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Winsum speelt met ‘Vriendenerf’ in op nieuwe ontwikkelingen 
Zelfstandig wonen, maar wel met zorg voor elkaar  
Winsum – Met een plan voor 
huur- en koopwoningen en een 
‘vriendenerf’ wil de werkgroep 
‘Wenje yn Winsum’ invulling ge-
ven aan de momenteel braak lig-
gende ‘De Driehoek’ in Winsum. 
Het conceptplan is vorige week 
tijdens de jaarvergadering van 
Dorpsbelang aan de inwoners 
van het dorp gepresenteerd.

Door Hinne Bokma

Na de afbraak van de woningen 
van woningcorporatie Elkien biedt 
het gebied, dat de straten Mole-
paed, Pier Winsemiusleane en 
Meamerterdyk omvat, een troos-
teloze aanblik. Nadat Elkien 
aangaf zich terug te trekken werd 
in Winsum een werkgroep opge-
richt om tot een herontwikkeling 
van De Driehoek te komen. Voor 
de ontwikkeling van het woning-
bouwplan werd Cees Zeldenrust, 
directeur van Zeldenrust VROM-
advies & Projectmanagement uit 
Bolsward aangetrokken.

Het verrassende van het nieuwe 
plan is dat Elkien een van de drie 
partijen is die De Driehoek een 
nieuwe invulling willen geven. 
Volgens voorzitter Eddy Koops van 
Dorpsbelang Winsum heeft Elkien 
zelf het initiatief genomen om mee 
te doen. ,,It sil ek wol komme troch 
ús ynset en oanpak. Dy hawwe 
yndruk makke by Elkien”, aldus 
Koops. ,,We hawwe altiten goede 
kontakten mei Elkien ûnderhol-
den.” De woningcorporatie wil zes 
tot acht huurwoningen met een 
huurprijs van maximaal 580 euro 
per maand realiseren. Een andere 
partij is bouwbedrijf Van der Sloot 
uit Winsum. Dit bedrijf wil betaal-
bare woningen voor verschillende 
doelgroepen bouwen.
De derde partij in het plan is Stee-
vast Ontwikkeling uit Kalenberg in 
Overijssel. Steevast, die zich heeft 
toegelegd op het ontwikkelen van 
maatschappelijke projecten, heeft 
voor Winsum het concept ‘Vriende-
nerf’ ontwikkeld. Het gaat hier om 
een erf, waar iedereen zelfstandig 

woont met een grote mate van 
gezamenlijkheid, nabuurschap en 
zorg voor elkaar. De bewoners let-
ten op elkaar en ontwikkelen op 
vrijwillige basis activiteiten. Ze wil-
len elkaars mantelzorger zijn en 
zijn bereid een stukje vrijheid op 
te geven om samen te leven in de 
nabijheid van anderen. 
Twee gezamenlijke ruimtes maken 
onderdeel uit van het concept. Het 
gaat daarbij om een gezamenlijke 
woonkamer (ontmoetingsruimte) 
met keuken, wasruimte en 
logeerkamer en een vrijstaande 
hobbyschuur annex werkruimte. 
De werkgroep ‘Wenje yn Win-
sum’ kan zich in het voorgestelde 
concept vinden. Met  de ‘Vriende-
nerf’ wordt namelijk ingespeeld 
op nieuwe ontwikkelingen in de 
zorg. Inwoners van Winsum, die 
gedwongen worden te verhuizen 
naar een andere plaats, kunnen 
nu langer in het eigen dorp blijven 
wonen.
Met het concept De Driehoek 
wil de werkgroep inspelen op de 
vraag naar woonruimte in Win-
sum. Volgens voorzitter Koops 
van Dorpsbelang is het plan in het 
dorp goed ontvangen. De inwo-
ners reageren positief. Het plan 
wordt nu verder uitgewerkt en in 
een later stadium wordt de bevol-
king opnieuw geïnformeerd. 
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Het woningbouwplan van de werkgroep. Het gele gedeelte wordt ingevuld 
door Elkien en bouwbedrijf Van der Sloot, de roze woningen vormen de 
‘Vriendenerf ’. 

Het terrein biedt nu nog een troosteloze aanblik.

Zorgen over Trije Keningen in Winsum 
Winsum – Wethouder Bram Bon-
nema van de gemeente Litten-
seradiel maakt zich zorgen over 
de verkoop van bouwkavels in 
de Trije Keningen in Winsum. 
Daar liggen nog 25 bouwkavels te 
wachten op een nieuwe eigenaar. 
Naast de crisis is mogelijk de ge-
luidswal een van de oorzaken van 
de moeizame verkoop. ,,Achter 
sa’n wâl wenje liket minder oan-
treklik”, aldus Bonnema.

De gemeente Littenseradiel pro-
fi teert van de aantrekkende 
woningmarkt. ,,De verkoop van 
bouwkavels veert langzaam op, 
maar helaas nog niet overal”, zo 
schrijft het college aan de raad. 
Wel is 2014 het beste jaar sinds 

het uitbreken van de woning-
bouwcrisis. In Baard zijn twee 
bouwkavels verkocht, in Easter-
wierrum en Easterein gaat het om 
drie bedrijfslocaties.
Littenseradiel lijdt forse verliezen 
op de grondexploitatie. Om de 
rentelasten verder terug te dringen 
wil het college van burgemees-
ter en wethouders zeven ton op de 
boekwaarde van drie complexen 
afschrijven. Het geld komt uit de 
reserves. In mei neemt de gemeente-
raad een besluit over de afschrijving.
Voor de geraamde verliezen op de 
grondexploitatie wordt ieder jaar 
een voorziening verliesgevende 
complexen grondbedrijf getrof-
fen. Op 1 januari 2014 bedroeg 
deze voorziening 1.093.000 euro. 

Door rentebijschrijving en inves-
teringskosten voor het gedeeltelijk 
woonrijp maken van enkele plan-
gebieden zou de voorziening op 
moeten lopen naar 1.286.000 
euro. Door nu het verlies te nemen 
wordt de rentebijschrijving hierop 
voorkomen.
Komende zaterdag 11 april neemt 
de gemeente deel aan het Fryslân 
Woonoffensief. In het gemeen-
tehuis wordt een woonmarkt 
georganiseerd, waar mensen geïn-
formeerd worden over beschikbare 
bouwkavels, subsidiemogelijkhe-
den bij de aankoop en verbouw 
van hun woning. Diverse bedrijven 
uit de regio zijn daar aanwezig, De 
woonmarkt is van ’s morgens elf 
tot ’s middags drie uur.


