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VOORWOORD  

 
Hiervoor u ligt de nieuwe dorpsvisie van Lippenhuizen. De werkgroep heeft de 
oude dorpsvisie onder de loep gelegd en hier weer een kloppend document van 
gemaakt. Ook zijn de nieuwste ontwikkelingen meegenomen en is er geluisterd 
naar de bewoners van ons dorp.  
De in deze visie uitgewerkte ideeën zijn voor Plaatselijk belang richtinggevend 
voor de toekomst. Uiteraard beperkt het werk van Plaatselijk Belang zich niet tot 
wat in deze visie is uitgewerkt. Maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderende inzichten kunnen nieuwe kansen of knelpunten opleveren waar we 
aandacht aan moeten besteden.  
 
 
Plaatselijk Belang 
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1.  INLEIDING 

 

1.1    Algemeen 

 

"Lang Leve Lippenhuizen". We willen een dorp dat leeft en nog lang zal leven. 
Deze titel staat voor de leefbaarheid van ons dorp, op dit moment en in de 
toekomst.  
 

1.2    Waarom een dorpsvisie 

 

We zijn allemaal benieuwd naar wat de toekomst ons brengen zal. We spelen er 
in ons dagelijks leven dan ook zeer nadrukkelijk op in. We zorgen voor een 
oudedagsvoorziening in de vorm van een pensioen. We laten onze kinderen naar 
school gaan zodat ze in de toekomst een goede plek in de maatschappij kunnen 
verwerven. We leggen geld opzij om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kunnen 
kopen. Zo zijn we altijd met de toekomst bezig en proberen we haar te sturen 
door gericht actie te ondernemen. En om gericht actie te ondernemen moet je wel 
weten wat je wilt. Dit is wat het bestuur van Plaatselijk Belang wil doen: richting 
geven aan de toekomst van ons dorp op basis van een duidelijke visie.  
 

1.3    Doelstelling 

 

Tot een aantal jaren geleden stonden er langs de toegangswegen van 
Lippenhuizen, twee borden met daarop de volgende slogan: Lippenhuizen: uw 
woon- en leefdorp.  
Dit was een kreet die bedoeld was om Lippenhuizen onder de aandacht te 
brengen bij voorbijgangers. Op die slogan willen wij in deze toekomstvisie voor 
ons dorp voortborduren. De hoofddoelstelling van deze visie luidt als volgt: 
 
Lippenhuizen voor nu en in de toekomst:   
 

                                      Een leefbaar dorp waar het goed wonen is ! 
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1.4    Leeswijzer 

 

Deze toekomstvisie voor Lippenhuizen beschrijft aan de hand van een aantal 
thema's wat we met ons dorp willen. Hoe stellen we de ontwikkeling van ons 
dorp voor tussen nu en 2020. En door welke gerichte actie kunnen we sturing 
geven aan deze ontwikkeling. 
In de volgende hoofdstukken worden de volgende thema's beschreven: 
·    Bouwen en wonen  
·    Werk en bedrijvigheid 
·    Voorzieningen 
·    Verkeer en vervoer  
·    Natuur, milieu en leefomgeving 
·    Recreatie 
·    Communicatie 
 
Per thema worden een aantal uitgangspunten genoemd en een aantal actiepunten 
uitgewerkt.  
In het laatste hoofdstuk wordt de dorpsvisie afgesloten met een slotbeschouwing. 
 
 
2.    BOUWEN EN WONEN 

 

2.1    Algemeen 

 

Wonen is een belangrijke functie in ons dorp. Lippenhuizen kan dan ook 
gekenmerkt worden als een woondorp. Op 1 januari 2014 telde Lippenhuizen 
1372 inwoners en een woningvoorraad van 543 woningen.  
In het in 1999 aangelegde bestemmingsplan de Wiken is voor de komende jaren 
nog ruimte voor enige groei ca 16 woningen. 
 
2.2    Uitgangspunten 
 

Voor het behoud van de leefbaarheid speelt de woningbouw een belangrijke rol. 
De belangrijkste functie in het dorp is immers de woonfunctie. 
Variatie in het woningaanbod, woningen voor verschillende doelgroepen en 
behoud van het karakter van het dorp zijn belangrijke uitgangspunten. Vanwege 
de lichte vergrijzing en de vraag naar jongerenhuisvesting verdienen met name 
deze doelgroepen meer aandacht. Het aantal huurwoningen in het dorp moet op 
peil gehouden worden om ook mogelijkheden te bieden voor de minder financieel 
draagkrachtigen.  
Verder moet er aandacht zijn voor de bestaande woningen in het dorp. De 
kwaliteit van met name de huurwoningen in het dorp verdient de nodige 
aandacht. Dorpsvernieuwing op kleine schaal kan noodzakelijk zijn om de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving op peil te houden of te versterken.  
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Doelstelling is om Lippenhuizen de komende 10 jaar licht te laten groeien met 
een toename van het inwonertal van maximaal 200 inwoners. Om deze groei 
mogelijk te maken zijn al gauw zo'n 60 woningen nodig.  
Een ander uitgangspunt is dat het dorp zijn eigen karakter moet behouden en 
waar mogelijk moet versterken. De oorspronkelijke lintbebouwing langs de 
Buorren en het kenmerkende landschap met houtsingels en de wijken langs de 
Compagnonsfeart, zijn in dit kader van belang. Handhaven van de open ruimte 
tussen Gorredijk en Lippenhuizen is een voorwaarde voor behoud van het eigen 
karakter van het dorp. 
 

2.3    Actiepunten 

 

1.     Gefaseerde uitgifte resterende kavels bestemmingsplan de Wiken 
In het bestemmingsplan de Wiken is nog ruimte voor ca. 16 woningen. Volgens 
het ontwerp-structuurplan van de gemeente Opsterland zijn hier 2011 hiervan 6 
kavels uitgegeven en tot 2018 zijn de resterende 10 nog beschikbaar. Er  zal er 
omstreeks 2015 een bestemmings plan moeten worden gerealiseerd om een 
gematigde en geleidelijke groei mogelijk te maken  
Door: gemeente 
Termijn: tot 2015 
 
2.     Vervangende nieuwbouw oudere huurwoningen 
De kwaliteit van de huurwoningen aan de Buorsterwyk laten te wensen over.  
De huurwoningen aan de Marten Janswei zijn al gedeeltelijk vervangen door 
nieuwbouw. Van een aantal van deze woningen bestaat de indruk dat deze als 
doorgangswoningen worden gebruikt door de woningbouwvereniging. Dit is een 
ongewenste ontwikkeling. Om ook in deze straten een goede woonkwaliteit te 
behouden wordt ingezet op vervanging van de bestaande woningen door 
huurwoningen voor met name senioren en jongeren.  
Door: gemeente/woningbouwvereniging 
Termijn: 2012 tot 2018  
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3.     Inventarisatie locatie nieuw uitbreidingsplan na 2015 
Om aan de doelstelling van gematigde groei te voldoen zal het plan de Wiken 
rond 2015 zijn volgebouwd. Om daarna weer nieuwe mogelijkheden voor 
woningbouw te kunnen bieden moet een nieuw uitbreidingsplan worden 
ontwikkeld. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente maar het dorp kan 
daar ook een belangrijke rol in spelen. In samenwerking met de gemeente wil 
Plaatselijk Belang inventariseren wat mogelijke locaties voor een 
dorpsuitbreiding zijn en hoe dit gerealiseerd kan worden.  
Door: Plaatselijk Belang en gemeente  
Termijn: 2015-2016 

 
 
3.    WERK EN BEDRIJVIGHEID 

 

3.1    Algemeen 

 

In 2010 kende Lippenhuizen 57 bedrijven waarvan 40% agrarische.  
De werkgelegenheid wordt gekenmerkt door een kleinschalig karakter waarbij 
met name de agrarische sector sterk vertegenwoordigd is.  
 

 
 
3.2    Uitgangspunten 

 

Voor leefbaarheid is vooral werkgelegenheid in de nabije omgeving van belang.  
Dorpsbewoners die ver moeten reizen voor hun werk hebben minder tijd  
beschikbaar om in het dorps- en verenigingsleven actief te zijn. Bovendien 
worden boodschappen vaak in grotere dorpen of steden gedaan vanwege de 
ruimere winkelsluitingstijden.  
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De betrokkenheid met het dorpsleven van mensen die verder weg werken is vaak 
minder. Werkgelegenheid in de regio is dus van groot belang. 
 
Lippenhuizen is nu primair een woondorp. We moeten echter voorkomen dat 
Lippenhuizen een slaapdorp wordt waar totaal geen bedrijvigheid meer is. 
Instandhouden van bedrijvigheid die past bij het karakter en de schaal van het 
dorp is een belangrijk uitgangspunt. Bedrijven die veel milieuhinder veroorzaken 
passen niet bij het karakter van het dorp.  
Een ander uitgangspunt is dat  in vrijkomende bedrijfsgebouwen weer zoveel 
mogelijk bedrijven moeten worden gevestigd.  
 
 

4.    VOORZIENINGEN 

 

4.1    Algemeen 

 

Lippenhuizen is voor diverse voorzieningen vooral aangewezen op Gorredijk en 
daarna op Heerenveen en Drachten. Het gaat dan met name om voorzieningen op 
het gebied van gezondheidszorg, voortgezet onderwijs, winkels  etc.  
Voor het dorp is het erg belangrijk dat een aantal publieke basisvoorzieningen in 
het dorp zelf aanwezig, en van goede kwaliteit zijn. De belangrijkste 
voorzieningen zijn dorpshuis 'de Mande' , basisschool 'de Flecht', de sportvelden, 
het dorpscafé en enkele winkels.  
 
Ook de verschillende verenigingen kunnen worden gerekend tot belangrijke 
voorzieningen in het dorp. Het dorp telt ca. 11 verenigingen die gericht zijn op 
sport en ontspanning. Verder zijn er ca. 16 buurtverenigingen die diverse 
activiteiten voor hun buurt organiseren. Al met al is Lippenhuizen een actief dorp 
met een rijk verenigingsleven. 
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4.2    Uitgangspunten 

 

Voorzieningen zijn van groot belang voor een dorp als Lippenhuizen. Bij 
voorzieningen zijn een aantal categorieën te onderscheiden. Onderstaand wordt 
per categorie aangegeven welke uitgangspunten we voor de toekomst willen 
hanteren. 
 
Commerciële voorzieningen (winkels, café,) 
De supermarkt, waarin ook een, slijterij en bloemenboetiek gevestigd zijn, vervult 
een centrale rol. Niet alleen voor de dagelijkse boodschappen maar ook voor een 
praatje met dorpsgenoten kan men terecht in de supermarkt. Het café is van 
oudsher een ontmoetingsplaats voor veel dorpsbewoners.  
Uitgangspunt is dat de huidige commerciële voorzieningen op peil blijven. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
De basisschool en de peuterspeelzaal zijn als minimale basisvoorzieningen 
aanwezig. Het ontbreken van mogelijkheden voor kinderopvang wordt als een 
knelpunt gezien. Ouders met kinderen kiezen nu voor kinderopvang in andere 
plaatsen wat de binding met het dorp niet ten goede komt. Het risico bestaat dat 
later ook wordt gekozen voor onderwijs in andere plaatsen waar wel 
mogelijkheden voor buitenschoolse opvang zijn. Dit gaat ten koste van het 
leerlingenaanbod van de basisschool. Uitgangspunt is voldoende voorzieningen 
op het gebied van onderwijs en kinderopvang. 
 
Voorzieningen voor de jeugd 
In Lippenhuizen worden diverse activiteiten georganiseerd door het Jeugdwerk. 
Dit is een actieve club die enthousiast bezig is. Het ontbreekt in Lippenhuizen 
echter aan een goede plek, specifiek voor de jeugd. Nu wordt voor activiteiten 
voor de jeugd vaak gebruik gemaakt van dezelfde ruimte in het dorpshuis als de 
peuterspeelzaal. Eigenlijk zijn dit twee activiteiten die niet in dezelfde ruimte 
horen. Uitgangspunt is dat er voor de jeugd een eigen plek beschikbaar is waar ze 
elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten van het Jeugdwerk kunnen worden 
gehouden. Verder zijn er voor de kleinere jeugd een aantal speeltuintjes in het 
dorp. Inzet is om de speeltuintjes in het dorp te handhaven op een kwalitatief 
goed niveau. 
 
Voorzieningen voor ouderen. 
Voor de ouderen in het dorp zijn vooral de commerciële voorzieningen zoals 
winkels van groot belang. Een aantal verenigingen zoals de bejaardensoos en de 
bejaardengymnastiek maken gebruik van het dorpshuis. Door de ouderen zelf 
worden de voorzieningen voor deze doelgroep als prima ervaren. Uitgangspunt is 
de voorzieningen die specifiek voor ouderen bedoeld zijn op peil te houden. 
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Sportvoorzieningen 
De sportvereniging Thor kent drie onderdelen: voetbal, volleybal en gymnastiek. 
De voorzieningen voor de afdeling voetbal zijn goed. Voor volleybal ligt dit 
anders. Omdat er in het dorpshuis niet meer gevolleybald mag worden wordt nu 
uitgeweken naar Gorredijk. Het gevolg is dat de binding met de eigen club 
verzwakt en eerder wordt overgestapt naar een club in een ander dorp.  
Ook kan er voor de gymnastieklessen van de school geen gebruik worden van een 
accommodatie in het dorp zelf en wordt er uitgeweken naar Gorredijk. 
Voor de schaatsliefhebbers is er een ijsbaan aan de Compagnonsfeart.  
Binnen het dorp speelt dorpshuis 'de Mande' een centrale rol. Binnen het 
dorpshuis is onvoldoende ruimte beschikbaar voor de verschillende activiteiten.  
 

 
 

4.3    Actiepunten 

 

1.     Realiseren MFA 
Onlangs is het Dorpshuis een metamorfose ondergaan en wordt er weer meer 
gebruik gemaakt van deze accommodatie. Maar voor bepaalde andere activiteiten 
 zoals jeugdwerk, peuterspeelzaal, speel-o-theek en theater en andere grotere 
activiteiten, is het dorpshuis niet meer voldoende geschikt.  
In mei 2013 heeft de gemeente het licht op groen gezet om een MFA te realiseren 
in 2015. 
Door: Gemeente en werkgroep MFA 
Termijn: 2015 
 
2.     Een eigen ruimte voor de jeugd (12 - 18 jr) 
Om voldoende activiteiten voor deze jeugd te kunnen organiseren is het nodig dat 
hiervoor een eigen ruimte beschikbaar is. Binnen de plannen voor het MFA moet 
goed gekeken worden voor een eigen ruimte voor deze jeugd. 
Door:Jeugdwerk/Plaatselijk Belang 
Termijn: 2014 tot 2015  
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3.     Onderzoek kinderopvang en buitenschoolse opvang 
Er zijn aanwijzingen dat er in Lippenhuizen behoefte is aan meer kinderopvang 
en buitenschoolse opvang. Er zal onderzoek plaats moeten vinden naar de 
behoefte en hoe dit gerealiseerd kan worden. Dit zou dan een plek moeten krijgen 
in het nieuwe MFA. 
Door: Gemeente/stichting Timpaan/kinderopvang Opsterland/ OBS de Flecht 
Termijn: 2014-2015 
 
4.     Behoud commerciële voorzieningen in het dorp. 
Het behoud van commerciële voorzieningen in het dorp zoals de supermarkt, het 
postagentschap, het café en dergelijke, vinden wij erg belangrijk. Deze 
voorzieningen zijn echter gebaseerd op vrij ondernemerschap en daarom is het 
moeilijk om gericht actie te ondernemen om deze voorzieningen te behouden. Als 
dorpsgemeenschap kunnen we hier wel invloed op uitoefenen door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van deze voorzieningen. 
Door: gehele dorp 
Termijn: continu 
 
5.     Haalbaarheidsonderzoek nieuwe ijsbaan gecombineerd met permanent 
feestterrein. 
Er bestaan wensen om een ijsbaan dichter bij het dorp te realiseren. Uit een 
haalbaarheidsonderzoek moet blijken wat de kosten zijn en of dit haalbaar is. Dit 
kan eventueel worden gecombineerd met een 'feestlân', een activiteitenveld waar 
zomers het dorpsfeest kan worden gehouden 
Door: Plaatselijk Belang/IJsclub 'IIsnocht'/Feestcommissie 
Termijn: 2014/2015 
 
6.     Instandhouding en onderhoud speeltuintjes 
Afgekeurde speeltoestellen moeten worden vervangen of aangepast zodat ze aan 
de eisen voldoen. De aanwezige vier speeltuintjes moeten goed worden 
onderhouden. 
Door: Plaatselijk Belang/gemeente 
Termijn: 2020 
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5.    VERKEER EN VERVOER 

 

5.1    Algemeen 

 

Het verkeer in Nederland neemt alleen maar toe ondanks het beleid om het 
autoverkeer te laten afnemen. Uiteraard geldt dit ook voor het verkeer in onze 
regio; knooppunt Joure komt regelmatig voor in de verkeersinformatie.  
De Buorren is een belangrijke doorgaande verbinding tussen Hemrik en 
Gorredijk en is onderdeel van de route naar Jubbega en Wijnjewoude. De 
verkeersdrukte in de Buorren is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Om 
de snelheid in het dorp omlaag te brengen zijn een aantal verkeersdrempels 
aangebracht.  
 
5.2    Uitgangspunten 
 

Veiligheid in het verkeer is het belangrijkste uitgangspunt. In en rond het dorp 
bestaan een aantal onveilige situaties. Onder andere de verkeersituatie op de 
Trijehoek met name de oversteek voor fietsers is erg onoverzichtelijk. Omdat er 
veel schoolgaande jeugd van het fietspad van Gorredijk naar Beetsterzwaag 
gebruik maakt en deze oversteek dagelijks moet maken, is tussen 2011 en 2012 
de Trijehoek grondig gerenoveerd.  
Verder op de Sweachsterwei komen we de oversteek van de Bûtewei tegen. Ook 
dit is een gevaarlijke oversteek voor fietsers en voetgangers. Dit komt met name 
door de uitvoegstroken voor afslaand verkeer. 
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Een derde onveilige situatie doet zich voor in het dorp zelf. Bij het dorpshuis 'de 
Mande' moeten Liphústers die te voet of met de fiets komen de Buorren 
oversteken. Dit geldt ook voor de bewoners van de naastgelegen Castanumstate. 
Vanwege de toenemende verkeersdrukte op de Buorren wordt dit alleen maar 
onveiliger.  
 
Een ander uitgangspunt is dat de onderhoudstoestand van de wegen en straten 
goed moet zijn. Geconstateerd is dat dit nog wel eens te wensen overlaat. 
Voorbeeld  hiervan is de Tjalling Harkeswei. 
 

5.3    Actiepunten 

 

1.     Zorg voor onderhoudstoestand straten en wegen  
De onderhoudstoestand van wegen en straten vergt een continue aandacht. Op 
korte termijn is aandacht nodig voor de Tjalling Harkeswei. 
Door:    gemeente/Plaatselijk Belang 
Termijn: continu 
 
2.     Veiliger maken oversteek Bûtewei - Sweachsterwei 
Door aanpassing van deze kruising moet de situatie hier voor overstekende 
fietsers veiliger gemaakt worden. 
Door: gemeente/Plaatselijk Belang 
Termijn: voor  2018 
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6.    NATUUR, MILIEU EN LEEFOMGEVING 

 

6.1    Algemeen 

 

Het milieu is iets waar we in ons bestaan dagelijks mee te maken hebben. Denk 
aan de milieuwetgeving waar vooral de bedrijven aan moeten voldoen. Maar ook 
in het dagelijkse gezinsleven hebben we ermee te maken: gescheiden 
afvalinzameling, Diftar, milieubelasting op produkten, etc.  
Het begrip duurzaamheid is meer dan een kreet. Op diverse manieren wordt er 
getracht invulling aan te geven. We kennen allemaal wel de begrippen als 
duurzaam bouwen en duurzame energie. In hoeverre wordt er in ons dorp met 
duurzaamheid omgegaan? 
 
6.2    Uitgangspunten 

 

Onze leefomgeving is mooi, nog relatief schoon en met mooie natuur in de nabije  
omgeving. We kennen allemaal de Lippenhuisterheide en het open  
veenontginingslandschap  met de Wijken langs de Opsterlandse 
Compagnonsvaart.  
Onze inzet is erop gericht onze omgeving schoon en mooi te houden.  
Dit vraagt om een inzet van ons als inwoners van Lippenhuizen maar ook om 
inzet van overheden. Stimuleren van zuinig omgaan met energie en het gebruik 
van duurzame energie is de inzet voor het duurzaam omgaan met energie. 
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6.3    Actiepunten 

 

1.      In en rond Lippenhuizen kom je regelmatig zwerfvuil tegen. Door jaarlijks 
een Himmeldei te houden kan een bijdrage worden geleverd aan een schone 
leefomgeving. 
Door: OBS de Flecht 
Termijn: Jaarlijks 
 
2.     Behoud van de wijken langs de Compagnonsvaart 
De wijken langs de Compagnonsvaart hebben een grote cultuurhistorische en  
landschappelijke betekenis. Om die reden is het belangrijk deze wijken te 
behouden en ook herkenbaar te maken. 
Door: agrarische sector 
Termijn: 2020 
 
 
7.    RECREATIE 

 

7.1    Algemeen 

 

Ten aanzien van recreatie is de ligging nabij de bosgebieden van Beetsterzwaag 
en de Lippenhuisterheide van grote betekenis. Bovendien is de ligging aan de 
Turfroute van belang.  
Diverse fiets- en wandelpaden zijn beschikbaar voor dagrecreatie. Er wordt dan 
ook veelvuldig gebruik van gemaakt door mensen uit de omgeving maar ook 
recreanten van buiten de regio weten de omgeving te waarderen. Voorzieningen 
voor verblijfsrecreatie zijn in Lippenhuizen dun gezaaid. In Lippenhuizen is één 
boerencamping en een aantal Bed en Brochje adressen. 
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7.2    Uitgangspunten 

 

Rust en ruimte zijn belangrijke kenmerken voor het gebied. De recreatiedruk is 
relatief laag en is vooral gericht op dagrecreatie en niet op verblijfsrecreatie. 
Uitgangspunt is dat de recreatiedruk niet te veel toeneemt. De rust en ruimte in 
het mooie gebied moet behouden blijven. Er is sprake van een goed netwerk van 
fiets- en wandelpaden waarvan de onderhoudstoestand wel eens te wensen 
overlaat. Er is weinig behoefte aan uitbreiding van recreatieve fiets- en 
wandelpaden. Inzet is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de 
aanwezige fiets- en wandelpaden. Ook het meer bekend maken van de 
recreatieve mogelijkheden in de omgeving is een uitgangspunt. 
Ten aanzien van de Turfroute is de inzet het verbeteren van de recreatieve 
voorzieningen langs de Compagnonsvaart. 
 

7.3    Actiepunten 

 

1.     Bewaken en verbeteren kwaliteit van recreatieve fiets- en wandelpaden 
Er wordt ingezet op een betere bewaking van de kwaliteit van de fiets- en 
wandelpaden in onze omgeving. Van de gemeente wordt verwacht dat de fiets- en 
wandelpaden in een goede onderhoudstoestand worden onderhouden. 
Door: gemeente/Plaatselijk Belang 
Actie: continu 
 
2.     Stimuleren bekendheid recreatieve mogelijkheden 
Het beter bekend maken van de recreatieve mogelijkheden kan door bijvoorbeeld 
eenvoudige uitgaven van fiets- of wandelroutes te maken en op enkele 
verkooppunten aan te bieden.  
Door: De Frije Wiken 
Termijn: continu 
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8.    COMMUNICATIE 

 

8.1    Algemeen 

 

Voor een goed contact tussen dorpsbewoners, verenigingen, school, bedrijven, 
instellingen, enz. is communicatie van wezenlijk belang.  
Het belangrijkste communicatiemiddel in het dorp is 'de Harker'. Deze komt 1x 
per maand uit, is opgericht in 1996, en voorziet het dorp van diverse informatie. 
Er wordt informatie van diverse verenigingen via de Harker naar de 
dorpsbewoners doorgegeven. De Thornado, het informatieblad van de 
sportvereniging verschijnt wekelijks en is één keer per maand opgenomen in de 
Harker. Ook de schoolkrant maakt onderdeel uit van de Harker. Naast de 
papieren uitgave is de Harker inmiddels ook via internet te raadplegen.  
In 2014 gaat de nieuwe website van Plaatselijk belang in de Lucht 
www.lippenhuizeneen.nl 
Door: Plaatselijk Belang 
Termijn: april 2014 
 

 
 
 

8.2    Uitgangspunten 

 

Het feit dat de Harker nu ruim 15 jaar bestaat geeft aan dat er behoefte is aan een 
informatiekrant voor de dorpsbewoners. Uitgangspunt is om de 
informatieverstrekking via de Harker zo mogelijk te verbeteren en uit te breiden. 
In de huidige maatschappij neemt internet inmiddels een belangrijke plaats in. 
Ook voor de informatievoorziening ten behoeve van het dorp willen we hier in de 
toekomst meer gebruik van maken. 
 
 
 

http://www.lippenhuizeneen.nl/
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8.3    Actiepunten 

 

1.     Het behouden en versterken van de Harker  
De rol en functie van de Harker kan nog versterkt worden. Via de Harker zou 
bijvoorbeeld ook gemeentelijke informatie die van belang is voor het dorp 
kunnen worden doorgegeven. Ook een actievere inbreng van dorpsbewoners 
door het schrijven van stukjes, ingezonden brieven, etc. zou een welkome 
aanvulling betekenen.  
Door: redactie dorpskrant/verenigingen/dorpsbewoners 
Termijn: continu 
 

 
 
2.     Het ontwikkelen van een nieuwe internetsite voor Lippenhuizen. 
Door vernieuwde  internetsite voor Lippenhuizen te ontwikkelen kan diverse 
informatie ook via die route zijn weg naar de dorpsbewoners vinden. Als 
onderdeel van de internetpagina voor Lippenhuizen kunnen diverse 
verenigingen, de school, werkgroepen, de dorpskrant, bedrijven etc. hun eigen 
pagina verzorgen of een link krijgen naar hun eigen website. Ook komt er dan een 
gemeenschappelijke agenda. Zodat de kans op dubbele afspraken, verminderd 
wordt. 
In 2014 gaat de nieuwe website van Plaatselijk belang in de Lucht 
www.lippenhuizeneen.nl 
Door: Plaatselijk Belang 
Termijn: april 2014 
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9.    TENSLOTTE 

 

Plaatselijk Belang gaat deze toekomstvisie gebruiken als leidraad voor de 
komende jaren, zodat actief en gericht actie kan worden ondernomen naar 
bepaalde instanties zoals de Gemeente Opsterland, ROM Zuidoost Friesland en 
Plattelânsprojecten. Het leggen en onderhouden van contacten met deze 
organisaties is dan ook van groot belang om het één en ander te realiseren.  
 
We gaan er echter niet van uit dat alles wel wordt gedaan door de gemeente of 
door andere organisaties. We kunnen deze instanties wel wijzen op hun 
verantwoordelijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld openbare voorzieningen. Ook 
kunnen we deze instanties proberen zover te krijgen dat ze projecten die de 
leefbaarheid van ons dorp bevorderen, uitvoeren of financieel ondersteunen.  
Als dorp moeten we ook zelf de schouders zetten onder de realisatie van 
bepaalde zaken. Plaatselijk Belang kan dit niet allemaal zelf doen. Een actieve 
inbreng vanuit het dorp in bijvoorbeeld werkgroepen en commissies kan daarbij 
helpen. Maar ook een inbreng in de vorm van zelfwerkzaamheid kan er aan 
bijdragen dat bepaalde zaken van de grond komen. We willen deze visie dan ook 
afsluiten met een beroep op de inwoners van Lippenhuizen, zodat we met recht 
kunnen zeggen:   

 

Lang Leve Lippenhuizen: ons woon- en leefdorp. 

 

 


