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0. INLEIDING

Het doel van onze vereniging volgens de statuten is :
‘’De maatschappelijke belangen van het dorp YSBRECHTUM en die van haar inwoners te
behartigen in de breedste zin van het woord’’.
Zij tracht dit doel te bereiken door o.a. :
a. het organiseren van overlegvormen
b. het steunen van bestaande of op te richten plaatselijke verenigingen
c. in contact te treden met bevoegde instanties om belangen te bepleiten
d. het ontwikkelen van activiteiten die dienen tot verhoging van het welzijn
van het dorp en haar inwoners

Doarpsrounte zal deze doelstelling ook in de toekomst blijven nastreven en legt ze
daarom vast in deze ' VISIE 2015 - 2020 '.
Als bestuur zullen wij 1 x per jaar, of vaker als nodig, een onderhoud hebben met het bevoegd
gezag (gemeente Súdwest-Fryslân). Zowel de algemene doelstelling als de hierna uitgewerkte
hoofdaandachtspunten zullen daar aandacht krijgen en worden bepleit, zodat de
zelfstandigheid van Ysbrechtum blijft gewaarborgd en de leefbaarheid en het welzijn van ons
dorp en haar inwoners op een maximaal haalbaar niveau kunnen blijven.
Voor alle leden van Doarpsrounte wordt er een voor- en najaarsvergadering gehouden.
Daarnaast is er 1 maal per jaar het overleg met de diverse straatvertegenwoordigers. De
informatie en vragen die hieruit voortkomen vormen mede de input om de gesprekken met de
gemeente SúdwestFryslân te voeden . Inmiddels hebben we bij de gemeente Súdwest-Fryslân
een vast aanspreekpunt in de vorm van onze dorpen coördinator en een vaste wethouder in het
kader van het Dorpen- en wijkenbeleid.
Belangrijk bij dit alles is een positieve inzet van alle bewoners, wat zeker in het kader van de
steeds hogere zelfredzaamheid van de maatschappij een cruciale rol gaat spelen. Samen
kunnen we doelstellingen van Doarpsrounte Ysbrechtum bereiken.
In deze visie gaan we in op de volgende thema’s:
1. Wonen en werken
2. Veiligheid en onderhoud openbare ruimte
3. Cultuur en welzijn
4. Sport en recreatie
Per thema worden speerpunten voor de komende jaren aangegeven.
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1. WONEN EN WERKEN
Wonen
In Ysbrechtum staan per 1 januari 2015 circa 300 woningen. Het grootste deel is koopwoning
en circa 10 % is huurwoning. Over het algemeen is de staat van de woningen redelijk tot
goed. Aan de zuidwestkant is de laatste jaren het uitbreidingsplan de Râne gerealiseerd. Hier
is per medio 2015 60 % van de kavels verkocht. Met deze uitbreiding zijn er ook weer een
aantal gezinnen met kinderen in het dorp komen wonen.
Het aantal woningen dat beschikbaar/geschikt is voor (hulpbehoevende) ouderen wordt steeds
minder. De eerder hiervoor beschikbare huurwoningen worden steeds meer toegewezen aan
jongeren of worden verkocht. Voor deze groep ouderen zijn de aanwezige voorzieningen (zie
ook hoofdstuk 3) in het dorp cruciaal voor de leefbaarheid.
Aan de zuidkant van het dorp ligt het bedrijventerrein “De Hemmen”. Rond het plan de Râne
is een groenstrook aangeplant om het bedrijventerrein aan het zicht te onttrekken. Aan de
oostkant moet de groene buffer tussen Ysbrechtum en Sneek blijven bestaan, als scheiding
tussen dorp en stad. Aan de noordoostkant is het natuurlandschap “Douwe Tammingalân”
gerealiseerd, wat met gezamenlijke inspanning kan blijven als natuurgebied. De groene en
open ruimte rond het dorp is hiermee bijzonder waardevol voor het dorp.
Mochten er in de toekomst meer uitbreidingsplannen komen, dan is de visie van
Doarpsrounte “liever niet”, maar indien nodig alleen aan de (noord)westkant van het dorp
richting Nijland. Als er zich kansen voordoen om ook zogenaamde inbreidingslocaties te
benutten dan kan dat ook worden onderzocht.
Werken
Ysbrechtum is een forenzendorp. Er zijn een aantal kleine bedrijven die vanuit huis opereren
(veelal zzp’ers). Er zijn dus geen grote bedrijfspanden. Volgens Doarpsrounte zouden die er
ook niet moeten komen. In Sneek en de nabije omgeving zijn er genoeg faciliteiten en
bedrijfsterreinen die daarin voorzien.
Speerpunten wonen en werken
-

behoud open ruimte rond het dorp
behoud leefbaarheid/voldoende
woningen voor ouderen
afronden plan de Râne
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2. VEILIGHEID EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Verkeersveiligheid
In samenwerking met studenten van de NHL in Leeuwarden is een plan ontwikkeld wat
zowel verkeersremmend is als ook het sluipverkeer door het dorp (deels van en naar de A7)
zal tegengaan. Het plan omvat meerdere punten die in de loop der jaren zullen moeten worden
uitgevoerd. Door de inrichting van de weg met de naastgelegen trottoirs en groenstroken moet
de automobilisten zich beter bewust worden dat men binnen de bebouwde kom rijdt en
daardoor de snelheid moet aanpassen. Op hoofdlijnen wordt dit bewerkstelligd door de
rijstroken visueel te versmallen en naast de straten op diverse plaatsen opgaand groen (hagen
en/of bomen) aan te brengen.
Plan Dorpsplein
Ter hoogte van de kruising Epemawei – Kleasterwei is het idee om dit meer als centraal
dorpsplein te markeren. Hiermee wordt een rustpunt voor fietsers en een ontmoetingspunt
voor bewoners gecreëerd .
Doorgaande straten door het dorp
Bij binnenkomst van het dorp is een natuurlijke wegversmalling gepland, die nog duidelijker
moet aangeven dat men het dorp binnen rijdt. Ter hoogte van de Doarpshûsleane komt een
meer pleinvormig kruispunt dat veel compacter kan worden uitgevoerd als de huidige Tkruising. Daarnaast moeten alle gelijkwaardige kruisingen op de doorgaande route door
middel van bestrating extra aandacht krijgen. De karakteristieke
groensingel met haag en bomen op de Epemawei moet blijven bestaan. Om de toegang tot het
parkeerterrein van Epemastate te verbeteren wordt de keermogelijkheid (nabij de kruising met
de Kleasterwei) rond de haag verruimd. De 30 km zone zal moeten lopen t/m de bebouwing
van de Râne.
In de Hascarstrjitte wordt geklaagd over veel sluipverkeer. De straat wordt veel gebruikt voor
doorgaand verkeer van de Kleasterwei naar Tolhek (en v.v.). Onderzocht moet worden wat
hier aan gedaan kan worden.
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Onderhoud openbare verlichting
De openbare verlichting in het dorp is op een acceptabel niveau. Storingen aan lampen
worden via MOR meldingen doorgegeven zodat ze zo snel als mogelijk verholpen kunnen
worden. Donkere en enge plekken moeten worden voorkomen.
Onderhoud verharding en groen
De leefbaarheid van het dorp wordt mede bepaald door het onderhoud van de openbare
ruimte.Het onderhoud van wegen, trottoirs en wandelpaden wordt steeds in goed overleg met
de gemeente SúdwestFryslân geregeld. Wel willen we pleiten voor vroegtijdig overleg en
informatie wanneer welk gedeelte zal worden uitgevoerd. Daarbij houden wij de koppeling
tussen het onderhoud en bovengenoemd inrichtingsplan in het oog.
Het onderhoud van de groenvoorzieningen verloopt prima. Helaas zijn er door storm en/of
ziekte een aantal bomen langs de hoofdwegen verdwenen. Omdat deze bomen ook zeker een
functie hebben in het genoemde inrichtingsplan zullen we in overleg kijken waar deze terug
geplant kunnen worden.
In 2014 is aan het project ‘’Doarpen yn it grien’’ ook in Ysbrechtum invulling gegeven. Aan
de Finne, het Tolhek, de Muontsjestrjitte, de Burmaniastrjitte, de Kleasterwei en rond het
sportveld/dorpshuis zijn bomen en hagen geplant. De bomen betreffen voornamelijk
fruitbomen. Het onderhoud hiervan is voor de bewoners van ons dorp. Een mooi voorbeeld
van waar ons dorp goed in is. In de toekomst verwachten we dat er meer en meer een beroep
op de zelfredzaamheid van de bewoners wordt gedaan. Doarpsrounte zal dit waar mogelijk
stimuleren en faciliteren. We zullen trachten het onderhoud in een vaste periode van het jaar
met elkaar uit te voeren, wat de leefbaarheid van het dorp ten goede zal komen.
Bij de gemeente is een aanvraag gedaan voor bloembakken langs de doorgaande route door
het dorp. Het aanzien kan daarmee worden opgefleurd en ook kunnen ze een
snelheidsbeperkende functie hebben.
Overigens zal Doarpsrounte ook het onderhoud van de andere onderdelen in de openbare
ruimte mee in de gaten houden. Genoemd kunnen worden de openbare verlichting, de
riolering, de bebording en het andere wegmeubilair. Van de bewoners wordt wel verwacht dat
ze MOR meldingen hierover zo veel mogelijk zelf doen bij de gemeente.

Speerpunten veiligheid en onderhoud openbare ruimte

- Verkeersveiligheid, met focus op doorgaande wegen
- Begin 30 km zone bij de Râne
- Onderhoud straten, trottoirs, wandelpaden en verlichting
- Onderhoud groenvoorzieningen

doarpen yn it grien, 1e boom geplant door
wethouder Mirjam Bakker
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3. CULTUUR EN WELZIJN
Per 1 januari 2015 heeft Ysbrechtum 613 inwoners. Dit is een lichte daling ten opzichte van
voorgaande jaren. Naar verwachting zal dit weer licht stijgen met de uitbreiding van de Râne.
De algemene verwachting is wel dat er ook in Ysbrechtum een vergrijzing zal optreden van de
bevolking. Daarmee zal er op termijn een toename van de zorgbehoefte en
mantelzorg/mogelijk burenhulp ontstaan.
Het doel van Doarpsrounte is onder meer het stimuleren van het verenigingsleven in het dorp
met daarbij een goed afgestemde agenda van activiteiten en het activeren van incidentele
samenwerking. Doaprsrounte stimuleert deze communicatie door het vijf keer per jaar laten
verschijnen van de dorpskrant "Bronbankpraet" en het ondersteunen van de website
www.ysbrechtum.com. Verder zal Doarpsrounte de activiteiten in het dorp kenbaar maken op
de speciale informatieborden bij de invalswegen.
Ysbrechtum beschikt nog over voldoende verenigingen die de inwoners genoeg
mogelijkheden bieden om actief aan het dorpsleven deel te nemen, voor zover daar behoefte
aan is.

Daarnaast hebben wij in Ysbrechtum een dorpshuis “It Nije Formidden” waarin en omheen
veel activiteiten plaatsvinden en wat een echte centrale plaats in de gemeenschap inneemt.
Ook is het dorp een kerk en een basisschool rijk. Deze zijn ook erg belangrijk voor de
leefbaarheid in het dorp. Doarpsrounte zal zich dan ook steeds inzetten voor het behoud van
de diverse voorzieningen.
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Op dit moment zijn de volgende verenigingen actief:

Culturele verenigingen
Toneel
Vereniging Voor Volksvermaak
Zang
Zang
Volksdansvereniging
Klaverjasclub
Biljartvereniging
Dartclub

It Is sa't falt
V.V.V.
Brechtakkoard
Ysocanto
Yduna
Old Vic
Darts, Drink & Fun Club

Sportverenigingen
Kaatsvereniging
Tennisvereniging
Tafeltennisvereniging
Beter bewegen 60 +
Jeu de boule vereniging 55+
Dames trimclub Ysbrechtum
IJsclub Ysbrechtum

Yn 'e Flecht
Y.T.C.
Y.O.S.
Stive skonk
Frij pik

Kerkelijke verenigingen
Interkerkelijke werkgroep
Zondagsschool

Verenigingen in Ysbrechtum met een jeugdafdeling.
Kaatsvereniging
Yn'e Flecht.
Tennisvereniging
Y.T.C
Tafeltennisvereniging Y.O.S
IJsclub
Toneelvereniging
It is sa’t falt

Jeugdclubs
De Keet
Jeugdclub 'Jij'

16 jaar en ouder
9 jaar t/m 14 jaar

in eigen beheer
wordt bestuurd door volwassenen
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Jeugd:
Ysbrechtum beschikt op 1 januari 2015 over een grote groep jongeren van ±75 personen in
de leeftijd van 10 t/m 20 jaar.
Per leeftijd categorie is het als volgt opgebouwd:
Jongens:

16 - 20 jaar 12 pers.
12 - 16 jaar 25 pers.
9 - 12 jaar 18 pers.

Totaal: 16 - 20 jaar
12 - 16 jaar
9 - 12 jaar

Meisjes:

16 - 20 jaar
12 - 16 jaar
9 - 12 jaar

6 pers.
20 pers.
12 pers.

18 pers.
45 pers.
30 pers. +
93 pers.

Voor de diverse leeftijdsgroepen zijn er voldoende activiteiten en
ontspanningsmogelijkheden. Bovendien ligt voor de oudere jeugd Sneek op fietsafstand.
Gelukkig heeft Ysbrechtum nog een behoorlijk ‘bloeiend’ verenigingsleven. Voor jong tot
oud heeft het dorp wat te bieden. Het gevarieerde aanbod is van groot belang voor de
leefbaarheid. Daarnaast is de dorpswinkel een belangrijk sociaal punt voor vele inwoners, wat
hopelijk ook nog lang in stand gehouden kan worden.
Het geheel aan verenigingen en voorzieningen is van belangrijke invloed op de keuze in
woonlocatie voor de verschillende leeftijdsgroepen in het dorp. De zorg om het behoud
hiervan zal de komende jaren steeds meer aandacht nodig hebben.
Speerpunten cultuur en welzijn
-Behoud van de voorzieningen waaronder dorpswinkel, kerk en dorpshuis
-Het in stand houden van "Bronbankpraet" en de website
-Het beheren van de informatieborden bij de invalswegen
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4. RECREATIE EN SPORT
Recreatie
Sinds 2011 is het natuurpark het Douwe Tammingalân gereed en biedt enkele mogelijkheden
tot recreatie (wandelroute en ijsbaanvijver).
Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de sportaccommodatie Schuttersveld.
Op recreatief gebied willen wij ons inspannen om de wandel- en fietsmogelijkheden in en
vooral rondom Ysbrechtum uit te breiden.
Hierbij denken wij aan een wandelpad rond het uitbreidingsplan “De Râne” met toegang
tot het Epemabos. Hierover is reeds overleg met de gemeente gevoerd, de planning is dat dit
in het najaar van 2015 gereed is.
Het landgoed Epemastate zelf met het omringende Epemabos geeft recreatieve
mogelijkheden voor inwoners en andere bezoekers. Het is een toeristische trekpleister waar
ook rondleidingen worden gegeven.
Tevens willen wij ons op termijn verdiepen in de toeristische mogelijkheden in en rond het
dorp. Wij denken dan onder meer aan een open vaarverbinding richting Franekervaart.
Een goede toegang voor de kleine recreatievaart biedt de inwoners zelf een extra recreatieve
mogelijkheid, maar biedt Ysbrechtum tevens de kans op kleinschalig toerisme, waar lokale
ondernemers van kunnen profiteren en waarmee de bekendheid en aantrekkelijkheid van
Ysbrechtum wordt vergroot. Zelfs een kleine jachthaven voor de eigen bewoners behoort dan
tot de mogelijkheden.

Sport
Zoals de eerder genoemde opsomming aangeeft zijn er diverse sportmogelijkheden in
Ysbrechtum. Over het algemeen is er nog een behoorlijk ledental bij de verenigingen.
Voor overige sporten kan prima gebruik worden gemaakt van verenigingen in de nabije
omgeving. Mocht er op kleinschalig niveau ergens behoefte aan zijn dan zal Doarpsrounte
zich positief op stellen.

Speerpunten sport en recreatie
-Recreatieve routes rond Ysbrechtum
-Uitdiepen Opvaart
-Aanleg kleine jachthaven bij Franekervaart
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