Concept dorpsvisie 2025
VOORWOORD
Deze dorpsvisie is een visie en een opsomming van wensen en plannen die gebaseerd zijn op de
waarden die we in ons dorp belangrijk vinden. Daarmee is de visie een dynamisch verhaal met
actiepunten op korte en langere termijn, waar plannen aan toegevoegd zullen worden en
gerealiseerde punten van de lijst afgehaald kunnen worden.
In het beleidsplan Wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden staat het volgende:
Iedereen woont graag in een prettige leefomgeving met schone straten en voldoende
parkeerplaatsen en speelplaatsen. Een wijk of dorp waar u op een prettige manier contact met
elkaar heeft en waar het 's avonds veilig is. Wijkorganisaties, wijkpanels en dorpsbelangen zetten zich
daar samen met de gemeente Leeuwarden voor in.
Samenwerking wijken, dorpen en gemeente
De wijkpanels en dorpsbelangen zijn voor de gemeente Leeuwarden belangrijke en onmisbare
partners. Ze denken mee over plannen en maatregelen van de gemeente, woningcorporaties, politie
of welzijnsinstellingen. De wijkpanels en dorpsbelangen zijn ook de eerste aanspreekpunten voor
activiteiten en plannen in de wijken en dorpen.
Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ) onderschrijft dit beleidsplan en geeft daar met deze dorpsvisie
inhoud aan. Initiatieven komen vanuit het dorp zelf en de gemeente is hierin een ondersteunende en
helpende partner. Jirnsum staat bekend als een actief dorp dat weet wat ze wil en daar ook goede
initiatieven in neemt.
Omgekeerd denkt het dorp ook mee als de gemeente plannen heeft die ons dorp aangaan, zoals de
provinciale doorfietsroute.

WERKWIJZE BIJ DE TOTSTANDKOMING
PBJ heeft het initiatief genomen om in Jirnsum te komen tot een actuele dorpsvisie.
Hiervoor is een aantal mensen gezocht om de werkgroep dorpsvisie te vormen.
Deze werkgroep bestaat uit: Petra Esser, Maurits Veldman, Charles Hoedt, Willemke van der Meer,
Guusta Elzinga en Wopke Hellinga, Michel Langhout (beide uit PBJ)
De werkgroep heeft in deze Corona tijd gezocht naar alternatieve manieren om input uit het dorp te
krijgen. Dat hebben ze gedaan op verschillende manieren:
*Een digitale enquête via de website van Jirnsum : www.Jirnsum.com
*Een huis aan huis verspreide droompagina waarop iedereen hun wensen en ideeën mocht schrijven,
tekenen, plakken etc.
De twee basisscholen hebben van deze droompagina een project gemaakt, wat resulteerde in 200
kinderwensen!
*Inspiratiewandelingen door het dorp, zowel fysiek als digitaal.
*En, toen het weer even mocht, een informatie/inspiratieavond in het Kattehús.

Met al deze input is de werkgroep aan het schrijven geslagen en is er een geheel van gemaakt.
Al met al is de werkgroep er een jaar mee bezig geweest.
In januari 2022 is dit boekje feestelijk uitgereikt aan het dorp en de aanwezige politiek.
Nu zijn de werkgroepen weer aan zet!!

DOEL VAN DE VISIE
Het doel van onze dorpsvisie is het versterken van de leefbaarheid, versterken van de sociale binding
en het verhogen van de aantrekkelijkheid van Jirnsum. Daarbij gebruik makend van de wensen van
de bewoners.

INHOUDSOPGAVE
Komt nog.

WAARDEN
Wat vinden de inwoners van Jirnsum nu echt belangrijk? Wat zijn de waarden die onze visie en
plannen kleuren en richting geven? Deze vraag stelden we in de enquête en op de inspiratieavond.
Met behulp van een online stemming werd duidelijk welke waarden Jirnsum hoog in het vaandel
heeft.
Samenhang staat voor oog hebben voor elkaar, voor wat ons bindt. Met elkaar voor elkaar, zonder
dwang en met keuzes om wel of niet ergens aan mee te doen.
Respect betekent dat we open staan voor iedereen in deze wereld, en voor de wereld zelf.
Verschillen benutten in plaats van veroordelen, de omgeving verzorgen en mooier maken.
Als we de bovenste twee waarden toepassen, ontstaat er vanzelf levendigheid. We zijn actief,
nemen mooie initiatieven om het met elkaar goed te hebben, ontmoeten elkaar in een
ongedwongen sfeer.
Dan lijkt de waarde rust in tegenspraak, maar hiermee bedoelen we dat je in Jirnsum ook tot rust kan
komen vanwege de gemoedelijkheid, de landelijke omgeving, ontspannen en toch vitaal!
Jirnsum heeft veel ondernemers: groot op ons bedrijventerrein, klein in het dorp in allerlei variaties.
We benutten vooral ook deze plaatselijke ondernemers. En we zijn ondernemend in het omgaan met
elkaar en ons dorp. Mooie initiatieven worden genomen om Jirnsum mooier en leuker te maken.
We gaan op een vriendelijke manier om met elkaar en met bezoekers van ons dorp. Iedereen die het
goed met de wereld voor heeft is welkom.

Jirnsum ligt midden tussen het groen van de weilanden, aan een prachtige rivier de Boarn. Dat
groene karakter zien we ook graag nog meer terug in de inrichting van ons dorp. Waar dat kan zullen
we vergroenen.
Belangrijk is dat je je in Jirnsum vrij kunt voelen om te zijn wie je bent, te doen wat je wilt, waarbij je
de waarden van anderen respecteert.
Alle plannen voor de komende 4 jaar zullen we toetsen aan deze waarden.

THEMA'S
Vanuit de genoemde waarden is het dorp gaan brainstormen aan de hand van een aantal thema's.
We hebben alle wensen en plannen verdeeld over de volgende thema's:

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

Sociale binding en identiteit
Wonen, leefomgeving en voorzieningen
Verkeer en openbaar vervoer
Spelen en recreëren
Kunst en cultuur
Duurzaamheid

Per thema geven we een korte blik op het heden en hebben we de toekomstwensen beschreven in
de gewenste situatie.
De opzet is dat er rond ieder thema een werkgroep actief de genoemde punten op gaat pakken en
realiseren.

WERKGROEPEN
Vanuit de vorige dorpsvisie van 2020 zijn er 2 werkgroepen actief geworden en gebleven.
De werkgroep Wonen en Leefomgeving die o.a. het volgende gerealiseerd heeft:
•

Vernieuwde entrees en het centrumplein in het dorp

•
•
•
•
•

Duurzame verlichting in hele dorp, extra verlichting bedrijventerrein
Oprichting energie coöperatie (JEK)
Hervormde kerk andere bestemming (werd tijdens onderzoek al door externe partij
opgepakt.
Actie Steenbreek
Nog actief bezig met de doorfietsroute van de gemeente Leeuwarden

Deze werkgroep popelt om weer aan de slag te gaan met de lopende en nieuwe plannen vanuit deze
dorpsvisie.
De werkgroep Keunst en Kultuer (KenK)
Zij hebben o.a. gerealiseerd:

•

•
•
•

Een enorm meerdaags festival: Jirnsummertime, met en voor Jirnsumers met vele
activiteiten. O.a. een toneelstuk aan de Boarn, groot schilderproject van alle huizen aan de
Rijksweg, sport en spel, reünie en nog veel meer!
Het hele dorp heeft foto's aan gevels of op standaards gekregen waardoor de geschiedenis
van Jirnsum heel zichtbaar is geworden.
Er wordt gewerkt aan eén of meerdere boekjes n.a.v. Jirnsummertime, met verhalen van
vroeger.
Er is een kunstkring Jirnsum opgericht voor professionele en amateur kunstenaars die
regelmatig bij elkaar komen en in het dorp de kans krijgen om te exposeren.

Ook deze werkgroep is en blijft actief!
Daarnaast hopen we dat er naar aanleiding van deze nieuwe visie nog een aantal werkgroepen
ontstaan die de verdere plannen ten uitvoer gaan brengen.
Alle werkgroepen worden regelmatig uitgenodigd om aan te sluiten bij een vergadering van PBJ,
zodat iedereen goed op de hoogte blijft van elkaars vorderingen.

Spelregels voor de werkgroepen
•
•
•
•
•

Alle groepen werken onder verantwoordelijkheid van PBJ.
Stel een contactpersoon aan die met PBJ en andere groepen contact houdt.
Check steeds of jullie ideeën passen binnen de dorpsvisie.
Let op samenhang met andere groepen, nodig deze uit als ze deel uitmaken van je
idee.
Zodra je plan zover is dat je er mee naar buiten wilt (geld, publiciteit, iemand nodig,
dorp laten weten…), dan altijd eerst overleg met PBJ.

Sociale binding en identiteit
Huidige situatie
Bij veel Jirnsumers is er behoefte aan meer ontmoetingsmogelijkheden. Hoewel er best een aantal
verenigingen zijn en er veel mooie festiviteiten waren rond 2018 en in het verleden Dorps-merke,
Kryst-merke, oliebollen-acties en ALS-acties waren, ervaren mensen nu dat er te weinig activiteiten in
het dorp zijn. Wat mooi is, is dat nieuwe bewoners welkom worden geheten en een informatieboekje
ontvangen dat regelmatig wordt aangepast aan de actualiteit. Voor de oudere jeugd is er weinig
gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten.
De coronapandemie heeft een negatieve invloed op ontmoeten gehad, bijna twee jaar lang (20202021) zijn er nauwelijks evenementen en bijeenkomsten geweest. Een tijd lang waren er online
bijeenkomsten van PBJ, de werkgroep wonen en leefomgeving en de werkgroep dorpsvisie. De
bijeenkomst in het Kattehûs in oktober 2021 over de dorpsvisie was één van de eerste activiteiten
waar de inwoners elkaar weer “gewoon” konden spreken. De avond was een groot succes, er zijn
veel ideeën aangedragen.
Gewenste situatie:
Jirnsumers willen graag dat meer mensen betrokken zijn bij activiteiten in het dorp, zodat er meer
saamhorigheid ontstaat. Men wil de geschiedenis en daarmee de identiteit van Jirnsum meer in
beeld brengen, de foto's die overal in het dorp staan zijn een mooi begin.
Inwoners willen elkaar weer meer kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld informeel op uitnodigende
plekken met bankjes in het dorp. Ook is er behoefte aan georganiseerde activiteiten, zoals concerten,
toneellessen, kunst en cultuur, in de avond of op zondagmiddagen. Genoemd zijn gezamenlijk eten,
fotoclub, lees-/boekenclubs, kunstcafé ’s, exposities, cursus schilderen.
Daarnaast wil men meer activiteiten voor de jeugd (12-18), een kinderopvang (0-4) en
buitenschoolse activiteiten (4-12). Een actuelere dorpskrant, website en een nieuwe dorps-app met
push berichten moet ervoor zorgen dat iedereen altijd goed op de hoogte is. Een ander idee is om
(digitale) publicatieborden bij de ingang van het dorp te plaatsen, wellicht kunnen ondernemers die
sponsoren.
Actiepunten voor de korte termijn:
1. Leugenbankjes bij RK-kerk in de binnentuin en bij de nieuwe woningen van Molehiem
2. Update van de website, ontwikkeling dorps-app
3. Plek en activiteiten voor de oudere jeugd
Aandachtspunten voor de langere termijn:
•
•
•
•

Kinderopvang en buitenschoolse activiteiten
Club-activiteiten, activiteiten op/aan het water van de Boarn (voorstellingen, suppen/kano,
roeirace, etc.)
Meer geschiedenis in beeld brengen
(Digitale) publicatieborden bij de ingang van het dorp

Wonen, leefomgeving en voorzieningen
Huidige situatie:
De Jirnsumers vinden het prettig en rustig wonen in hun dorp.
Er is een mooie mix van jong, oud, gezinnen en alleenstaanden. Ook mensen uit andere culturen zijn
welkom in ons dorp.
De scholen zijn een fijne plek voor de jeugd, een aantal kinderen geeft aan dat de twee scholen wel
één school mogen worden. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar missen een plek waar ze bijeen kunnen
komen.
Zowel jong als oud zouden graag in Jirnsum willen blijven wonen, de huidige woningnood is ook hier
merkbaar. Het nieuwe plan Molehiem is afgerond en is volledig bewoond.
Dekemahiem is opgeknapt en een groot succes, alle huisjes zijn steeds volledig verhuurd. Aan de
groenstrook in de Douwemastrjitte worden binnenkort nog een 7-tal huizen gebouwd. Tegelijkertijd
zal de directe omgeving van dit terrein ook een update krijgen. Maar verder is er zowel binnen als
buiten de bebouwde kom weinig gelegenheid tot bijbouwen.
Twee van de drie kerken in Jirnsum hebben een mooie bestemming gekregen, de voormalige Roomskatholieke kerk staat meestal leeg en moet nog een bestemming krijgen.
Hoewel steeds meer bewoners aandacht hebben voor het vergroenen van hun tuin, (actie
steenbreek, de moestuinen aan de Boarn, geveltuintjes, etc., mag het volgens veel inwoners nog
groener.
Wat betreft de voorzieningen: De winkel op het plein wordt - na een fietswinkel – nu weer goed
benut door witgoedzaak van Kooistra. De Twee Gemeenten en de Fantast hebben de Coronaperiode
overleefd en draaien goed. Verder is er op Frits na niet veel te halen in Jirnsum op het gebied van
winkels.
Naast het grote bedrijventerrein, met o.a. scheepswerven, garage, houtbouw etc. zijn er ook veel
kleine ondernemers in Jirnsum, (kappers, massage, fysio, pedicure, schoonheidsspecialiste, thee,
piano's, etc.). Aan de overkant van de Boarn is een commerciële pluktuin.

Gewenste situatie:
Men zou graag meer huur- en koopwoningen in Jirnsum voor Jirnsumers willen zien. Daar wordt
gedeeltelijk aan gewerkt (Douwemastrjitte), maar vereist nog meer onderzoek naar andere creatieve
mogelijkheden.
Er is ook een roep om meer kleine winkels en om een weekmarkt. De kinderen wensen Frits meer ín
het dorp, zodat ze de gevaarlijke weg niet hoeven over te steken.
Zowel de volwassenen als de kinderen vragen om een groener Jirnsum, meer groen, bomen,
bloemen, meer onderhoud voor groen en stoepen. Waar mogelijk de Boarn meer zichtbaar maken in

het dorp.
In 2025 hopen we een goede bestemming gevonden te hebben voor de voormalige Rooms
katholieke kerk.
In 2022 is de doorfietsroute gerealiseerd en heeft de Rijksweg een totale upgrade gehad. Het
standbeeld van de Jirnsumer kat Japke is vriendelijker gemaakt en aangekleed met planten
Actiepunten voor de korte termijn:
1. Voltooien van woningen en verfraaien van de directe omgeving aan de Douwemastrjitte
2. Voltooien van de doorfietsroute met inbegrip van het verfraaien van de Rijksweg met standbeeld
Kat Japke.
3. Onderzoek doen naar haalbaarheid weekmarkt en kleine winkels.

Aandachtspunten voor de langere termijn:
•
•
•

Meer groen realiseren, onderhoud met buurt organiseren.
Voormalige katholieke kerk heeft een bestemming
Boarn meer zichtbaar.

Verkeer, OV, openbare ruimte en veiligheid
Huidige situatie:
In het dorp wordt nog steeds te hard gereden, ook door eigen inwoners, waardoor onveilige situaties
ontstaan. Dat gecombineerd met onoverzichtelijke parkeerplekken aan de Rijksweg en
Douwemastrjitte, maken de situatie er niet beter op. Er wordt door de politie niet gehandhaafd.
Het gebrek aan parkeerplaatsen in met name deze straten is een probleem. De stoepen zijn hier en
daar erg smal en slecht van kwaliteit.
Er wordt overlast ervaren van groepen racefietsers die zonder omkijken door het dorp racen.
Het kruispunt bij de Twee Gemeenten blijft een gevaarlijke kruising, voor alle soorten verkeer.
In de vorige dorpsvisie werden veel van deze problemen ook al beschreven. Omdat er geen
werkgroep Verkeer tot stand kwam, is er slechts een deel van deze zaken aangepakt door de
werkgroep wonen en leefomgeving.
Het openbaar vervoer voldoet wel goed, al kan de aansluiting richting Sneek beter.
Gewenste situatie:
Men vraagt aandacht en oplossingen voor de parkeerproblemen op Rijksweg en Douwemastrjitte .
Door de aanleg van de doorfietsroute is de Rijksweg en ook het kruispunt bij de Twee Gemeenten
iets veiliger geworden, omdat te hard door het dorp rijden en het dorp binnenrijden minder
gemakkelijk is gemaakt. De groepen racefietsers zullen dan met behulp van de nieuw aan te leggen
doorfietsroute om het dorp heengeleid worden, de toerfietsers juist door het dorp.
Een onderzoek zou de problematiek rond onderhoud van trottoirs in beeld kunnen brengen waarna
er dan gericht actie zou kunnen worden ondernomen om dit te verbeteren.
Er is behoefte aan steekproefsgewijze handhaving op het illegaal verkeer van vrachtverkeer en
parkeerovertredingen. Het dorp kan zelf ook alternatieven bedenken om de overtreders te weren.
Qua duurzaamheid kan gedacht worden aan gedeelde auto's en aan oplaadpunten voor elektrische
auto's, wellicht gekoppeld aan lantaarnpalen.
Actiepunten voor de korte termijn:
1. De doorfietsroute wordt voltooid waardoor racefietsers óm het dorp gaan en
toerfietsers door het dorp. Auto's rijden langzamer door de nieuwe inrichting.
Hierdoor is ook de kruising bij de Twee Gemeenten iets veiliger geworden.
2. Er wordt contact gezocht met de Gemeente Leeuwarden en de politie om
steekproefsgewijs handhaving te realiseren.
3. Het kruispunt bij de school wordt veiliger gemaakt.
Aandachtspunten voor de langere termijn:

•
•
•

Onderzoek in gehele dorp naar onveilige punten waar oplossingen voor moeten
komen.
Er wordt onderzoek gedaan naar de parkeerproblemen in het dorp en waar mogelijk
oplossingen bedacht en uitgevoerd.
Verlichting van fietspaden: inventariseren waar verlichting nodig is in verband met de
veiligheid.

Spelen en Recreëren
Huidige situatie
Jirnsum heeft op dit moment de inwoner en bezoeker nog weinig te bieden, waardoor bezoekende
en passerende watersporters, fietsers en wandelaars niet erg lang blijven hangen. Er zijn een beperkt
aantal overnachtingsmogelijkheden (B&B, natuurcamping). Een aanwinst is wel de B&B in de prachtig
verbouwde Hervormde kerk; heel mooi dat het is gelukt de kerk weer een goede bestemming te
geven. Toch kunnen we de mooie ligging van het dorp aan de Boarn nog veel beter uit de verf laten
komen.
Er zijn redelijk veel sportclubs, een kleine bieb in het Kattehús, een koor, de recent opgerichte
kunstkring, vertier in café De Twee Gemeenten en De Fantast en de jaarlijkse Merke half augustus.
De twee cafés hebben beiden het terras uitgebreid en mooi opgeknapt. De winkellocatie in het
centrum is gelukkig weer ingevuld en natuurlijk hebben we Frits Koopcentrum. Maar het Kattehûs
wordt op dit moment nog te weinig gebruikt. Verder zijn er weinig winkels en de
ondernemersvereniging is niet erg actief. Voor de oudere jeugd zijn er beperkte mogelijkheden om te
spelen en ontspannen.
Gewenste situatie
De jeugd heeft haar wensen duidelijk op tafel gelegd. De top vier van de kinderen van de basisschool
is: 1. Zwembad, duikplank en glijbaan (bij het strandje). 2. Meer winkels. 3. Skatebaan. 4. Meer
groen (bloemen, bomen, speel-/klimbos. ). Ook volwassenen geven aan dat het strandje Op ‘e Syl
opgeknapt moet worden, evenals de botenhelling. Zij willen graag meer groen, geveltuinen, etc.;
meer fiets- en wandelpaden en meer (toeristische) activiteiten. Kort gezegd: meer activiteiten voor
Jong en Oud.
Actiepunten voor de korte termijn zijn:
•
•
•

Opknapbeurt voor het strandje bij de Syl, zwemgelegenheid
Promo-folder over recreatiemogelijkheden in Jirnsum
Aanleg van fiets- en (historische) wandelpaden, verbreden pad naar Friens

Aandachtspunten voor de lange termijn zijn:
•
•
•
•

Skatebaan voor de jeugd
Onderzoek naar aanleg natuur-speeltuin (Tiny Forest)
Samenwerken met ondernemers, ontwikkelen toeristische activiteiten
De Boarn meer betrekken bij het dorp (vaar-, sup-, roei-races bijvoorbeeld)

Met opmerkingen [GE1]: deze mag wel bij de korte
termijn actiepunten, is heel veel genoemd.

Kunst en Cultuur
Huidige situatie:
De werkgroep KenK ( Keunst en Kultuer) was in 2018 verantwoordelijk voor het fantastische
Jirnsummertime, een meerdaags festival voor (oud) Jirnsumers met verschillende activiteiten.
Daarnaast heeft deze werkgroep het gehele dorp voorzien van foto's aan huizen en op
standaards van de oude situatie, de geschiedenis van Jirnsum.
Ook werken zij aan een boekje met oude verhalen van Jirnsumers.
Daarnaast is er onlangs De Jirnsumer Kunstkring opgericht. Het doel van de kunstkring is
1. om onderlinge contacten tussen de beeldende kunstenaars (professioneel,
semiprofessioneel en vrijetijdskunstenaars) te versterken en een podium te geven voor hun
werk.
2. Het bevorderen van belangstelling voor beeldende kunst.
De Kunstkring organiseert hiervoor regelmatig een expositie in Jirnsum.
Iedere maand zal een gezellig, informatief en kunstzinnig samenzijn worden georganiseerd.
Ook niet leden zijn hierbij welkom.
Gewenste situatie:
Vanuit het dorp wordt als wensen aangegeven dat men meer kunst en cultuuractiviteiten wil
voor jong en oud: Toneel, musical, fotoclub, muzieklessen, schilderen, boetseren, …...
De geschiedenis van Jirnsum krijgt ook de komende jaren nog steeds aandacht, bv. door het
tentoonstellen van delen van het zeer goed bijgehouden archief.
Een hele bijzondere wens is dat er in Jirnsum een standbeeld komt van de beroemde
schaatsster Atje Keulen Deelstra, die bijna haar hele leven In Jirnsum heeft gewoond in de
boerderij meteen rechts als je vanaf de zuidkant Jirnsum verlaat richting Akkrum. Bij voorkeur
door een plaatselijke kunstenaar.
De werkgroep KenK heeft de volgende actiepunten prioriteit gegeven:
1.Plaatsen nieuwe fotostandaards en foto's op huizen langs de Rijksweg
en in het dorp zelf.
2. Boekje over geschiedenis bewoning Rijksweg 1900 tot heden.
3. Samenbrengen diverse foto-en geschiedenis verzamelingen van het
dorp Jirnsum.
4. Voorbereiden en realiseren tentoonstellingen over geschiedenis Jirnsum.

5. Ondersteunen van de Kunstkring Jirnsum.

Duurzaamheid
Huidige situatie:

In Jirnsum hebben we een actieve energie coöperatie hebben: JEK, Jirnsumer Enerzji
Koöperaasje.
Wij hebben als stip op de horizon: “Het streven naar een energieneutraal Jirnsum in 2050. Er
zal echter nog heel wat water door de Boarn stromen voor we dat hebben bereikt.
Ons motto is dan ook: alle kleine stapjes helpen om ons uiteindelijke doel te bereiken. We
bezien wat haalbaar is op de korte en de middellange termijn, met als voorlopige horizon
2030".
We houden ons o.a. bezig met wijkgerichte energiebesparing via de werkgroep Sli-Gra (de
afkorting van de straten De Slinke en de Gravinnewei ). Daarnaast was er het Project Zon op
alle daken van bedrijventerrein It String. Helaas is dat voorlopig gestopt omdat het
stroomnet overbelast is.

Gewenste situatie:
Vanuit de opbrengst van de inwoners worden nog de volgende wensen benoemd:
oplaadpunten voor elektrische auto's en gedeelde auto's. De wens om meer GROEN zou ook
een actiepunt van deze coöperatie kunnen zijn.
En we starten ook een actie om meer aandacht te geven aan energie verbruik. Vooral nu de
gasprijs zo gestegen is. Met eenvoudige middelen kun je in je huis al energiebesparingen
realiseren.
Daarnaast zou het natuurlijk fantastisch zijn als in 2025 alle Jirnsumers lid zijn van hun eigen
energie coöperatie. Bij deze een oproep aan alle dorpsbewoners: word lid, sluit je aan, met
elkaar maken we een duurzaam en energieneutraal Jirnsum mogelijk!
Kijk ook op onze website. De nieuwsitems zijn daar ook goed op te vinden.

PLAATSELIJK BELANG JIRNSUM
Huidige situatie
Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ) is een vereniging die is opgericht in augustus 1918. PBJ heeft
290 betalende leden van de ongeveer 601 huishoudens in Jirnsum en omgeving. PBJ is actief
leden aan het werven zodat een goede vertegenwoordiging gewaarborgd blijft. In de
jaarvergaderingen wordt verantwoording afgelegd aan de leden.

Sinds de vorige dorpsvisie is PBJ uitgebreid naar 6 bestuursleden waardoor er meer ruimte is
om initiatieven uit te werken en te initiëren. Zo is er tijd om de nieuw opgestarte werkgroepen
meer ondersteuning te bieden en is er intensiever contact met de verenigingen in het dorp. Voor
een toekomstbestendig verenigingsleven zal deze ontwikkeling verder doorgezet moeten
worden. De gemeente Leeuwarden vindt PBJ een goed voorbeeld van een lokale
vertegenwoordiging en gesprekspartner.
Gewenste situatie:
PBJ zal haar rol als vereniging met draagvlak binnen het dorp blijven vervullen. PBJ houdt
zich op de hoogte van de voortgang van alle werkgroepen, door leden van de werkgroepen
periodiek uit te nodigen bij vergaderingen. Verder zal PBJ ook initiatieven buiten de
werkgroepen blijven ondersteunen die in lijn zijn met de dorpsvisie en de kernwaarden van
PBJ. Verder wil het PBJ een volwaardig gesprekspartner zijn voor ondernemers, (regionale)
overheden en overige instanties die initiatieven ontplooien in en rondom Jirnsum. We streven
ernaar het aantal leden uit te breiden tot minimaal 60 procent van de huishoudens in en
rondom Jirnsum.

