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Voorwoord

Beste lezer,

Met trots presenteren wij u de Dorpsvisie 2018-2022. Samen met de inwoners van 
Raerd hebben wij gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een aantal 
speerpunten. Met onze visie willen wij Raerd op de kaart zetten. Niet alleen voor 
nu, maar ook voor de toekomst.

Wij hebben ervoor gekozen om een overzichtelijke Dorpsvisie op te stellen met 
haalbare en uitvoerbare acties. De komende jaren is deze dorpsvisie de leidraad 
van waaruit we de zaken, die voor ons dorp belangrijk zijn, gaan aanpakken. In 
2018 is het bestuur al begonnen met het aanpakken van een aantal speerpunten.

Ook de gemeente Súdwest Fryslân kijkt met belangstelling uit naar onze 
nieuwe Dorpsvisie en zal, waar mogelijk, initiatieven die vanuit het dorp komen 
ondersteunen.

Hierbij willen wij ook de inwoners, die met het bestuur hebben meegedacht over 
de toekomst van Raerd, hartelijk bedanken. 

Met vriendelijke groet, 

Baukje van Vilsteren
Voorzitter Plaatselijk Belang Raerd
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Het dorp Raerd kent een Dorpsvisie 2012-2015 met een 
overzicht aan actiepunten op diverse leefgebieden. In de 
periode 2015-2018 is deze dorpsvisie vanwege te weinig 
bestuursleden niet geactualiseerd.

Met de benoeming van een geheel nieuw bestuur van 
Plaatselijk Belang Raerd in 2018 is de tijd rijp om hiermee aan 
de slag te gaan.

Ook het nieuwe gemeentebestuur van Sûd-West Fryslân heeft 
nu een nieuw beleid ten aanzien van de dorpen, waarbij de 
dorpen veel meer inspraak hebben. Wij hebben alle vertrouwen 
in een goede samenwerking. 

In deze dorpsvisie nemen wij de actiepunten stippen wij kort 
de actiepunten uit de vorige dorpsvisie aan. Ook leest u hoe 
deze gerealiseerd zijn. Vervolgens hebben wij kort en bondig 
onze speerpunten opgenomen. 

Kortom, Raerd op de Kaart in een vernieuwd bestuurlijk jasje.

Inleiding
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Visie

Plaatselijk Belang Raerd staat open voor het bevorderen van het gebruik 
van alternatieve energiebronnen in Raerd en staat voor het behoud van 
het open groene karakter van het landschap.

Actiepunten 2018-2022

1. Mogelijkheden onderzoeken voor alternatieve energiebronnen . 

2. Behoefteonderzoeken naar een ondernemersvereniging.

Economie, 
landschap &
duurzaamheid

Thema 1
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Thema 1

Onderwijs
Thema 2

Actiepunt 2012-2015

Behoud en ontwikkeling van de basisschool.

ResulTaaT ONDeRWiJs

Basisschool Raerderhiem in Raerd 
heeft zich de afgelopen jaren positief 
ontwikkeld. De school scoorde tijdens 
het bezoek van de inspectie veel beter 
dan tijdens het opstellen van de vorige 
dorpsvisie. Het team is betrokken 
en het leerlingenaantal stabiel. De 
samenwerking met Plaatselijk Belang 
loopt goed.

ViSie OnderwijS 2018 - 2020

Plaatselijk belang Raerd streeft naar het 
behoud en de ontwikkeling van de basisschool. 
Zij ondersteunt dit waar mogelijk en staat voor 
een open communicatie met het team van het 
Raerderhiem.

Actiepunt OnderwijS 2018 - 2020

Onderzoek naar de behoefte van 
huiswerkbegeleiding in Raerd voor leerlingen 
in van het voorgezet onderwijs. 
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ResulTaaT WONeN

Deze actiepunten zijn voor een belangrijk 
deel uitgevoerd, of nog steeds actueel. 
Het Sélânshus is gesloopt en de grond 
kan gebruikt worden voor de bouw van 
levensloopbestendige woningen op een 
inbreidingslocatie. Aannemer Koning heeft 
een optie op de grond en is in gesprek 
met het bestuur van Dorpsbelang, elkien 
en de gemeente over de daar te bouwen 
woningen. evenzo is er actie ondernomen 
voor de bouw van drie woningen op de 
inbreidingslocatie aan de Âld Feartswei.

Wonen
Thema 3

Actiepunten 2012-2015

1. Kwaliteitsverbetering huidige woningvoorraad en tegengaan van verloedering.
2. elkien aanspreken op de maatschappelijke verantwoordelijkheid
3. Herstructurering Sélânshus.
4. Doorstroming woningmarkt bevorderen door bouw van levensloopbestendige 

woningen .
5. Nieuwbouw realiseren op inbreidingslocaties die past bij de uitstraling van het dorp.
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Visie 

Plaatselijk Belang Raerd heeft als doel het woonklimaat in Raerd op het huidige 
tevredenheidsniveau te houden of te verbeteren. er zijn twee inbreidingslocaties in 
Raerd waar vanaf 2018 nieuwbouw (koop)woningen worden gebouwd: Âld Feartswei en 
Sélânswei. Het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd is daar nauw bij betrokken. We streven 
naar betaalbare woningen op de Sélânswei, die zowel geschikt zijn voor ouderen als voor 
starters. Het is de bedoeling dat dorpsbewoners bij dit proces betrokken worden.

acTiepuNTeN WONeN

1. Het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen en starterswoningen. . 

2. Onderzoek naar mogelijkheden voor alternatieve woonvormen voor starters en  
ouderen.

Wonen
Thema 3
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Thema 4

Actiepunt 2012-2015

Het mogelijk maken dat ouderen 
in Raerd oud kunnen worden en 
zorgen voor zorgvoorzieningen.

ResulTaaT zORg
er zijn geen zorgvoorzieningen 
voor ouderen ingericht in het dorp.

Visie zORg & WelziJN 
Plaatselijk Belang Raerd streeft ernaar dat de 
oudere gereneratie in Raerd kan blijven wonen. 
Dit doet zij door voorzieningen op het gebied 
van zorg en wezlijn in te richten, waar deze 
doelgroep behoefte aan heeft.

acTiepuNTeN zORg eN WelziJN
1. Het inventariseren van de behoeften aan 

sociale contacten in groepsverband.
2. Onderzoek naar de behoefte aan 

ondersteuning bij klusjes, boodschappen, 
computergebruik e.d.

3. Informatieverstrekking/welkomspakket 
voor nieuwe dorspbewoners .



Thema 4
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Thema 5

Actiepunt 2012-2015

1. Parkeerproblemen aanpakken
2. Bereikbaarheid openbaar vervoer behouden
3. Bereikbaarheid openbaar vervoer richting grou verbeteren
4. Waar mogelijk aspecten van ‘ Shared Space’ invoeren
5. groen en grijs beter onderhouden
6. Alle bomen rond de kerk laten kandelaberen.

ResulTaaT VeRkeeR

Actiepunten 2, 5 en 6 zijn uitgevoerd. Actiepunt 4 is niet meer actueel. 

Visie VekeeR & gROeN
Plaatselijk belang Raerd streeft ernaar dat Raerd veilig, goed bereikbaar en 
groen blijft. 

acTiepuNTeN

1. Uitbreiding parkeergelegenheid 

2. Aandacht voor verkeersveiligheid binnen het dorp.
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Toerisme, sport &
recreatie

Thema 6
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Actiepunten tOeriSme 2012-2015

1. Uitbreiding recreatiemogelijkheden, in combinatie met aanbod Dorpshuis 
en laurentiuskerk.

2. Koppelen cultuur en toerisme.
3. Ontwikkelen strandje bij de haven.
4. Mogelijkheden benutten van het fietsknooppunt.
5. Behoud van sportaccommodaties, verenigingen en 

recreatiemogelijkheden.
6. Onderzoek naar opzetten vrijwilligerspool.
7. Speelgelegenheid bij de haven voor kinderen.
8. Overnemen van het beheer van de haven door Plaatselijk Belang.

ResulTaaT TOeRisme, spORT & RecReaTie

Het Raerderbosk is een plek waar toerisme en cultureel erfgoed goed 
samenkomen.
er zijn wandelpaden ontwikkeld. De commissie Sport en Bewegen Raerd heeft 
de gymzaal overgenomen



Toerisme, sport &
recreatie

Visie 
Plaatselijk Belang Raerd streeft ernaar de recreatievoorzieningen die er zijn 
voor toeristen op het huidige niveau te handhaven. 
Plaatselijk Belang Raerd ondersteunt het streven naar behoud van voldoende  
sportaccommodaties, verenigingen en recreatiemogelijkheden in het dorp.

Actiepunten 2018-2022

1. Het realiseren van een strandje met speelgelegenheid bij de haven.

2. Uitbreiding van de faciliteiten bij de haven.

3. Wandelpaden onderhouden en meer bekendheid geven.
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Leefbaarheid
Thema 7

Visie leeFBaaRHeiD

Het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd is blijvend actief voor de leefbaarheid 
van het dorp. Onder het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Raerd zijn een 
aantal ( relatief ) zelfstandige commissies actief ten behoeve van de leefbaarheid 
in het dorp. Dat blijft in de komende jaren ook zo.

De Dorpskrant Praet van Raerd is een belangrijk communicatiemiddel voor de 
dorpsgemeenschap en verschijnt 10x per jaar. 

De partners voor de leefbaarheid zijn alle verenigingen van Raerd, Plaatselijk 
Belang, de basisschool, woningbouwvereniging elkien, het dorpshuis, St. 
laurentiuskerk, Doarpswurk en de gemeente Sùdwest-Fryslân.
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Leefbaarheid
Thema 7 Toekomst
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In de toekomst zal de rol van Plaatselijk Belang steeds groter 
worden. De gemeente Sùdwest-Fryslân stelt een grotere 
inbreng van ideeën vanuit de dorpen bijzonder op prijs. Daartoe 
heeft de gemeente ook een dorpen coördinator aangesteld 
die regelmatig contact heeft met het bestuur van Plaatselijk 
Belang.

Ook wordt het contact tussen de dorpen van Sùdwest-Fryslân 
gestimuleerd door het organiseren van conferenties over 
onderwerpen, die voor meerdere dorpen van belang zijn. Ook 
worden er cluster -en federatievergaderingen georganiseerd.

Samenwerking met buurtdorpen zal steeds meer noodzakelijk 
zijn in de toekomst om de dorpen leefbaar te houden.

Zo kunnen wij met zijn allen zorgen dat Raerd klaar is voor de 
toekomst.
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