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Voorwoord
Het dorp Warten ligt centraal in Friesland op korte afstand van Leeuwarden, Drachten,
Heerenveen en Sneek en telt bijna 1000 inwoners. Het dorp ligt in de onmiddellijke nabijheid
van een van de belangrijkste natuur- en recreatiegebieden van Friesland, namelijk Nationaal
Park De Alde Feanen.
Dit is dan ook de reden dat Warten met recht kan worden aangeduid als ‘de Poarte nei de Alde
Feanen’. Jaarlijks passeren ca. 12000 pleziervaartuigen het dorp naar dit natuur- en
recreatiegebied.
Door de watersport heeft Warten een goede naam op het gebied van scheepsbouw, reparatie,
winterberging en onderhoud. Tevens zijn in het dorp een aantal verhuurbedrijven van
plezierjachten gevestigd. De jachthavencapaciteit in het dorp is ca. 750 aanlegplaatsen,
waarvan een deel zelfs overdekt. Daarnaast zijn er voldoende aanlegplaatsen voor passanten.

Nationaal Park De Alde Feanen
is een aaneengesloten
laagveen-moerascomplex met
een totale oppervlakte van ca.
2500 hectare, waarvan ruim
1500 hectare in eigendom en
beheer is van It Fryske Gea.

3

Inleiding
Warten, Poarte nei de âlde Feanen
Zoals genoemd in het voorwoord ligt Warten in de onmiddellijke nabijheid van Nationaal Park de
Alde Feanen. Veel bewoners maken optimaal gebruik van het water, maar ook toeristen weten
het Nationaal Park te vinden. Voor Warten liggen hier veel kansen. Hierbij denken we aan het
behouden van, maar ook zeker ook aan het optimaliseren en versterken van voorzieningen,
voor zowel inwoners als toeristen.
Het moet zowel voor de inwoner als de toerist goed vertoeven zijn in Warten!
Het is belangrijk om hier samen goed over na te denken. Daarom is er in 2001 gestart met een
dorpsvisie voor 10 jaar. Deze periode is nu afgelopen en het is een goede zaak om opnieuw na
te denken over de toekomst van Warten. Zeker nu, wanneer in de nabije toekomst Warten
wordt opgenomen in de gemeente Leeuwarden. Het is belangrijk dat wij de gemeente en
andere partijen een document kunnen aanbieden, waarin staat welke visie wij hebben op de
ontwikkeling van ons dorp.
Met wij wordt niet alleen bedoeld het bestuur van Dorpsbelangen Warten, maar ook de
inwoners van Warten. De inwoners van Warten hebben inspraak gehad in het opstellen van de
dorpsvisie. Onder begeleiding van Doarpswurk is een brainstormsessie gehouden met de
inwoners van Warten. De opkomst was groot. Tijdens de vervolgavond zijn de ideeën omgezet
in doelen. Dorpsbelangen heeft vervolgens de doelen opgenomen in een visiedocument.
Het visiedocument geeft Dorpsbelangen handvaten over waar wij als dorp de komende 10 jaar
naar toe willen. Wel zijn wij ons bewust van het feit dat ook een visie aan verandering
onderhevig is. Wij zullen dit dan ook
als vast agendapunt op de jaarlijkse
algemene ledenvergadering
behandelen.
We wensen u veel leesplezier toe.
Het bestuur.
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Wonen
Algemeen
Warten is een dorp waar het goed wonen is. Het ligt centraal in Friesland op korte afstand van
Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. De nabijheid van Nationaal Park de Alde
Feanen maakt het dorp met name voor watersporters zeer aantrekkelijk.
Er zijn een aantal basisvoorzieningen, zoals een basisschool, kinderopvang, een
peuterspeelzaal, een supermarkt met een postagentschap, een sportveld en een busverbinding
met Leeuwarden.
De basisvoorzieningen komen echter steeds meer onder druk te staan. Ook in Warten hebben
we met krimp te maken. Het aantal inwoners laat de afgelopen jaren een dalende lijn zien.
Het gemiddeld aantal bewoners per woning komt steeds lager te liggen.
Het uitblijven van nieuwbouw en het niet beschikbaar zijn van bouwkavels kan mede als een
oorzaak van de krimp worden gezien.
Kansen voor Warten liggen in het wonen aan het water. De reeds bestaande plannen moeten
dan ook zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Daarnaast zal er ook sociale woningbouw
moeten plaats vinden. Een en ander is noodzakelijk om de minimale voorzieningen die wij nog
in ons dorp hebben, in stand te houden.
Een ander punt wat ons bezig houdt, is de vergrijzing. Het aantal mensen boven de 60 jaar zal
de komende jaren toenemen. We zullen onze voorzieningen hier op moeten aanpassen, zodat
ouderen in Warten kunnen blijven wonen.
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Woonomgeving
Warten ligt aan het Wartenster Wiid en de Rogsleat. Warten is een watersportdorp met een
kleine en een grote jachthaven. Het gebied rond de kleine jachthaven is een aantrekkelijk deel
van het dorp met beeldbepalende gebouwen zoals de oude scheepswerf (met daarin gevestigd
it Skûthûs), de oude Greidbuorkerij en het Earmhûs.
Warten is een dorp met ongeveer 950 inwoners en telt zo’n 400 woningen. Er is sinds 2011 één
(openbare) basisschool. Er zijn twee kerken, een Nederlands Hervormde kerk en een
Gereformeerde kerk. Zij zijn nog zelfstandig en vallen beide onder de Protestantse kerk van
Nederland. In Warten is een supermarkt en een café annex snackbar (De Waterlelie) met een
kleine zaal accommodatie. Er zijn twee restaurants, namelijk It Skûthûs en visrestaurant De
Brigantijn. Voor een kort of langer verblijf kunnen gasten in het dorp terecht bij de De
Wartenahoeve (bed en breakfast) en net buiten Warten bij boerderijcamping Gerkema Zathe.
Ook is er een speeltuin voor de jongere kinderen, een voetbalkooi, een sportveld, een
tennisbaan, een ijsbaan en een jeu de boulesbaan.
In 2012 wordt er door een groot aantal vrijwilligers uit Warten, een evenemententerrein op het
sportterrein gerealiseerd.
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Dorpsplein
Warten mist een echt dorpsplein. Op dit moment wordt it Stoomboatshaed hiervoor gebruikt.
Om van deze plek een echt dorpsplein te maken moet er gekeken worden naar een andere
vormgeving en inrichting. Een mogelijkheid zou zijn om de Hoofdstraat hierin te integreren.
De kade aanpassen en eventueel een vlonder in het water om hiermee het plein uit te breiden
zijn mogelijkheden die onderzocht moeten worden. Het plein kan ondermeer in de zomer
gebruikt worden voor het organiseren van activiteiten welke aantrekkelijk zijn voor inwoners en
toeristen.

Groen en open ruimtes
In Warten is veel groen. We vinden het belangrijk dit te behouden en zo mogelijk uit te breiden.
Open ruimtes willen we graag behouden en niet bebouwen. Voor meerdere straten geldt dat er
het nodige verbeterd kan worden wat de inrichting en aankleding betreft.
Als voorbeeld noemen we de Hoofdstraat vanaf Wergea. Door het planten van bomen kun je
deze straat een “oprijlaan aanzien” geven.
Om Warten een meer verzorgde uitstraling te geven is het nodig om de woningen aan de
Rounwei richting Wergea aan te passen en / of te vervangen.
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Recreatie en toerisme
Algemeen
Met name de watersport speelt een belangrijke rol in Warten. De ligging van ons dorp is dan
ook perfect, ‘Warten, de Poarte nei de Alde Feanen’
Voor Warten liggen met name in de recreatie en toerisme grote kansen. De voorzieningen die
er nu zijn moeten zeker in stand worden gehouden om toeristen naar ons dorp te blijven
trekken. Ook zullen we moeten kijken hoe we Warten nog meer op de kaart kunnen zetten om
meer toeristen naar ons dorp te krijgen.
Warten heeft verschillende bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van het toerisme.
Op dit moment heeft Warten een grote jachthaven, beheerd door de Stichting Jachthaven
Wartena, met veel voorzieningen (speeltuin, water en stroompunten, wasgelegenheid,
wasmachine, droger en WiFi) en een kleine, gezellige jachthaven, Wartenster Wiid, in het
oude gedeelte van Warten. Ook zijn er een aantal ligplaatsen midden in het dorp aan het
Stoombootshaed. Hier is tevens een sanitaire voorziening gerealiseerd in een authentiek
gebouwtje, de voormalige ‘brandweerkazerne’.
Door de aanwezigheid van fietspont ‘De Oerhaal’, varend op zonne-energie, naar Earnewâld is
Warten opgenomen als knooppunt in het fietstoerisme. De fietspont wordt beheerd en bediend
door vrijwilligers uit het dorp. In het zomerseizoen wordt er veel gebruik van de fietspont
gemaakt (zie kengetallen).
In maart 2012 is de website van Warten geheel vernieuwd. De website is bedoeld voor de eigen
inwoners, maar zeker ook voor toeristen. Op deze manier willen we mensen van buiten attent
maken op de mogelijkheden en de activiteiten die het dorp te bieden heeft.
Om Warten voor zowel inwoners als toeristen nog aantrekkelijker te maken, omschrijven we in
de volgend hoofdstukken hoe we dit willen realiseren.

8

Kengetallen 2011
Aantal fietsers die
met de pont gaan

April

850

Mei

841

Juni

2046

Juli

2153

Aug.

3052

Sept.

1035

Totaal 2011

9977

Totaal 2010

11.251

Aantal boten die
door de brug gaan

Aantal boten die
overnachten in
Warten
Overnachtingen
Stoomboatshaed 197
Overnachtingen
Nijewâl

38

Overnachtingen
jachthaven Stichting
Wartena
3548
Overnachtingen
jachthaven
Wartenster Wiid:
niet bekend
10.468

3783

Conclusies naar aanleiding van de kengetallen
We kunnen concluderen dat er jaarlijks veel toeristen Warten passeren op de fiets of met de
boot. Dit versterkt het beeld dat Warten aantrekkelijk is voor de toerist en dat hier kansen liggen
voor het dorp. Warten, Poarte nei de Alde Feanen leeft!
Het aantal boten wat blijft overnachten in verhouding tot het aantal doorvaarten ligt op 36 %.
Met meer activiteiten voor toeristen kunnen we dit percentage wellicht verhogen.
De havenmeester van jachthaven Stichting Wartena vertelt dat het met name oudere
toeristen en gezinnen met jonge kinderen zijn die overnachten in zijn haven. Ze zijn in het
algemeen erg te spreken over de jachthaven en het dorp. Vooral de rust spreekt velen aan. Bij
slecht weer zijn de mensen snel vertrokken aangezien er dan weinig te doen valt.
DB wil met de bestuurders en havenmeester brainstormen over hoe we elkaar kunnen helpen
een aantal zaken in het dorp te verbeteren.
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Watersport
Warten moet het met name hebben van de watersport. Dit kunnen en moeten we nog meer
uitbuiten. Te denken valt aan:
 Meer aantrekkelijke aanlegplekken creëren bij it Stoombootshaed en bij de jachthaven
Wartenster Wiid.
 Uitdiepen en beter bevaarbaar maken van het Wartenster Wiid.
 Het Wartenster Wiid geschikt maken voor jeugdzeilen.
 Bij passantenplaatsen voorzieningen aanbrengen, zoals stroom voor het gewone
gebruik en voor het opladen van de accu’s van elektrische boten. Daarnaast zal er op
meerdere plaatsen leidingwater beschikbaar moeten zijn.
 Jachthaven Stichting Wartena is inmiddels voorzien van WiFi, dit moet ook gerealiseerd
worden in de jachthaven Wartenster Wiid en bij de passantenplaatsen aan het
Stoombootshaed.
 Passanten in de jachthaven Stichting Wartena binnenhalen door meer en betere
promotie van de kern van Warten.
 Museum De Súdwâl attractiever maken door andere openingstijden.
 Aanlegplekken aan de Súdwâl creëren.
 Toeristen er attent op maken dat Warten op fietsafstand van Leeuwarden ligt.
 Promotie van fietsroutes rondom Warten, zoals de pontjesroute (o.a. de 8 van Grou) en
de aansluiting naar ‘de Wâlden’.
Voor het bemannen van twee bruggen door één brugwachter zou het zeer wenselijk zijn dat er
een camera aan het begin van het dorp geplaatst wordt. In het hoogseizoen is het belangrijk dat
de bruggen in Warten beide “bemand” blijven. Dit om een veilige en vlotte doorvaart te
garanderen. Het bruggeld voor de brug in het dorp dient gelijk te zijn aan de andere bruggen in
onze gemeente. ‘Toeristvriendelijk’ is hierbij ons motto!

Wandelroutes
Warten ligt aan het water, maar kent weinig wandelpaden langs het water. Hier ligt een kans.
Voor zowel de inwoners als de toeristen die verblijven in Warten is het fijn om te wandelen
langs het water. Er liggen verschillende mogelijkheden in en rondom Warten om dit te
realiseren. De mogelijkheden voor een wandelpad naar de kruiswaters en langs PM kanaal
richting de Fonejachtbrug moet zeker onderzocht worden. Ook bij eventuele nieuwbouw achter
“Oer de Barten“ moet rekening met een wandelpad gehouden worden.
Ook bij de prachtige oude Greidbuorkerij liggen mogelijkheden. Op de grond rond de
Greidbuorkerij zou een veldje geschikt gemaakt kunnen worden voor kleinvee. Te denken valt
aan oude Friese rassen kippen, konijnen, geiten, schapen, e.d. Rond dit geheel zou dan een
wandelpad aangelegd kunnen worden. De bestaande boomgaard zou in het geheel betrokken
kunnen worden.
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Fietsvoorzieningen
Ook hier liggen kansen voor Warten. Er zijn weinig fietspaden rondom Warten, terwijl de
(waterrijke) omgeving prachtig is!
Momenteel is er alleen een fietspad naar Leeuwarden via Wergea. Veel jongeren uit Warten
gaan naar het Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden en maken dagelijks gebruik van dit fietspad.
Fietsers naar Grou of Garijp moeten op een drukke weg fietsen. De fietsers richting Garijp
worden verwezen via de Meagere Weide en de Stûkloane naar de Fonejacht. Deze weg is
beduidend veiliger dan via de Stukenwei, maar wordt slecht aangegeven. De bewegwijzering
moet duidelijk verbeterd worden. Om van Warten naar Grou te fietsen is er maar één
mogelijkheid en dat is de drukke weg via het Leechlân. Er wordt al jarenlang actie gevoerd om
hier een fietspad te krijgen. De scholen en de gemeente willen graag dat de jeugd in Grou naar
het middelbaar onderwijs gaat, maar dat wordt verhinderd vanwege het ontbreken van een
veilig fietspad.
Ook voor het toerisme is een fietspad van en naar Grou van groot belang. De pontjesroute is
een zeer populaire fietstocht, welke ook door Warten gaat. De weg van Grou naar Warten is
echter zeer onveilig voor fietsers. Een fietspad staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst van
Warten!
Aangezien Warten voor een groot deel van de recreatie bestaat, is ook het geplande fietspad
naar Leeuwarden via het aquaduct Langdeel van groot belang. We zijn ontzettend blij met het
initiatief tot de aanleg van dit fietspad. We verwachten dat veel fietsers, zowel inwoners van
Warten en omstreken, als toeristen gebruik zullen maken van dit fietspad. Het pad gaat door
prachtige natuur en brengt de stad Leeuwarden dichter bij Nationaal Park de Alde Feanen.

Activiteiten
Warten is een bruisend dorp met een groot verenigingsleven. Op het gebied van sport en
cultuur is er van alles te beleven. Warten Actief, een fanatieke groep vrijwilligers, coördineert
verschillende activiteiten in het dorp. De uitvoering is in handen van de verschillende
verenigingen.
Eenmaal in de twee jaar wordt er in de zomer Wartenster Wetterwille georganiseerd. Dit is een
groot watersportevenement wat veel mensen van buiten het dorp trekt.
Om Warten aantrekkelijker te maken voor de toeristen zullen er in het zomerseizoen regelmatig
activiteiten georganiseerd moeten worden. Hierbij denken we aan concerten, sportactiviteiten
en watersport gerelateerde activiteiten.
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Verblijfmogelijkheden
De Wartena Hoeve is een 150 jaar oude Friese stelpboerderij.
Door middel van een ingrijpende renovatie is deze voormalige
melkveehouderij verbouwd tot een woonboerderij met op de
eerste verdieping een vijftal ruime, smaakvol ingerichte
gastenkamers. Voor mindervaliden is een riante kamer op de
begane grond gerealiseerd. De boerderij is gelegen aan het
water.

Net buiten Warten ligt de boerderijcamping
Gerkema Zathe.
Gerkema Zathe is een monumentale
stelpboerderij.
Al vier generaties boeren hier de Kooistra’s.

De familie Wartena wil een Camping recreatiepark opzetten langs het water de Rogsleat.
Een prachtige plek in de nabijheid van de Alde Feanen welke een scala aan mogelijkheden
biedt.
Op de jachthaven van Stichting Jachthaven Wartena is ruimte voor campers en kleine tentjes.
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Verkeer
Algemeen
In en rondom het dorp zijn een aantal knelpunten met betrekking tot het verkeer.
Afgelopen jaren zijn er een aantal snelheidsbeperkende maatregelen gedaan op de Rounwei.
Zo is de rondweg om Warten heen een 60 km weg geworden en zijn rode markeringen
aangebracht die suggereren dat de weg bij het dorp hoort. De kruisingen zijn gelijkwaardige
kruisingen geworden en er dient voorrang verleend te worden aan het verkeer van rechts.
Doordat veel mensen niet op de hoogte zijn van de voorrangsregels op de Rounwei levert dit
regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties op. De verkeersveiligheid op de Rounwei blijft een
aandachtspunt!
Nog steeds zijn er gevaarlijke situaties. De inwoners van Warten moeten er regelmatig bewust
van gemaakt worden dat wij het zelf zijn die de verkeersveiligheid in het dorp bepalen.
Bewustwording via website, de Kommune en voorlichting op school. Om een deel van de
problemen op te lossen is het ook mogelijk dat de inwoners van Warten uit eigen beweging
eenrichtingsverkeer toepassen. Door het gedeelte dat noordelijk van de brug woont, gebruik
maakt van de rondweg en niet meer door het dorp rijdt. Met name de inwoners kunnen zorgen
voor meer veiligheid!

Zwaar landbouwverkeer
Warten heeft regelmatig te maken met zwaar landbouwverkeer en zwaar bestemmingsverkeer
voor onder andere de supermarkt en restaurant De Brigantijn.
Het landbouwverkeer door het dorp via Oosterburen en de Meagere Weide is erg belastend.
Een definitieve oplossing ligt niet voor de hand. Met goede bewegwijzering moeten we proberen
meer zwaar verkeer via de Stûkenwei te sturen.
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Parkeergelegenheid
Doordat er steeds meer auto’s per gezin/woning komen, zijn er ook in Warten parkeerproblemen ontstaan. Bij basisschool “De Finne” aan de Meagere Weide ontstaan regelmatig
gevaarlijke situaties, doordat er auto´s langs de weg staan geparkeerd. Een afgebakende
schoolzone en meer parkeergelegenheid bij de school zou voor meer veiligheid kunnen zorgen
voor onze overstekende kinderen.
Op De Bleek en De Greiden (achter het gymnastieklokaal) kunnen door een andere verdeling
tussen rijbaan/ groen en trottoir meer parkeerplekken gecreëerd worden.
Wellicht kan er gekeken worden naar het inrichten van parkeerplekken buiten Warten.

Openbaar vervoer
Naast de bestaande busverbinding naar Leeuwarden, is het wenselijk dat er ook een verbinding
komt met Grou en met Garijp/Burgum. Bij de busverbinding richting Garijp/Burgum zou er ook
een bushalte kunnen komen bij de grote jachthaven. Dit geeft toeristen de gelegenheid andere
dorpen en/of steden in Friesland te bezoeken.
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Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Kleinschaligheid is het kernwoord voor Warten.
Nadat scheepswerf Bijlsma failliet is gegaan, zijn er meerdere kleine bedrijven gevestigd in de
gebouwen op de scheepswerf. Dorpsbewoners geven aan dat meer ruimte moet komen voor
kleine bedrijven in en buiten het dorp.
Het industrieterrein Midsbuorren moet een ruimere bestemming krijgen, niet alleen
watergebonden bedrijven maar ook andere lichte industrieën. Daar het terrein bijna vol is, zal er
gekeken moeten worden naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden bijvoorbeeld aan de overzijde
van de weg. Dit zou een kleinschalig bedrijventerrein kunnen zijn waar werken en wonen
mogelijk is. Een wens in het dorp is om een verzamelgebouw voor kleine bedrijven en starters
te creëren.

Welzijn
Onder welzijn verstaan we met name de gezondheidszorg en alle daarmee verbonden
nevenactiviteiten. Voor de basisgezondheidsvoorzieningen moeten we uitwijken naar de
omliggende dorpen zoals Wergea en Garyp. Voor veel andere gezondheidsvoorzieningen zijn
de inwoners van Warten aangewezen op Leeuwarden. Voor een aantal voorzieningen zoals de
huisarts, de griepprikzittingen en de zitting van de trombosedienst zou het zeer wenselijk en
naar onze mening ook wel haalbaar zijn om ook zitting in Warten te houden.
We willen in Warten ‘burenhulp’ opzetten, hierbij valt te denken aan het helpen van die
Wartensters die bepaalde dingen zelf niet (meer) kunnen uitvoeren.
In samenwerking met onze “Meitinker” zal er vastgesteld kunnen worden voor welke taken er
geen oplossing voor handen is, zoals boodschappen doen, gras maaien, kleine klusjes
opknappen, maar eventueel ook assistentie bij het financieel beheer.
Er zal een pool van vrijwilligers samengesteld kunnen worden die deze hulp kunnen en willen
bieden.
Door het stoppen van de bibliobus ontstaat de behoefte om plaatselijk een uitleenpunt voor
boeken te regelen. Met name voor de ouderen die minder mobiel zijn en voor de leerlingen van
de basisschool. Het is volgens ons wenselijk om hier plaatselijk een oplossing voor te zoeken.
Er zal gezocht moeten worden naar huisvesting voor de plaatselijke ‘bibliotheek’. Er zal een
inzamelingsactie voor gebruikte boeken in het dorp kunnen worden gehouden. Daarnaast
zouden we contact op kunnen nemen met bibliotheken in de omgeving om boeken die door hen
“afgeschreven” over te nemen.
Eventueel onderzoeken of een schoolmediatheek naar voorbeeld van de gemeente Opsterland
haalbaar is voor de school. We zullen hierbij contact moeten zoeken met de gemeente
Leeuwarden en de bibliotheek Leeuwarden om te vernemen of zij iets in deze vorm hebben
geregeld of bereid zijn om te regelen met de scholen.
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Cultuur
Warten kent een goede toneelcultuur. De toneelvereniging is zeer actief en organiseert jaarlijks
een tweetal voorstellingen; ‘het grote stuk’ en ‘de ienakters’. Veel dorpsbewoners en met name
jongeren zijn hierbij actief betrokken.
Momenteel is het niet mogelijk om toneelvoorstellingen in Warten te houden, er wordt
uitgeweken naar ‘De Bidler’ in Wergea. De wens van de bewoners van Warten is om de
toneelvoorstellingen wederom in eigen dorp te kunnen houden. Men mist met name de
gezelligheid in eigen dorp.
Dorpsbelangen heeft recent draagvlakonderzoek gedaan bij de verenigingen van Warten naar
de behoefte van een Multifunctioneel centrum met daarin de mogelijkheden voor een podium.
De verenigingen geven echter aan dat zij allen, met uitzondering van de toneelvereniging,
beschikken over een ruimte in Warten. Er is op dit moment dan ook te weinig draagvlak voor
een Multifunctioneel centrum. Bij de herindeling van de gemeente zullen we met de gemeente
Leeuwarden moeten bekijken of er mogelijkheden voor Warten zijn wat betreft het houden van
toneelvoorstellingen in eigen dorp.
De musea, die in ons dorp zijn, It Earmhûs en De Greidbuorkerij, verdienen de nodige
aandacht. Het karakteristieke deel van ons dorp zal zeker behouden moeten worden! Dit is van
belang voor zowel de inwoners als de toeristen die ons dorp bezoeken. We moeten er voor
zorgen dat toeristen de musea weten te vinden.
Dit zal gerealiseerd moeten worden met de inzet van de eigen inwoners, het samenwerken met
de plaatselijke ondernemers en de musea. Ook kan er samenwerking worden gezocht met
organisaties buiten het dorp die zich op hetzelfde gebied richten.

Bezoek basisschool aan
boomgaard
Greidbuorkerij
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Visie ten aanzien van jeugd en ouderen
Algemeen Voorzieningen en Zorg
Randvoorwaarde voor een aantrekkelijk dorp is een goede woonomgeving met de nodige basis
voorzieningen. Door een dalend inwonertal is dit steeds moeilijker te realiseren.
De gemeente Boarnsterhim heeft in het kader van WMO een systeem van een ‘meitinker en
mienskipssoarch’ in het leven geroepen. Onze ‘meitinker’ doet goed werk en voorziet in een
behoefte. Bij het overgaan naar een nieuwe gemeente willen we dit systeem graag borgen.
Op twee locaties (de consistorie en de grote jachthaven) in het dorp is een AED geplaatst.
In Warten willen we graag het huidige peil van de supermarkt en de horeca behouden. Er is één
dorpswinkel, dit is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook voor de watersporter is het een
plek om de voorraad weer op peil te brengen. De supermarkt in Warten heeft het echter
moeilijk. De concurrentie met grote supermarkten in nabijgelegen plaatsen is groot. Het is
echter van groot belang dat er een supermarktvoorziening in Warten behouden blijft, voor zowel
de (oudere) inwoners als toeristen. We zullen hier samen met de eigenaar van de supermarkt
actie op moeten ondernemen.
De horeca is goed vertegenwoordigd. Er zijn twee restaurants, waaronder een visrestaurant en
een snackbar en. We willen dit behouden.
Warten heeft een rijk verenigingingsleven. Voor de besturen zijn veel vrijwilligers nodig.
Onderzocht moet worden of er behoefte is aan een omni- vereniging. Vele taken kunnen dan
gezamenlijk worden gedaan, zoals administratie en financiën. Ook plannen en activiteiten
kunnen op elkaar afgestemd worden.
Het leven is in Warten betrokken en sociaal.
De jeugd van 6-18 jaar kan gebruik maken van de jeugdsoos, die in de wintermaanden
wekelijks allerlei activiteiten organiseert. Voor de ouderen zijn er verschillende activiteiten die
georganiseerd worden door de soos of door de ANBO. Er is ouderengymnastiek en er kan jeu
de boules worden gespeeld.
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De jeugdsoos
De jeugd wil graag een eigen, veilige plek. Dit is in Warten gerealiseerd in It Iepen Stee.
Het bestuur van de jeugdsoos wil graag meer ruimte, om verschillende activiteiten te kunnen
organiseren. Hierdoor wordt het voor een bredere groep aantrekkelijk om te komen.
De jeugd wil graag meer activiteiten in het dorp en wil hier graag bij betrokken worden.
Samenwerking tussen de verschillende verenigingen kan de kwaliteit van de jeugdsoos
vergroten. De verschillende verenigingen, dorpsbelang en Doarpswurk kunnen hier een rol in
spelen. Daarnaast kunnen de meitinker en de buurjeugd van Wergea gevraagd worden hoe het
een en ander georganiseerd moet worden.
Een bedreiging voor de jeugd en de jeugdsoos is het ontstaan van stille kroegen. Het zorgt
voor versnippering onder de jongeren. Ook is er weinig toezicht en controle. Er is (veel)
goedkope drank. De jeugdsoos kan met behulp van VNN en de school de jeugd voorlichten
over de gevaren van alcohol en drugs. Ook ouders en verzorgers spelen hierbij een grote rol.
Zij kunnen hun jeugd onder andere motiveren om naar de jeugdsoos in Warten te gaan. Dit is
een veilige plek, waar voldoende toezicht is.

Voorzieningen voor ouderen
Voor de ouderen in Warten zijn veel verschillende activiteiten op verschillende plaatsen. Het
zou voor meer binding zorgen als al deze activiteiten op één centrale plek zouden zijn. Hier zou
dan plaats moeten zijn voor een bibliotheek, huisarts, ANBO, kaarten, biljarten, jeu de boules ,
wereldwinkel, meitinker en andere maatschappelijke organisaties. In hetzelfde gebouw kan ook
kinderopvang plaatsvinden. Zo zijn de kinderen, ouders en ouderen bij elkaar. Dit geeft een
geconcentreerde uitbreiding van het aantal zorgvoorzieningen in Warten. Als eerste moet de
gemeente hier de nodige besluiten in nemen, daarnaast kunnen Elkien en andere
maatschappelijke organisaties meehelpen om dit te realiseren.
Een andere wens vanuit de bevolking is plaatsing van een degelijke ‘leugenbank’ bij de brug.
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Onderwijs
Er is in Warten een peuterschool (Wolkewietje), deze valt onder de kinderopvang van SISA.
Vanaf 2012 is er één basisschool. Het is belangrijk voor het dorp dat er een school is. Tussen
de kinderen ontstaat door samen leren, spelen en sporten een stevige sociale samenhang. De
ouders voelen zich betrokken bij de school. De school is een bindende factor in het dorp.
De kwaliteit van het onderwijs moet van voldoende niveau zijn (= basisarrangement
onderwijsinspectie).
Voor het vervolg onderwijs is Warten aangewezen op Leeuwarden, Grou en Burgum. Op dit
moment gaan de meeste scholieren naar het vervolg onderwijs in Leeuwarden. Dit komt mede
door het feit dat er een goed fietspad en een goede busverbinding naar Leeuwarden is. Dit in
tegenstelling tot Grou en Burgum. Op het moment dat er een fietspad naar Grou gerealiseerd
wordt, zullen er ook leerlingen naar Grou gaan.
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Bestuur
Dorpsbelangen neemt naar twee kanten een centrale plaats in: naar de inwoners van Warten
en naar de gemeente (nu nog Boarnsterhim en straks Leeuwarden).
De inwoners van Warten weten Dorpsbelangen te vinden als er problemen zijn die opgelost
moeten worden. Omgekeerd houdt Dorpsbelangen de inwoners op de hoogte van hun
werkzaamheden via een eigen pagina in de dorpskrant de ‘Kommune’ en via de website
Warten.nl.
Het gemeentebestuur trekt bij het bestuur aan de bel als er onderwerpen spelen die betrekking
hebben op Warten. Daarnaast is er de jaarlijkse dorpsschouw waarin allerlei klachten en
gebreken met de gemeente worden besproken en waar mogelijk opgelost worden. Daarnaast is
een vast contactpersoon bij de gemeente waar Dorpsbelang met hun vragen terecht kan.
De contacten met andere verenigingen van Plaatselijk Belang zijn incidenteel. Uiteraard nog het
meest met ons buurdorp Wergea. Samen met Wergea en Grou zitten we in de werkgroepen
fietspad Grou – Warten en VER.
Wat structuur betreft is Dorpsbelangen een vereniging. De leden kiezen op de jaarlijkse
ledenvergadering een bestuur. De bestuursleden hebben drie jaar zitting, maar zijn daarna
herkiesbaar. Het bestuur handelt binnen het kader dat aangegeven wordt door de statuten en
het huishoudelijk reglement. Naast het bestuur zijn er nog verschillende commissies/
werkgroepen actief. Deze groepen werken binnen de grenzen van een reglement, wat speciaal
voor deze groepen is opgesteld.
Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen leggen ook een aantal organisaties
verantwoording af die geen leden, dus ook geen ledenvergadering hebben. Dit zijn Warten
Actief, de dorpskrant “Kommune” en de speeltuincommissie.
De verenigingen is ons dorp hebben allen een eigen bestuur en een eigen huishoudelijk
reglement. Activiteiten georganiseerd door de verenigingen worden door vele vrijwilligers
uitgevoerd. Warten is sterk in het organiseren van activiteiten.
Samen krijgen we veel voor elkaar!
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Actiepunten naar aanleiding van de dorpsvisie:
realisatie
korte termijn
Woningbouw

Dorpsplein
Aanzien van het
dorp

Recreatie en
Toerisme
invulling geven
aan:
Warten, Poarte
nei de Alde
Feanen

Wandelroutes

wonen aan het water
levensbestendig wonen
sociale woningbouw
bestaande huurwoningen
oppimpen

lange
termijn
X

X
X
X

Projectontw.
Elkien
Elkien
Elkien

DB

2013

Stoomboatshaad
aanpassen tot dorpsplein
vervanging laatste
bejaardenwoningen
meer groen in het dorp
met name bomen

actie door

fondsenwerving

X

Elkien
DB

Starten in
2012
Elk jaar 1 boom

onderhoud van het groen

X

gemeente

aanleg fietspad Grou

X

DB/gemeente

aanleg fietspad naar
Leeuwarden bij aquaduct
fietspad naar de Fonejacht
fietsroutes promoten
meer passantenplaatsen
in het dorp realiseren
zorgen dat er
voorzieningen (stroom,
water en WiFi) komen bij
de passanten plaatsen
(ook de huidige)
overleg DB en bestuur
jachthaven Stichting
Wartena
Camera bij brug begin van
het dorp
gebied rond de Greidbuorkerij behouden en
ontwikkelen
wandelpad naar Fonejacht
langs het kanaal
wandelpad naar de
Krúswetters met een zitje
aan de westkant van de
Rogsleat

X

DB/gemeente

X
X

DB/gemeente
DB/gemeente
DB/jachthaven
It Wiid

X
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2014

DB

2012

DB/bestuur
St.Jachthaven
Wartena

2012-2013

DB/gemeente

2015

DB/bestuur
Greidbuorkerij

X

DB/gemeente

X

DB

realisatie
korte termijn
Verkeer/
openbaar
vervoer

X

X

DB

2014

DB/gemeente

2014

DB/gemeente

2012-2013

DB/Meitinker

2012-2013

DB/Meitinker

2012-2013

DB/bieb/gemeente

2012-2013

DB

2012
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DB
DB

X

realiseren centrale
ontmoetingsplek (voor
ouderen)o.a.
-zitting
huisarts/trombosedienst
- bibliotheek
opzetten burenhulp (met
oog voor hoogbejaarde
mensen)
Onderzoeken
mogelijkheden
schoolmediatheek
Onderzoeken
mogelijkheden omni
vereniging sport/cultuur
Inventarisatielijst
maatschappelijke stages

actie door
DB/gemeente

X

kruisingen met de
Rounwei veiliger maken
parkeermogelijkheden
uitbreiden
parkeren vrachtwagens
buiten het dorp
busverbinding naar
Garyp (en naar Grou)
realiseren

Werkgelegenheid kleinschalig
bedrijventerrein
realiseren
opzetten
verzamelgebouw voor
kleine bedrijven
Welzijn/cultuur

lange
termijn

DB/Meitinker

It Wartenster Folksliet
Warten, mei dyn wide wetters,
mei dyn Rogsleat, Princenhof.
Mei dyn puollen en dyn petten,
mei dyn tuorke, âld en trou.
Sizze silers rounom net:
Warten, Warten hat ús hert.
Sizze silers rounom net:
Warten, Warten hat ús hert.
Warten, mei dyn Stoaterstintsje,
mei dyn Stoekfjild, Nije Paed.
Mei dyn Brussel, Meag’re Weide
Alde Hiem en Stoomboatshaed.
Wêr t ik ea bedarje mei,
altyd, altyd bliuwst my nei.
Wêr’t ik ea bedarje mei,
altyd, altyd bliuwst my nei.
Warten mei dyn Saiterpetten
mei dyn Leechlân, Nije Reed
Mei dyn Brêgen, Bûtenstreek
Wartenster Wiid en Hellingpaed
Wêr ’t ik ean bedarje mei
altyd, altyd bliuwst mei nei,
Wêr ’t ik ea bedarje mei,
altyd, altyd bliuwst mei nei.
Warten. Ienris wierst in stedsje,
mar dat is yn ’t Wiid fergien
Hoe ’t mei dy minsken roun is,
dat wit hjoed de dei gjin ien.
Mar as Phoenix út de brân,
sweeft de Roek wer oer dyn lân.
Mar as Phoenix út de brân,
sweeft de Roek wer oer dyn lân.
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