hoe er
gewerkt en geleefd word in ons dorp. Tevens willen we graag met jullie kijken naar de
toekomst wat heeft ons dorp nodig? Wat missen de inwoners van Ternaard in ons dorp?
Wij gaan ervan uit dat dit boekwerk onze leidraad zal zijn voor de toekomst, tevens geeft het
een richting aan hoe en waar het dorpsbelang focus aan kan geven. Aan ons de taak om
initiatieven te tonen en nemen, tevens werken naar de punten die genoemd worden in onze
Visie.
Met dank aan de samenstellers van deze dorpsvisie 2015-2025, spreken wij als dorpsbelang
de wens uit dat er in 2025 gezegd kan worden:

Het is fijn om te wonen en leven in een initiatiefrijk en dynamisch
dorp als Ternaard
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Inleiding
Samen met de diverse verenigingen, stichtingen en natuurlijk uw mening, zijn er diverse
onderwerpen beschreven. Het gaat om de volgende hoofdpunten c.q. onderwerpen:
01. Bevolking en Wonen
02. Werkgelegenheid en Bedrijven
03. Voorzieningen en Sport
04. Verkeer en Vervoer
05. Zorg
06. Recreatie en Toerisme.
07. Cultuur en Onderwijs
Allereerst hebben we besloten om een enquête uit te schrijven. Deze enquête is deur aan
deur verspreid in heel Ternaard, tevens hebben diverse sportverenigingen een aangepaste
enquête ontvangen, van waaruit we de meningen en uitkomsten ventileren en beschrijven.
Natuurlijk kijken we terug naar de oude visie die er reeds was, hierop gaan we
voortborduren. We kijken bij ieder onderwerp terug naar de oude visie en hierop gaan we
door.

Geschiedenis van Ternaard
In de eerste helft van de 9 de eeuw werd voor het eerst Ternaard (Tunuwerde, Tununfurt)
genoemd in een schenken van de Reginingen (aanzienlijke adellijke familie) maan het
klooster Fulda. Later werden ook nog de namen Tunawert, Thunewerd, Tijnnawerd,
Tennaard en Tonnaard gebruikt. Met de woorden furt, wert en werdt werd wierde gedoeld.
Wat Tunun betekend is onbekend, mogelijk werd hiermee een van de goden Thor of Odin
bedoeld.
De bebouwing in het dorp lijkt bepaald te zijn door de aanwezigheid van een aantal vaarten.
Op de oudste uitgave van de Schotanuskaart van de grietenij van 1664 wordt al een
aaneengesloten bebouwing langs de Hantumervaart aangegeven. De oostelijke en zuidelijke
rand van het dorp werd tot in de 19e eeuw gevormd door twee state-terreinen. De staten
bestaan niet meer. Aylvastate was aan de oostkant gesitueerd, de Herweijstate aan de
zuidkant.
De state ontleent haar naam aan een belangrijke familie in Ternaard, de familie Herweij die
in 1425 een grietman leverde. Een grietenij is een plattelandsgemeente. Waarschijnlijk stierf
deze familie in de zestiende eeuw uit en erfde een familie in Oosterbierum de state. Het huis
is in 1818 afgebroken nadat het verschillende keren door erving en verkoop in andere
handen kwam.
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Ternaard en omgeving hadden vruchtbare bouwgronden. Een eendenkooi, een korenmolen
(deze stond tegenover de Spar, op de hoek Stasjonswei c.q. Holwerderwei) en een
bierbrouwerij waren aanwezig.
In de jaren 1956/1957 is de Ternaardervaart in de dorpskom gedempt en ingericht als
groene strook tussen twee rijbanen. Aan de noordelijke en westelijke toegangswegen van
het dorp is lintbebouwing van woonhuizen ontstaan. In 1901 werd aan de zuidzijde van
Ternaard de spoorlijn, de verbinding tussen Leeuwarden en Dokkum aangelegd. De lijn werd
in 1974 opgeheven, het stationsgebouw, tegenwoordig als woning en bedrijf (Theo van der
Wal) is nog goed herkenbaar.
Ten noordwesten van Ternaard ligt aan de voet van de voormalige zeedijk de Fiskbuorren.
Bestaande uit enkele rijen dicht opeen en evenwijdig aan de zeedijk gelegen deels
voormalige vissershuizen. De kerk van Ternaard stond ooit op de plaats waar Fiskbuorren nu
gesitueerd is. Omdat de zee te dichtbij kwam is de kerk afgebroken en naar het oosten
verplaatst. In februari 1825 is bij Visbuurt, tijdens een watervloed een gedeelte van een wrak
van een oud schip over de dijk geslagen en landinwaarts gedreven. Jarenlang werd
Fiskbuorren vooral recreatief bewoond. Momenteel worden deze voornamelijk permanent
bewoond, mede doordat men hier voor een redelijke prijs kan wonen. Verbetering van
zowel structuur als herstel van woningen in deze buurtschap zou de belangstelling en
woongenot kunnen bevorderen.
Vroeger hoorde Ternaard bij de gemeente Westdongeradeel. Het gemeentehuis van die
gemeente stond in Ternaard. Bij de gemeentelijke herindeling in de provincie Fryslân (1984)
is de gemeente Westdongeradeel samengevoegd met de gemeente Oostdongeradeel en de
stad Dokkum in de nieuwe gemeente Dongeradeel.
Ternaard is een van de grotere dorpen in de gemeente Dongeradeel mede doordat Ternaard
aan alle criteria voldoet. We hebben gemiddeld 1400 inwoners, er is een peuter- en
basisschool aanwezig, we hebben een zorgcentrum, huisarts etc.
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01. Bevolking en wonen
Huidige situatie
In het jaar 2007 werd het complex van 16 seniorenwoningen opgeleverd aan de Albertus
Nautastrjitte.
Aanvankelijk was er vanuit het dorp weinig belangstelling voor deze levensloopbestendige
huurwoningen, terwijl nu uit de enquête blijkt dat er juist veel vraag naar is.
Sinds die tijd zijn er in Ternaard geen nieuwe huurwoningen gebouwd.
In het strategisch voorraadbeleid van Thús Wonen stond dat zij zich wilde terugtrekken uit
de allerkleinste kernen en zich wilde concentreren op de grote kernen.
Sinds 2015 is dit krimp bevorderende beleid gelukkig veranderd en zullen er in het hele
gebied jaarlijks 52 nieuwe huurwoningen gebouwd worden. In principe worden de nieuwe
woningen niet aan de randen van het dorp gebouwd, maar centraler. Dus inbreiding in
plaats van uitbreiding.
Thús wonen wil nu blijven investeren in de dorpen, de woningen levensloopbestendiger te
maken en zal minder huurwoningen verkopen in de dorpen.
In 2016 heeft Thús wonen 98 huurwoningen. De bedoeling is om dit terug te brengen naar
90 ( in 2025), door verkoop.
Verder wordt er jaarlijks groot onderhoud gepleegd. In 2016 zijn de Herweijstrjitte en de
Riedhússtrjitte aan de beurt.
Enige jaren geleden is het plan NATUURLIJK TERNAARD gepresenteerd door een aantal
bewoners / ondernemers van de Stasjonswei / Hantumerwei. Dit plan betrof
bedrijfsverplaatsing , voor verdere bedrijfsontwikkeling buiten het dorp , zodat het dorp
minder overlast van agrarische activiteiten had en historische plekken zoals het NS
stationsgebouw en het grachtenstelsel van het slot Herwey kon worden hersteld. Door de
onttrekking van landbouwfunctie , zou deze locatie een woonfunctie kunnen krijgen.
Omdat men bij de gemeente Dongeradeel van mening was om niet aan de rand maar juist in
de kern van het dorp te willen bouwen, is dit plan niet van de grond gekomen.
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Aan de Slotstrjitte zijn kavels te koop.

Slotstrjitte
9145 SR Ternaard
Koopsom € 21.000,- v.o.n.
Grondprijs: € 70,- per m² excl. BTW.
Verder staan er medio 2016 44 woningen te koop in Ternaard, er is echter weinig leegstand.
De huizen markt trekt inmiddels aan.
De staat van het gebouw van verzorgingscentrum Spiker is zodanig dat renovatie
waarschijnlijk niet lonend is. Om een dergelijke voorziening te kunnen behouden is
nieuwbouw noodzakelijk. Nieuwbouw in de vorm van een kleinschalig
appartementencomplex plus een aantal senioren ”aanleun” woningen in de directe
omgeving van de dokterspraktijk zouden een goede vervanging voor Spiker kunnen zijn.
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De bevolkingsopbouw in Ternaard is zodanig dat dit zeker in een behoefte zal voorzien.
Vrijwel alle geënquêteerden geven aan in Ternaard te willen blijven wonen.
Hieronder de bevolkingsopbouw van de afgelopen 3 jaar:
Ouder dan 60
40-60
20-40
Jonger dan 20
Totaal:

2014
326
403
311
398
1438

2015
332
400
308
388
1428

2016
328
389
308
380
1404
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Hieronder schematisch de leeftijdsopbouw van Ternaard in 2016 aangegeven:
105
97
89
81
73
65
57
49
41
33
25
17
9
1
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De verticale lijn geeft de leeftijdsopbouw weer van de bevolking in Ternaard
De horizontale lijn geeft de aantallen per leeftijd weer in Ternaard.

Conclusie & Visie







Vanuit het dorp is er belangstelling voor diverse levensloopbestendige huurwoningen
2016 groot onderhoud op woningen in de Herweystrjitte & de Riedhússtrjitte
Er zijn nog diverse kavels beschikbaar aan de Slotstrjitte, deze kosten € 70 euro per
vierkante meter
Weinig leegstand in Ternaard, zeker weinig huurwoningen
Nieuwbouw voor een kleinschalig appartementencomplex met een aantal senioren
“aanleun” woningen in de directe omgeving van de dokterspraktijk
De bevolkingsopbouw in Ternaard is en blijft stabiel.
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02. Werkgelegenheid en bedrijven
Huidige situatie
Op het gebied van Werkgelegenheid en bedrijvigheid is er de afgelopen jaren best veel
veranderd. We zien een toename qua werkgelegenheid met name in de ZZP dienstverlening
en de landbouwsector. Duidelijk is ook op te merken dat met name detailhandel en zorg
inlevert qua werkgelegenheid in ons dorp. Toch zien we ook een aantal interessante starters
van de afgelopen jaren welke het goed doen, er zijn een aantal ondernemers vertrokken
naar Dokkum en omliggende dorpen, dit is erg jammer. We hebben natuurlijk als
dorpsbelang behoorlijk wat zorg over de werkgelegenheid betreffende de Spiker en zullen er
alles aan doen om deze sector voor Ternaard te blijven behouden.
De landbouwsector zal ook de komende jaren nog wel blijven groeien, het aantal ZZP’ers
ook. We hopen tevens dat we als Dorp en of omringende dorpen ervoor kunnen zorgen om
de werkgelegenheid op peil te houden. Aansluiten bij Holwerd aan Zee is hiervoor een
vereiste, daarnaast zal Krimp zeker een rol gaan spelen in de beroepsbevolking van ons
gebied.
Bestaande bedrijventerrein
Aan de westkant van het dorp ten zuiden van de Holwerterdyk is in 2002 een
bedrijventerrein gerealiseerd. Deze is opgedeeld in 2 fases.
Fase 1: is opgedeeld in 12 bouwblokken waar inmiddels 4 bedrijven zijn gevestigd.
Van de andere 8 kavels zijn er 2 in optie.
Fase 2 is nu nog in gebruik als landbouwgrond.
Het terrein is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven met de mogelijkheid er bij
te wonen.
Het is de meeste dorpsbewoners een doorn in het oog dat er niet meer actie komt op dit
terrein!
De plattegrond van het bedrijventerrein is bijgevoegd.
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U kunt op dit moment goedkoop een stuk grond aankopen, de kosten zijn € 47 euro per
vierkante meter wie belangstelling heeft meld u gerust bij het Dorpsbelang. Er zijn in totaal
nog een zestal kavels beschikbaar.
Bestaande bedrijven
De spil in het dorp zijn de supermarkt en de slager, daarnaast zijn er nog 2 fietszaken, een
kapper, 2 schilders, een bouwbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een transportbedrijf, een
autozaak, een vloerenlegger, 4 tal masseurs, ZZP’ers, basisschool, een gezondheidscentrum,
een bibliotheek, een restaurant, installatiebedrijf, een dorpshuis, groentetelers, een 20-tal
akkerbouwers en veehouders.
Omdat vroeger Ternaard het hoofddorp was van het voormalige West Dongeradeel zijn hier
de gemeentewerken en de brandweer gevestigd.
Ook verzorgingshuis Spiker geeft bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Tezamen zijn alle bedrijven verenigd in de Ondernemers Vereniging Ternaard (OVT).
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Nieuwe bedrijven naar Ternaard halen
Dit is mogelijk door meer actie te creëren op het bestaande bedrijventerrein, de
verpauperde winkels op de Aldbuorren op te knappen en er bedrijf(jes) in te vestigen.
Wellicht kan met het DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij), dit worden gerealiseerd.
In de enquête mist men nog een administratiekantoor, kinderopvang, warme bakker,
groenteboer, en een snackbar. Ook aansluiting zoeken met Holwerd aan zee wordt vaak
genoemd in de enquête.
De centrale as is goed voor bedrijvigheid in onze regio.
Stichting Dorpsmolens Ternaard
Deze stichting werd opgericht op 19 februari 1992. De doelstelling van de stichting is als
volgt:
Het oprichten en exploiteren van windtribunes, stimuleren van het dorpsleven in Ternaard.
Stimuleren van duurzame bronnen van energie, in het bijzonder windenergie.
In het afgelopen jaar heeft de stichting geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van een
bedrijventerrein, financiële middelen ter beschikking stellen aan vereniging Dorpsbelang
Ternaard en andere instellingen in Ternaard.
Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om vervanging van de molens te
realiseren.
Energie Coöperatie Ternaard u.a.

De energie Coöperatie Ternaard u.a. is op initiatief van de St. Dorpsmolens Ternaard
opgericht in 2014 als zelfstandige dochterorganisatie. Reeds vele jaren is St. Dorpsmolens
Ternaard zeer actief in ondersteunende activiteiten t.b.v. diverse organisaties in de
samenleving in en om Ternaard. Encoter (de verkorte naam) richt zich met name op de
inwoners van Ternaard, die niet direct zelf tot duurzame investeringen zullen of kunnen
komen.
Een eerste concrete stap in dezen is gezet in april 2015 met de start van plaatsing van
zonnepanelen op 15 daken.
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Gaswinning en zoutkoepels Ternaard
De NAM heeft plannen om vanaf 2019 gas te winnen vanuit Ternaard. Het
gaswinningsgebied ligt grotendeels onder de Waddenzee, maar ook onder het dorp.
Dorpsbewoners zijn verdeeld. Een deel is tegen vanwege de gevolgen voor natuur, omgeving
en bebouwing. Er is echter ook een deel die vindt dat gaswinning nog onvermijdelijk is en
dat je als bevolking niet tegen kunt zijn zolang jezelf van gas gebruik maakt.
Als Dorpsbelang kunnen we de gevolgen van de boringen moeilijk overzien. Boren geeft een
kans op gevolgschade voor Ternaard en omgeving. Liever dus niet boren onder Ternaard!
Veel beter is om massaal op alternatieve energie in te zetten i.p.v. fossiele energie.
Als de NAM/overheid de plannen toch doorzet, willen we goede afspraken en plannen
hebben te liggen om de eventuele gevolgen van het boren te minimaliseren en maximale
compensatie te krijgen bij eventuele schade (o.a. nulmetingen, omgekeerde bewijslast,
schadepot beheer onafhankelijke instantie, etc.). Ook moet Ternaard profiteren van de
opbrengsten (bijv. investering in duurzame energie, in de Ternaarder windmolens, Ternaard
energieneutraal, etc.). We voeren daarom constructief overleg met de NAM en proberen
onze inwoners zo goed mogelijk van beide zijden (voor/tegen) te informeren.
Opslag van radioactief materiaal is zo nu en dan een terugkerend onderwerp. Ternaard wil
onder geen beding opslag van radioactief materiaal in de zoutkoepels!

Conclusie & Visie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actiever zoeken naar nieuwe ondernemers voor het bedrijventerrein.
Ruimte geven aan bestaande bedrijven.
Het verzorgen van een goede bereikbaarheid d.m.v. wegen.
Leegstaande panden proberen op te knappen en te verhuren of te verkopen.
Bedrijfsverzamelgebouw realiseren (voor o.a. ZZP’ers)
Aansluiten bij Holwerd aan Zee, wellicht zijn er bedrijven welke moeten verplaatsen
dit onder de aandacht brengen, gesprekken aangaan met Dorpsbelang Holwerd
7. Het creëren van een grotere Ondernemerskring, wellicht kijken naar
samenwerkingen met overige dorpen dit als tegenhanger van Handel en Industrie te
Dokkum.
8. Geen gaswinning en geen opslag radioactief afval in zoutkoepels.
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03. Voorzieningen en Sport
Inleiding
Op het gebied van de sport is er de afgelopen jaren veel veranderd. Er wordt nog veel in
clubverband gesport maar ook meer op individuele basis. Hardlopen en fietsen zijn twee
sporten waar je niet lid hoeft te zijn van een club. Dit komt ook tot uiting in meer of mindere
mate bij de ledentallen. De jeugd heeft intussen veel meer mogelijkheden om sport te
bedrijven dan een 15 jaar geleden, dit is vooral voelbaar bij de gymnastiek.
De ene sport heeft meer te lijden van teruggang dan de andere. De voorzieningen zijn goed
te noemen in Ternaard. In de afgelopen jaren zijn er ook verschillende verenigingen bij
gekomen, zoals in onderstaand overzicht is meegenomen. De onderstaande gegevens zijn
ontleend aan de enquêtes die zijn verstuurd naar verenigingen en de algemene dorps
enquête.
Ledental verenigingen:
Vereniging

Soort sport

Ledental
2001
2015

VV Ternaard
TVWD
SVT
IJsclub
It Moat Kinne
VVV
Koersbal
De Ketsers
Biljartvereniging
The Green Heart
Countrydancers

Voetbal
Tennis
Gymnastiek en volleybal
Schaatsen
Kaatsen
Kaatsen
Koersbal
Jeu de boules
Biljarten
Linedance

160
80
180
345
150
100
20
-

200
35
65
350
100
120*
14
33
21
20

Totaal

1035

958
* Kinderen tot

18 jaar vrij van contributie indien ouders lid zijn, niet gerekend.
In bovenstaande tabel is het ledenverloop te zien van de diverse verenigingen ten
opzichte van 2001. Het aantal leden van de meeste bestaande verenigingen is afgelopen
jaren stabiel gebleven. De grootste daling doet zich voor bij de Sportvereniging, dit komt
waarschijnlijk door het grote aantal nieuwe sporten die in Dokkum worden aangeboden
(zoals streetdance, fitness etc.), daar staat tegenover dat er nieuwe verenigingen zijn
opgericht met de nodige nieuwe leden.

14

Dorpsvisie 2015 - 2025

Huidige situatie
Voetbal
De voetbalvereniging is eigenaar geworden van de kleedboxen. De kleedboxen en de
kantine zijn afgelopen jaren uitgebreid, wel is er behoefte aan nog een kleedbox i.v.m.
het damesvoetbal.
Er is door de voetbalvereniging veel geïnvesteerd door de uitbreiding van de kantine en
het plaatsen van lichtmasten rond het hoofdveld.
De twee voetbalvelden zijn vaak veel te nat en slecht bespeelbaar en zijn daarom aan
onderhoud toe. Dit is bekend bij de gemeente, maar de gemeente heeft er op dit
moment onvoldoende financiële middelen voor.

Tennis
De tennisaccommodatie is verhuisd van de locatie 'achter Spiker' naar de overkant
achter de voetbalvelden. De bestaande kantine is ook meeverhuisd. Er zijn twee nieuwe
kunstgrasvelden aangelegd.
Ondanks het mooie nieuwe complex, is het aantal leden sterk terug gelopen. Ook
landelijk speelt dit.
Kaatsen
Beide kaatsverenigingen maken nog steeds gebruik van het veld bij het Groene Hart. Het
ontmoetingscentrum fungeert als kantine. Voorheen werden de consumpties door de
verenigingen zelf (op het veld) verzorgd.
Het veld is onlangs opnieuw ingezaaid en er zijn plannen om op korte termijn het veld
opnieuw te draineren.
De bomen/struiken rondom het veld zijn aan onderhoud toe.
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Sport Vereniging Ternaard
De sportvereniging Ternaard gebruikt de gymnastiekzaal. Aan de gymnastiekzaal is de
afgelopen jaren onderhoud gepleegd, de toegang is verbouwd en de ramen bovenin de
zaal zijn ontdaan van de verflaag zodat er nu meer lichtinval is. De zaal blijft te klein voor
de volleyballers om er wedstrijden te houden, daarvoor moeten zij uitwijken naar o.a.
Dokkum en Holwerd. De gymzaal blijft voor Ternaard belangrijk om gymnastiek en
volleybal te kunnen blijven beoefenen.
De bezetting van de gymzaal is goed, dit komt mede door schoolgymnastiek, gebruik
door de korfbalvereniging uit Hantum en zaalvoetbal voor de jeugd tijdens de
winterperiode.

Overige verenigingen
 Bij het Groene Hart is een jeu de boules baan aangelegd. De Ketsers maken ook
gebruik van het ontmoetingscentrum.
 De Country dancers maken gebruik van het dorpshuis. De Country dancers zien
het aantal leden stabiliseren, een punt van aandacht is dat de vloer in het
dorpshuis soms wel erg glad is.
 De biljartvereniging speelt iedere woensdagavond onderlinge wedstrijden in het
dorpshuis. Ook organiseert de biljartvereniging ieder jaar rond oud en nieuw een
toernooi voor leden en dorpsgenoten (en daarbuiten). Er wordt dan in een A, B
en C klasse gespeeld. Tevens wordt in dezelfde periode maatbiljarten gehouden,
waarin men in tweetallen tegen elkaar speelt. In het winterseizoen speelt men
een onderlinge competitie en wordt er gebiljart tegen Holwerd en Wierum.
 Koersbal wordt in Spiker gehouden. Voor de koersbal vereniging is de toekomst
onzeker, door de leeftijd van de deelnemers en weinig aanwas van nieuwe leden.
 De ijsclub maakt gebruik van de ijsbaan aan de westkant van het dorp.
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In de afgelopen jaren is er ook een dart vereniging opgericht, Dart vereniging ’t
GroeneHart, zij zijn aangesloten bij de Friese Dart Bond. Deze houden hun
wedstrijden in het ontmoetingscentrum Het Groene Hart.

Financiën
In het algemeen hebben de verenigingen voldoende financiële middelen ter beschikking.
Echter om te investeren is er niet genoeg geld.

Respons enquête sportverenigingen
Samenwerking
Uit de enquête blijkt dat de verenigingen geen/weinig behoefte hebben aan
samenwerking met andere verenigingen. Wel wordt er de mogelijkheid geopperd om in
combinatie met voetbal- en sportvereniging een beachvolleybal c.q. een beachsoccer
toernooi te organiseren.
Vrijwilligers
Diverse verenigingen geven aan dat zij moeilijk vrijwilligers kunnen vinden om
bestuurlijke functies te vervullen, in het algemeen wordt het moeilijker om vrijwilligers
voor de verenigingen te mobiliseren.
Wensen verenigingen
1. Groot onderhoud van de voetbalvelden.
2. De voetbalvereniging geeft aan dat zij graag in de toekomst een kunstgrasveld wil
aanleggen.
3. Uitbreiding kleedboxen voetbalvereniging t.b.v. het dames- en meisjesvoetbal.
4. Uitbreiding van de gymzaal heeft geen prioriteit, wel geeft men aan dat het
onderhoud en vooral het schoonmaken door bezuinigingen te wensen overlaat.

Respons algemene enquête
Uit de enquête voor alle dorpsgenoten kwamen de volgende ideeën:
1. Aanleg pannakooi.
2. Aanleg basketbalveld (mogelijk in combinatie met een pannakooi).
3. Breder aanbod gymnastiekvereniging, te denken valt aan o.a. streetdance,
aerobic, zumba, jazzdance, etc.
4. Realiseren van een fitnessruimte. Mogelijk kan de fitnessruimte in het
gezondheidscentrum hiervoor worden gebruikt.
5. Nieuwe gymzaal in combinatie met een fitnessruimte ed. bij de voetbalvelden.
6. Een survivalparcours rondom sportvelden aanleggen.
7. Een levend schaakbord op ‘De Hoeke’.
8. Een visvereniging oprichten.
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Conclusie & Visie
1. Combinatie voetbalvereniging en tennisvereniging
Door het sterk teruglopende ledental van de tennisvereniging is een combinatie
van de tennisvereniging met de voetbalvereniging het onderzoeken waard.
Voetballeden kunnen dan ook gebruik maken van de tennisbaan.
Het tennisterrein aanpassen voor gebruik voor meerdere doeleinden, te denken
valt aan voetballen voor de h, f en e pupillen.
2. Pannakooi
Het realiseren van een pannakooi in Ternaard. De volgende opties zijn mogelijk:
1. Aanleg nieuwe pannakooi (combi voetbal/basket) bij het Groene Hart
2. Omvormen van één tennisveld naar een pannakooi met tussenscheiding
van de twee tennisvelden De pannakooi wordt geschikt gemaakt voor
tennis, voetbal, basketbal en volleybal.

3. Fitnessruimte
Ternaard heeft behoefte aan een fitnessruimte. Opties hiervoor zijn:
1. De fitnessruimte in het gezondheidscentrum ook openstellen voor
algemeen gebruik in de namiddag/avonden.
2. Het bestaande jeugdhonk omvormen tot fitnessruimte.
3. In de nieuwe sportzaal, zie onderstaand punt.
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4. Sportzaal bij de voetbalvelden
Het realiseren van een sportzaal bij de voetbalvelden. Deze sportzaal moet iets
groter worden dan de huidige gymzaal. De zaal zal dan voor de volgende
doeleinden moeten worden gebruikt:
1. Volleybal, voldoende groot om ook de competitiewedstrijden hier te
spelen.
2. Gymnastiek
3. Zaalvoetbal, trainingen voor de jeugd en uitwijkmogelijkheid voor de
senioren tijdens de winterperiode.
4. Overige zaalsporten, zoals basketbal, badminton etc.
5. Fitnessruimte.
De voetbalkantine en voetbal kleedboxen kunnen dan worden gecombineerd met
de sportzaal.
5. Verplaatsen kaatsveld naar de voetbalvelden
De voorkeur is om het kaatsen op het veld van het Groene Hart te behouden.
Echter indien Het Groene Hart zich meer gaat richten op de uitbreiding van het
toerisme, zou het wenselijk zijn dat de beide kaatsverenigingen verhuizen naar de
voetbalvelden. Wel zal er dan een extra (oefen)veld gecreëerd moeten worden.
6. Survival parcours
Het realiseren van een survival parcours rondom dorp, met robuuste, natuurlijke
toestellen.
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04. Verkeer en Vervoer
1. Huidige situatie
Hoofdwegenstructuur
De hoofdwegenstructuur van Ternaard bestaat uit de doorgaande provinciale weg N358
Holwerd- Ternaard-Metslawier en de gemeentelijke weg Dokkum-Hantum-Ternaard. Beide
wegen lopen door de kom van Ternaard en sluiten ter hoogte van 'De Hoeke' op elkaar aan.
De onderliggende wegen sluiten op deze 2 hoofdwegen aan.
N358 Holwerd-Ternaard-Metslawier
De provinciale weg is een belangrijke ontsluitingsweg voor Ternaard en regio. De weg wordt
intensief gebruikt door auto-, vracht- en landbouwverkeer. Met name het vracht- en
landbouwverkeer is de laatste jaren sterk toegenomen. Al dit verkeer gaat ook door de
bebouwde kom. Voor de levendigheid en ondernemers is dit positief, echter zijn de straten
smal, waardoor er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Binnen de bebouwde kom
bestond de weg tot 2013 geheel uit bestrating. Echter is na komst van het bedrijventerrein
aan de westkant van het dorp de komgrens opgeschoven richting Fiifhúzen, waar de weg van
asfalt is. Ook is de Aldbuorren in 2013 geasfalteerd vanwege overlast van trillingen. Tegelijk
is 'De Hoeke' gereconstrueerd tot een gelijkwaardige kruising en zijn er wegversmallingen
aangebracht. Opvallend zijn de grote houten palen die zijn aangebracht.
Snelheidsregime provinciale weg N358:
 Buiten de bebouwde kom 80 km/uur, uitgezonderd het gedeelte FiskbuorrenTernaard 60 km/uur.
 Binnen de bebouwde kom 50 km/uur t.p.v. Holwerterdyk-Hoeke en
30 km/uur t.p.v. Hoeke-oostelijke komgrens.
Weg Dokkum-Hantum-Ternaard
Ook de gemeentelijke weg richting Dokkum is een belangrijke ontsluitingweg voor Ternaard.
Zowel van de route via Tiltsjebuorren als via Hiaure wordt veel gebruikt gemaakt.
Binnen de bebouwde kom ligt de Hantumerwei en de Stasjonswei. Dit is een brede
klinkerweg. Op de komgrens ligt een flinke drempel.
Snelheidsregime gemeentelijke weg Dokkum-Hantum-Ternaard:
 Buiten de bebouwde kom 80 km/uur, afgewisseld met 60 km/uur zones.
 Binnen de bebouwde kom 50 km/uur.
Overige wegen
Binnen de bebouwde kom zijn alle overige straten ingericht als 30 km/uur zone. Wat opvalt
is dat er veel geparkeerde auto's in de straten staan.
Buiten de bebouwde kom zijn veel lokale wegen welke veelal niet breder dan 5 meter zijn.
Snelheidsregime overige wegen:
 Buiten de bebouwde kom 80 km/uur.
 Binnen de bebouwde kom 30 km/uur.
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Fietsstructuur
Langs de hoofdwegen liggen vrij liggende fietspaden of parallelwegen. Schoolgaande
kinderen maken echter veel gebruik van de route via Hiaure. Hier is geen vrij liggend fietspad
aanwezig.
Dorpsbewoners en toeristen maken veel gebruik van de lokale wegen zoals 't Skoar,
Seepmawei en Koaiwei.
Binnen de bebouwde kom maakt autoverkeer en fietsers gezamenlijk gebruik van de wegen,
uitgezonderd een deel langs de provinciale weg.
Openbaar vervoer
Door Ternaard loopt 1 buslijn (lijn 54 Dokkum-Leeuwarden). Op de Stasjonswei bevinden
zich 2 haltes en de Fiskbuorren heeft 1 halte.
Jaren heeft er overdag elk uur een bus gereden, echter is onlangs de dienstregeling
gewijzigd. Overdag rijdt er ieder uur een bus, maar 's avonds rijdt er vanaf 19.00 uur nog
maar 1 bus, om ca. 24.00 uur vanaf Leeuwarden. In het weekend rijdt de bus om de 2 à 3 uur
en 's avonds ook alleen om ca. 24.00 uur vanuit Leeuwarden.

2. Respons enquête
Uit de enquête zijn veel opmerkingen op het onderdeel Verkeer en Vervoer naar voren
gekomen. De meest genoemde en in de ogen van Dorpsbelang belangrijke zaken zijn
hieronder opgesomd.
1. Stasjonswei
 Hoge snelheid gemotoriseerd verkeer.
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 Geparkeerde auto's belemmeren zicht vanuit de aansluitende straten.
2. Kruising Stasjonswei/Holwerterdyk/Aldbuorren ('De Hoeke')
 Onoverzichtelijk kruispunt na reconstructie 2013.
 Hoge snelheid verkeer over het kruispunt.
3. Ingang gemeentewerf in de Gysbert Jabiksstrjitte
 Veel gemeenteauto's, zwaar vrachtverkeer en zoutstrooiers.
 Snelheid ligt hoog.
(in 2015 uitvoerig heeft dorpsbelang en de buurtvereniging uitvoerig overleg met de
gemeente gehad. Hierna is er door de buurtvereniging o.a. een grote 30km/uur
sticker op de weg aangebracht. Ingang op de Seepmawei is voor de gemeente geen
optie.)
4. Autoverkeer basisschool
 Gevaarlijke situaties doordat veel schoolgaande kinderen met auto worden
gebracht, met name bij regenachtig weer.
5. Geparkeerde auto's in een aantal straten (o.a. Worp van Peijmastrjitte,
Halbersmastrjitte en Riedhússtrjitte)
 Auto's worden links en rechts van de weg geparkeerd. Onoverzichtelijk.
6. Oversteken Holwerterdyk
 Oversteek bij Fiskbuorren is onoverzichtelijk door de bocht en de snelheid ligt
hoger dan 60 km/uur.
 Oversteek vanaf bedrijventerrein De Streng naar fietspad/parallelweg
Holwerterdyk is onoverzichtelijk door een bocht en de snelheid ligt hoger dan
50 km/uur.
7. Kantlijnen provinciale weg Holwerd-Ternaard-Metslawier.
 Op de provinciale weg N358 tussen Holwerd-Ternaard-Metslawier zijn alleen
kantlijnen aanwezig, welke te ver naar binnen staan. De middenlijn is
gewenst.
8. Uitzicht op diverse kruispunten in het dorp, bijv. Van Harinxmaweg/Nesserweg, Van
Van Sytsmastrjitte/Aylvastrjitte, Halbersmastrjitte/Worp van Peijmastrjitte.
 Door struiken e.d. auto's of obstakels is er te weinig zicht.
9. Spokesteeg is slecht toegankelijk
 Een gedeelte van de Spokesteeg is slecht bestraat en zit vol gaten en puin.
10. In de avond en weekenden rijden er weinig bussen.
 In de avonduren en weekend is het openbaar vervoer beperkt. Dus weinig
mogelijkheden voor o.a. ouderen om op deze tijden bijv. Dokkum of
Leeuwarden te bezoeken.
11. Schoolfietsroute Hantum-Hiaure
 De weg Hantum-Hiaure is een drukke fietsroute voor de schoolgaande
kinderen uit Ternaard. Ook wordt deze weg druk bereden door autoverkeer.
Deze combinatie kan gevaarlijke situaties opleveren.
12. Knik Halbertsmastrjitte/Tsjerkestrjitte
 De wegversmalling/knik in de doorgaande provinciale weg t.h.v. de
Halbertsmastrjitte wordt als gevaarlijk en onoverzichtelijk ervaren. Verkeer
rijdt deels de Halbertsmastrjite in, waar ook ander verkeer vandaan kan
komen.

22

Dorpsvisie 2015 - 2025

Conclusie & Visie
1. Opmerkingen uit de enquête doorgeven aan de provincie en gemeente.
2. De provinciale weg N358 Holwerd-Ternaard-Metslawier moet een 80 km/uur weg
blijven.
3. Gemeente vragen om maatregelen tegen de hoge snelheden in het dorp. Ook
dorpsbewoners hierop wijzen. Mogelijk herinrichten van straten (bijv. Stasjonswei).
4. Gemeente blijven aansporen om de stoepen goed te onderhouden.
5. In overleg met buurtdorp Hantum bekijken wat de mogelijkheden zijn om de
schoolfietsroute Hantum-Hiaure-Dokkum veiliger voor schoolgaande fietsers te
maken. De route is al afgewaardeerd naar 60 km/uur, maar een voldoende veilige
oplossing is er nog niet. Wellicht dat door de komst van de Centrale as, meer
autoverkeer kiest voor de route Hantum-Tiltsjebuorren-Dokkum, omdat de
aansluiting van de Centrale as aan de noordoostkant (nabij Van den Akker) ligt.
6. Het huidige aanbod van busvervoer minimaal behouden. Wens is om in de
avonduren een aantal extra bussen te laten rijden, bijv. om de 2 uur.
7. Straten in het dorp en met name belangrijke kruisingen binnen en buiten het dorp
moeten goed verlicht zijn. Een lichtmast op bijv. T-splitsing 't Skoar/Wjuk/Koaiwei
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05.

Zorg

Huidige situatie
De zorg in Ternaard is in de afgelopen jaren danig veranderd, het realiseren van de
seniorenwoningen aan de Albertus Nautastrjitte met een levensloopbestendige functie,
heeft in een duidelijke behoefte voorzien. Het daarbij gelegen Gezondheidscentrum is een
aanwinst voor het dorp met de huisarts, apotheek, fysiotherapie en logopedie. Zorgcentrum
Spiker is echter door het faillissement van Pasana en door strengere overheidsmaatregelen,
wat betreft opname, in een neerwaartse spiraal terecht gekomen.
Visie
De huidige zorg situatie is danig verslechterd door de inkrimping van Spiker, waren er tot
voor kort 75 bewoners, nu is dit gedaald naar 45 bewoners. Er zal alles aan gedaan moeten
worden om de huidige locatie van Spiker te moderniseren c.q. nieuwbouw.
Te denken valt aan de volgende opties:
Ontwikkelen van het voormalig tennisterrein met zorgwoningen, zoals gesitueerd aan de
Albertus Nautastrjitte. Daarnaast vervanging van het huidige gebouw Spiker door
appartementen c.q. zorgwoningen, waarbij intramurale zorg voorop staat. Te denken valt
aan een 24 tot 35 zorgappartementen. Deze zorgappartementen verdelen in hofjes van
bijvoorbeeld 6 appartementen die aan elkaar verbonden zijn en uitkomen op een
ontmoetingsruimte c.q. centrale hal. Hier kunnen activiteiten plaatsvinden voor de
bewoners en voor de bewoners van de nabijgelegen woningen aan Albertus Nautastrjitte.
Ook activiteiten ontplooien die zowel door de bewoners als dorpsgenoten kunnen worden
bijgewoond. Te denken valt aan:
Kerkdiensten; restaurant functie; bingo avonden; koersbal; revue avonden; kerstmarkten
e.d.; handwerken en knutseldagen en exposities.
Tevens inpandig in het gebouw verhuur van ruimten aan bijvoorbeeld:
Kapper; schoonheidsspecialiste; orthopeed; pedicure; wasserette; kinderopvang;
Bibliotheek; winkel; bloedafname dienst en centrale post voor extramurale zorg
Gezondheidscentrum
Het gezondheidscentrum een centrale rol laten vervullen voor Ternaard en omgeving.
De huidige gebruikers zijn:
Huisarts; logopediste; verpleegkundige en fysiotherapeut
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Dit aanvullen met spreekuren van:
Kraamzorg; verloskundige; diëtiste en steunpunt vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk:
In de participatiesamenleving wordt er meer vrijwilligerswerk verwacht, in de enquête is de
vraag gesteld, wat zou u willen doen, de volgende antwoorden kwamen er in voor:
- Boodschappendienst
- Tuinonderhoud
- Schoonmaak woningen
- Wandelen, winkelen , begeleiden naar evenement
- Klussendienst kleine reparaties
- Kleding wassen
- Administratie verzorgen
- Niets
Opmerkingen bij vrijwilligerswerk:
Er wordt in toenemende mate meer van de burgers verwacht, overbelasting van vrijwilligers.
Banen gaan verloren door het vervangen van betaalde krachten door vrijwilligers.
Conclusie & Visie:
Door de ontwikkelingen rond Spiker, is er een duidelijke neerwaartse spiraal in het zorgaanbod in Ternaard. De opgerichte werkgroep ouderenzorg stelt alles in het werk om Spiker
open te houden en de intramurale zorg voor Ternaard te behouden. Tevens is er door
particulier initiatief ruimte om andere manieren van zorg aan te bieden.
Op het gebied van vrijwilligerswerk wordt er in Ternaard op velerlei fronten enthousiast
gewerkt zowel op het gebied van zorg als in het verenigingsleven.
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06.

Recreatie en Toerisme

Huidige situatie
Op dit moment hebben we in ons Dorp de Stichting Groene Hart waar vooral de
recreatievoorzieningen vandaan komen. Bij het Groene Hart is een camping, zijn er een
viertal recreatiewoningen te huur c.q. te koop. Is er een jeu de boules baan en een
kaatsveld, speeltuin voor de kinderen.
De laatste jaren zien we vooral de recreatiebestemming terug lopen, minder bezoekers op
de camping, nog een redelijke verhuur van de woningen, liever zien we een constante
verhuur van deze woningen. Hierin is een kentering noodzakelijk.
Recreatie en Toerisme
Dorpsvisie Recreatie en Toerisme, Kano routes en Looproutes zijn moeilijk te traceren. Er is
nog 1 kanoroute, deze route kan gevaren worden door rubberboten en kano’s. Wellicht zou
dit weer een optie kunnen zijn voor de toekomst. Dit overleggen met het Groene Hart.
Via route.nl kunnen we melden dat er diverse fietsroutes beschikbaar zijn voor de omgeving
van ons Dorp. Deze routes zijn bekend bij de Waard van Ternaard, het zou mooi zijn dat er
op een breder terrein wordt bekendgemaakt dat deze routes er zijn. Via route.nl, krijgt u
onderstaande optie, vul Ternaard in en er worden drie verschillende routes getoond.
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Onderstaand een voorbeeldroute:

Zo zijn er nog drie routes beschikbaar, gericht op diverse afstanden.
Vanuit Het Groene Hart wordt nog de Pinkegat tocht georganiseerd. Dit is een educatieve
tocht op het wad tussen Ameland en de Engelsmanplaat. Men mag meedoen vanaf 14 jaar.
Op de site van Waddentochten Fryslan staat het onderstaande gemeld.
The assembling point of the tour to the Pinkegat is camping Het Groene Hart in the small village of
Ternaard. Here you will receive your ticket for the tour from one of our guides. After registration you
will take your car to drive to the starting point of the tour.

\\

Kaart
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Holwerd aan Zee

De algemene tendens vanuit de enquête is meeliften met Holwerd aan Zee, van te voren
ervoor zorgen dat we hierin aansluiting gaan vinden. Wellicht een afspraak maken met
projectbureau Holwerd aan zee. Navraag doen over Kunst aan Zee en hoe kunnen we hierin
Ternaard betrekken. De eerste contacten hierover hebben we als Dorpsbelang gelegd. De
komende jaren zal het steeds meer duidelijk worden wat dit voor ons dorp gaat betekenen .
Wat wordt er gemist in Ternaard:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strand op het Skoar met en strandtent
Wandelpad langs de eendenkooi
Duidelijke overnachtmogelijkheden in en rondom ons dorp
Theeschenkerij
Grotere benutting Waddenzee
Duidelijke evenementenkalender
Menukaart voor recreanten
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Conclusie en Visie

Op dit moment zien we een behoorlijke teruggang in deze sector. Dit is erg jammer. Wat we
kunnen concluderen is dat er meer actie gericht gewerkt moet worden op dit onderwerp. Als
dorpsbelang willen we ons de komende jaren dan ook richten op:














Samenwerking tussen Stichting het Groene Hart en het Dorpshuis om de
activiteiten helder en duidelijk op de kaart te zetten. Dit betekent ook meer
actie op het gebied van recreatie.
Duidelijker beeld en beleid maken op diverse overnachtingsmogelijkheden in
en rondom ons dorp. Wellicht kunnen we het item, Kamperen bij de boer
onder de aandacht gaan brengen.
Dit tevens presenteren op Ternaard.nu
Kijken naar mogelijkheden voor een Theeschenkerij
Gezamenlijk kan er dan een evenementenkalender gemaakt worden voor het
dorp
Een leuk en goed wandelpad verzorgen bij de Eendenkooi
Op dit moment zijn we Krimpgebied, het dorpsbelang gaat de komende jaren
onderzoeken wat dit gaat betekenen voor het recreatie en toerisme in ons
dorp
Wellicht zullen we de krachten moeten bundelen met de campings in het
omringende gebied, te denken valt aan Hiaure, Wierum & Holwerd.
Meer aandacht voor de recreatiewoningen
Meer activiteiten ontplooien en het dorp beter op de kaart zetten
Het bekijken van mogelijkheden bij de zeedijk, het waddengebied beter en
meer benutten bij activiteiten in en rondom het dorp. Camping bij de zee, zou
dit haalbaar zijn.
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07.

Cultuur en Onderwijs

Huidige situatie

In Ternaard staat een Christelijke basisschool met ca. 140 leerlingen en 11 leerkrachten. De
school is een aantal jaren terug gedeeltelijk vernieuwd. In de kleuterklassen zijn er mooie
speelruimten in de lokalen gekomen. De school heeft 7 lokalen en een gemeenschapsruimte
waar 8 groepen gebruik van moeten maken.
De school heeft ook een regiofunctie. In Wierum zit geen school meer en een aantal
kinderen uit Wierum zit hier op school.
Uit de enquête is gebleken dat een ruime meerderheid vindt dat de school weinig betrokken
is bij dorpsactiviteiten. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat het merendeel van het
personeel van de school van buiten Ternaard komt en dat zij meer lesgevende taken hebben
gekregen.

De bereidheid om iets voor school te doen is voldoende aanwezig.
Peuterschool
Ternaard bezit ook een peuterspeelzaal deze zit bij de school. Ook de peuterspeelzaal heeft
een regiofunctie. Kinderen uit Wierum en Hantum zitten hier op de peuterschool.
Buitenschoolse en tussen schoolse opvang
Buitenschoolse en tussen schoolse opvang leidt tot weinig problemen. Tussen schoolse
opvang is door school geregeld. Buitenschoolse opvang wordt zelf geregeld. Dit kan ook een
gevolg zijn van het feit dat er geen buitenschoolse opvang is en men het dus zelf moet
regelen.
Voortgezet onderwijs
De bereikbaarheid van het voortgezet onderwijs is redelijk. Wel wordt een fietspad tussen
Hantum-Hiaure-Dokkum genoemd.(verkeer) De meeste scholen zitten aan die kant van
Dokkum. De route over Tiltsjebuorren is een omweg en wordt door de kinderen niet
gebruikt. De busverbinding voor het middelbare en hogere beroepsonderwijs kan beter,
maar is redelijk. Wel dient deze niet verder uitgekleed te worden.
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Cultuur
Het dorpshuis vervult hierin een functie met o.a. de organisatie van diverse feesten, themaavonden e.d. De enquête laat zien dat aan verdere uitbreiding van culturele activiteiten
weinig behoefte is. Men kan op dit gebied elders voldoende terecht.
Ternaard bezit een muziekvereniging Euphonia. Deze verleend o.a. bij het dorpsfeest,
jubilea, kerkdiensten en de 4 mei viering haar medewerking. De oefenruimte van Euphonia is
in het dorpshuis.
De bibliotheek is gevestigd aan de Aldbuorren. De jeugd heeft minder behoefte aan de
bibliotheek aangezien de school ook een bibliotheek bezit. Ouderen hebben wel behoefte
aan een bibliotheek. Ruimere openingstijden overdag worden daarom op prijs gesteld. Het
vestigen van de bibliotheek in Spiker zou als voordeel kunnen hebben dat er meer
grootletter- en luisterboeken kunnen worden aangeschaft. Bovendien zou het assortiment
uitgebreid kunnen worden.
Het jeugdhonk is recentelijk gesloten in verband met overlast. Voor de jeugd van 12 t/m 18
jaar worden op vrijdagavond diverse activiteiten georganiseerd in het dorpshuis door een
enthousiast team, zoals filmavonden en darttoernooien. Hiervoor zijn de zalen boven
omgetoverd tot chill@tuna.
Het dorpshuis is recentelijk opgeknapt en biedt verder o.a. ruimte aan uitvaarten, bruiloften,
vergaderingen, kerkelijke activiteiten, Tunafair, biljartclub en de country-line dance club. Het
dorpshuis vervult zo een mooie ontmoetingsplek.
Het Groene hart verzorgt vooral activiteiten voor de basisschoolleerlingen met diverse
themafeesten. Daarnaast biedt zij in de zomervakantie o.a. voor hen een hele dag vertier.
Tevens kunnen hier ook andere feesten, jubilea e.d. worden gevierd. De jeu-de-boules club
en de kaatsclubs maken ook gebruik van het Groene hart. Het Groene hart met buitenterras
is zo ook een mooie ontmoetingsplek.
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Conclusie & Visie

1. Een betere samenwerking tussen diverse partijen in het dorp en de school. Te
denken valt aan de kerk en feestcommissie in samenwerking met school.
2. Verdere uitkleding van de busverbinding voorkomen.
3. Blijven letten op de veiligheid van de fietsende schoolkinderen richting Dokkum.
4. Het dorpshuis en het Groene hart beter laten samenwerken, zodat beide de functie
van ontmoetingsplek voor jong en oud kunnen blijven behouden.
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Eindconclusie Dorpsvisie
Onderstaande punten zijn reeds eerder verwerkt in deze Visie, noodzakelijk is om als dorpsbelang
een prioritering aan te geven van de diverse punten welke belangrijk zijn voor Ternaard.
Wat is haalbaar en wat niet, gaan we onderzoeken. Welke punten zijn dusdanig belangrijk dat we
deze als eerste gaan oppakken en welke wat later in het proces.
In het kort hierbij de conclusies van de onderdelen:

Bevolking en Wonen
Beschikbare kavels op de Slotstrjitte
Behoefte aan levensloopbestendige
huurwoningen
Groot onderhoud Herwey en Riedhússtrjitte
Klein appartementencomplex met senioren
“aanleun” woningen tvv van Spiker
Weinig aanbod van huurwoningen
Bevolking blijft stabiel

Werkgelegenheid
Beschikbare kavels onder de aandacht brengen
Nieuwe bedrijven naar Ternaard halen

Sport
Het onderzoeken van een combinatie:
Voetbalvereniging / Tennisvereniging
Pannakooi voor Ternaard

Verkeer en Vervoer
N358 Holwerd-Ternaard-Metslawier, 80 km
regime aanhouden
Maatregelen tegen hoge snelheid autoverkeer
in straten, herinrichting Stasjonswei
Stoepen goed onderhouden

Fitness ruimte creëren vooral op de namiddag
en de avonden
Sportzaal bij de voetbalvelden
Survivalparcours aanleggen
Voorkeur kaatsen op terrein Groene hart. Bij
meer recreatie dan verplaatsen naar de
voetbalvelden
Zorg
Neerwaartse spiraal van het zorgaanbod van
Ternaard proberen om te buigen
Intramurale zorg behouden
Aanbieden van andere manieren van zorg
Open houden van Spiker

Aansluiting Holwerd aan Zee
Het verzorgen van een goede bereikbaarheid
Leegstaande panden opknappen en verkopen
Grotere Ondernemerskring organiseren
Geen gaswinning en geen opslag
radioactiefafval in zoutkoepels

Schoolroutes veiliger maken voor fietsers
Behoud Openbaar Vervoer
Goede verlichting op diverse belangrijke
kruisingen, in en rondom Ternaard

Recreatie en Toerisme
Samenwerking tussen Stichting Groene Hart &
Stichting het Dorpshuis
Duidelijker Beleid omschrijven, betere richting
aangeven betreffende recreatie en toerisme
Beleid en Beeld geven van diverse
overnachtingsmogelijkheden in Ternaard
Onderzoek mogelijkheden Theeschenkerij
Wandelpad Eendenkooi realiseren
Mogelijkheden onderzoeken om meer met de
zeedijk te gaan doen
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Cultuur en onderwijs
Betere samenwerking tussen diverse partijen in
het dorp en de school
Verdere uitkleding Openbaar vervoer
voorkomen
Blijven letten op veiligheid van fietsende
kinderen
Betere samenwerking Dorpshuis en het Groene
Hart, zodanig dat er een ontmoetingsplaats
ontstaat voor jong en oud.
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Slotwoord
Als Dorpsbelang Ternaard zijn we iedereen dankbaar voor het meedenken c.q. meewerken
aan deze visie. Natuurlijk is het voor ons hartstikke belangrijk hoe de inwoners van Ternaard
de toekomst van Ternaard voor zich zien.
De komende maanden gaan wij ons beraden op diverse acties welke we als eerste gaan
aanpakken. Wij realiseren ons dat onze dorpsvisie een organisch document betreft, we
zullen inspelen op de diverse veranderingen welke ongetwijfeld in de toekomst op ons af
komen.

Namens het Dorpsbelang Ternaard: Bedankt !!

De samenstellers van deze Dorpsvisie:








Alle Ternaarders welke de enquête hebben ingevuld en ingeleverd
Diverse dorpsgenoten welke hebben meegedacht en meegespard
Diverse sportverenigingen van Ternaard
Feestcommissie Ternaard
Werkgroep Zorg te Ternaard
Werkgroep Wonen Ternaard
Leden van het Dorpsbelang (Ellen Tabak, Hilde Sikma, Jan de Graaf, Thea van
der Kooi, Jan Keegstra, Rimmer de Vries, Doetie Knijff, Hendrik Talsma)
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