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1. Welkom en resultaten vorige (eerste) bijeenkomst 
 
We hebben aan de hand van een korte samenvatting en het beknopte verslag teruggeblikt op de 
resultaten van de vorige bijeenkomst.  
Enkele (tekstuele) opmerkingen bij het verslag worden verwerkt in de definitieve versie van het 
verslag. 
Daarnaast is er een verzoek om aanvullende statistische gegevens om daardoor beter de trends te 
herkennen.  

- Wat waren de demografische gegevens 5 en 10 jaar geleden  
- Hoe zijn de gegevens op dit moment in vergelijking met landelijke cijfers? 
- De leerlingenaantallen dalen soms erg fors (20%). Is hier een verklaring voor? Dit valt niet 

alleen te verklaren uit demografische ontwikkelingen. Wat is er verder aan de hand? Zijn 
leerlingen vertrokken naar andere scholen? En hoeveel en naar welke scholen dan?  

Deze informatie wordt opgevraagd en toegevoegd aan het verslag. 
 
 

2. Aandachtspunten voor de toekomst van het dorp 
 
De tweede bijeenkomst is benut om de thema’s voor de toekomst nader te bespreken, mede aan de 
hand van de 5 kernopgaven:  

 Sociale vitaliteit en werken aan lokale doelen 
 Nieuwe kansen voor kinderen 
 Van zorgstructuur naar zorgprestatie 
 Het wonen van de toekomst 
 Krachtige kernen 

 
In de eerste werksessie isl een aantal thema’s benoemd, namelijk 

- Vitaal verenigingsleven 
- Voorzieningen 
- Wonen voor alle leeftijden 
- Ontmoetingsruimte 
- Openbare ruimte 
- Jongeren 

 
In de tweede werksessie zijn deze thema’s bevestigd en er is het nodige aan toegevoegd. 
 
Voorzieningen 
Er is opnieuw vastgesteld dat sommige voorzieningen uit het dorp zijn verdwenen. Voor de 
leefbaarheid van het dorp is het essentieel dat een aantal voorzieningen blijft: de supermarkt, de 
bakker, het gezondheidscentrum en goede zorg (professionele zorg en ook de zorg voor elkaar). O.a. 
het initiatief GoudOud geeft hier invulling aan. 
Warffum is een kerndorp en vervult daarmee in de sfeer van voorzieningen ook een functie voor de 
omliggende dorpen.  
 
Fysieke aanzien van het dorp 
Het dorp Warffum ziet er aantrekkelijk uit en dat willen de aanwezigen graag zo houden. Dat betekent 
dat er aandacht nodig is voor de unieke kerkpaden, onderhoud van wegen (waaronder het bospad) 
openbaar groen en onderhoud van woningen. Op sommige plekken staan ontsierende schuttingen en 



er groeit onkruid op openbaar terrein. Voor het aanzien en de toekomst van het dorp is het belangrijk 
dat dit onderhouden wordt.  
 
Woningbouw en woonomgeving 
Er is zorg over het aanzien en onderhoud. Bijvoorbeeld: Warfheem ziet er onaantrekkelijk uit, tuinen 
zijn slecht onderhouden. Wat is de rol van de verhuurder hierbij? En welke plannen hebben de 
woningcorporaties met hun woningbestand in Warffum?  
Deze informatie wordt opgehaald bij de betreffende woningcorporaties (Wierden en Borgen, Maatland, 
Stichting Hoevelaken en De Delthe) 
 

3. Prioriteiten 
 
Hieronder zijn de zeven thema’s genoemd die prioriteit hebben.  

 
1. Ontmoetingsruimte 

Er zijn veel ontmoetingsruimtes in het Warffum / Breede. De wens is om optimaal gebruik maken van 
wat er al is. Dit is ook al eerder besproken in het dorp en het kwam ook ter sprake in de eerste 
werksessie. Als belangrijke locaties in het dorp zijn o.a. genoemd: de accommodaties op het terrein 
van Roakeldais, waaronder de ‘oude gymzaal’ (na restauratie geschikt voor 75-100 personen), een 
grote (sport)hal en andere ruimtes voor samenkomsten en vergaderingen. Het terrein beschikt over 
een groot plein (geschikt als parkeerplaats). Verder is er het café tegenover De Spar, Spoorzicht en 
Pro-Rege. Daarnaast zijn er (ook in de vorige werksessie) nog andere ontmoetingsplekken, zoals het 
Huiskamercafé.  
Voor het dorp en het verenigingsleven zijn voor het ontmoeten een aantal wensen van belang. Deze 
zijn genoemd in de eerste werksessie. Het is niet nodig dat al deze wensen in één pand worden 
gerealiseerd, dat kan ook verspreid over verschillende (bestaande) ruimte. Belangrijk is dat degenen 
die de ontmoetingsruimten gebruiken hierover meepraten.  
Voor ontmoetingen is ook de buitenruimte belangrijk. Terrassen heel aantrekkelijk, niet alleen voor de 
inwoners, maar ook voor toeristen en passanten. Als er meer pleisterplaatsen zijn wordt Warffum 
aantrekkelijker voor deze groepen en dat versterkt de lokale economie. 
 

2. Warffum / Breede; er is plek voor alle generaties 
Ook in de eerste werksessie is dit benadrukt. Voor alle leeftijdsgroepen moet Warffum / Breede iets te 
bieden hebben. Voorzieningen (scholen, opvang) voor jongere kinderen, middelbare school, woningen 
voor alle leeftijden (levensloopbestendige woningen, er is een tekort aan woningen voor jongeren, er 
behoefte aan wonen met zorg), recreatie, economische ontwikkeling en banen. 
 

3. Warffum energie-neutraal 
Aandacht voor windmolens, zonnepanelen, de energiecoöperatie. Graag het hele dorp 
energieneutraal, met behoud van het beschermd dorpsgezicht.  
 

4. Gastvrij Warffum 
Er is het een en ander op het gebied van recreatie, zoals zwembad en camping in Breede, er zijn B&B 
ondernemers, maar zij kunnen hun gasten niet naar restaurants verwijzen (alleen naar de chinees). 
Graag meer toerisme in het dorp. Meer verblijfsplekken voor toeristen, eetgelegenheden en terrasjes, 
ook bij de haven. Warffum heeft veel te bieden en het is goed voor de dorpseconomie als er meer 
bezoekers komen.  
 

5. Behoud beschermd dorpsgezicht 
Het mooie (beschermde) dorpsgezicht van Warffum wil iedereen graag behouden. Het is het 
visitekaartje van het dorp en weerspiegelt de rijke historie van het gebied. Voor inwoners en voor 
toeristen vertegenwoordigt het een belangrijke kernwaarde van Warffum. 
 

6. Behoud voorzieningen 
Dat geldt in ieder geval voor de Spar en de bakker, het consultatiebureau, scholen, zorg, (ook zorg 
voor elkaar, zoals het initiatief GoudOud), huisarts.  
 

7. Prettig samenwonen in goede sfeer 



Er moet een oplossing komen voor overlast, agressie en zinloos geweld. Daar is soms sprake van en 
als er meer aandacht is voor toezicht en handhaving levert dit waarschijnlijk al een grote verbetering 
op. Dit punt wordt ook besproken met de (nieuwe) jongerenwerker. 
 
 
 

4. Vervolg en thema derde werksessie 
 

Bovenstaande zeven punten geven beknopt weer wat vanuit de twee werksessies de belangrijke 
thema’s zijn voor de toekomst van Warffum / Breede, ook al zijn ze nog niet allemaal concreet 
ingevuld. Ook is het overzicht (nog) niet compleet. Er vinden op verzoek van de werksessies nog 
gesprekken plaats met scholen, jongeren, woningbouwcorporaties en de huisarts. De informatie vanuit 
deze gesprekken wordt teruggekoppeld en meegenomen bij de resultaten. 
 
In de werksessie is kort gesproken over de vraag of een schriftelijke dorpsenquête als aanvulling op 
de werksessie wenselijk is. Dit is niet het geval. Alle inwoners, alle verenigingen en organisaties zijn 
van harte welkom in alle werksessies en ze worden (ook) voor de volgende bijeenkomst (28 mei) 
nadrukkelijk uitgenodigd.  
 
 
In de derde werksessie staat het thema Ontmoeten centraal. Bij deze bijeenkomst is ook de gemeente 
aanwezig (Ineke Kalteren) om met het dorp het gesprek hierover te voeren.   
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