Hantum, Hiaure en
Niawier
In oktober en december 2013
zijn met de inwoners van
Hantum, Hiaure en Niawier
gesprekken gevoerd over hun
dorp. De aanleiding was de
wens van Zorgbelang Fryslân
om inzicht te krijgen in de
behoefte op het gebied van
wonen, zorg en welzijn. Deze
zorg kan dan afgestemd worden op de specifieke wensen
van de dorpsbewoners.

Meer ruimte voor eigen
inbreng vanuit eigen kracht.
In oktober en december vorig jaar zijn wij drie avonden bij jullie te gast
geweest. Vrienden van ons denken er namelijk over na om in Hantum, Hiaure
of Niawier te gaan wonen. Johanna is op jonge leeftijd verhuisd vanuit jullie
omgeving naar Easterein, het dorp van haar man Durk. Zij houden nog steeds
erg van het noorden en het Wad en zouden het heerlijk vinden om hun ‘oude
dag’ in die omgeving door te brengen.
Om tot een goede afweging te komen, hebben ze informatie nodig over het
leven in Hantum, Hiaure en Niawier en de toekomstmogelijkheden van het
dorp. Daarom vroegen wij jullie om raad. In jullie woonkamers hebben we met
bijna dertig inwoners gesproken over de mogelijkheden die het dorp heeft
om er prettig te kunnen wonen.
Wat hebben jullie verteld?
Jezelf kunnen redden - of in ieder geval zelf regelen dat er hulp komt als dit
nodig is - vinden jullie belangrijk. Mantelzorgers zijn er helaas steeds minder.
Dat de inwoners van de dorpen een drukke baan hebben, dat er weinig geschikte huisvesting is voor starters en de toename van de gemiddelde leeftijd,
zijn de voornaamste oorzaken.

Echte mensen, echte ervaringen, echte verbeteringen

Jullie willen je als dorp inzetten voor een levende
gemeenschap waar alle mensen zich thuis voelen. De
dorpsbewoners van Hantum hebben daarom een nieuw
dorpshuis hoog op hun verlanglijst staan. Ook zou het
mooi zijn als er in Hantum wat woningen voor ouderen
zouden komen, zodat zij niet meer hoeven te verhuizen.
Het leven is meer dan werken en studeren. Hier spelen
de dorpen goed op in, met een goed verenigingsleven en aandacht voor elkaar. Ook aan de jeugd wordt
gedacht. De inwoners bruisen van kracht en ideeën en
willen graag aan de slag. Een goede verdeling in taken
en besluitvorming tussen gemeente, instanties en de
dorpen is belangrijk. Dit houdt het enthousiasme er in en
voorkomt eventueel tweespalt in de dorpen. Er wordt nu
door de gemeente en andere organisaties naar de ideeën
van inwoners geluisterd, maar dit leidt niet altijd tot een
gevoel van steun.
De gemeenschap wil veel voor elkaar doen en eigenaar
worden van sommige acties, maar ziet wel een tegenstelling. Bij professionele hulp zijn protocollen en regels van
toepassing. Het is niet altijd duidelijk welke regels nageleefd moeten worden als de gemeenschap deze taken
voor elkaar uitvoert. De vraag ‘Is het wel goed geregeld
als iets niet goed verloopt?’ remt initiatieven.
Concluderend: wij denken dat Johanna en Durk zich thuis
kunnen voelen in Hantum, Hiaure of Niawier. Zeker als
het jullie lukt om de kracht van het dorp goed zichtbaar
te maken aan de buitenwereld en bij betreffende instan-
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ties, zodat jullie met hun ondersteuning de aanwezige
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ideeën kunnen uitvoeren. Johanna en Durk zijn in ieder
geval hartelijk welkom in Hantum, Hiaure of Niawier.
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De vrienden van Johanna en Durk Dijkstra

Hoofd in de wolken, voeten in de klei

