
Voorwoord	  
	  
	  
Voor	  u	  ligt	  de	  nieuwe	  dorpsvisie	  van	  Winsum.	  De	  oude	  dorpsvisie	  eindigt	  per	  2015,	  wat	  
ons	  reden	  geeft	  een	  nieuwe	  te	  ontwikkelen	  en	  te	  kijken	  wat	  er	  uit	  de	  oude	  visie	  is	  
voortgekomen.	  En	  dat	  is	  niet	  niks!	  	  
Zo	  wordt	  er	  momenteel	  hard	  gewerkt	  aan	  de	  herontwikkeling	  van	  de	  Driehoek	  (P.W.	  
leane	  –	  Meamerterdyk	  –	  Molepaed)	  voor	  o.a.	  starters-‐	  en	  seniorenwoningen,	  is	  er	  een	  
landelijke	  inpassing	  van	  het	  industrieterrein	  St.	  Michaëlsberg	  gaande,	  zijn	  de	  2	  scholen	  
in	  Winsum	  gefuseerd	  en	  begint	  It	  Bynt	  samen	  met	  de	  Lytse	  Byb	  en	  de	  peuterspeelzaal	  
(die	  zich	  ook	  in	  het	  gebouw	  gaat	  vestigen)	  op	  een	  brede	  school	  te	  lijken.	  
	  
Deze	  (en	  andere)	  zegeningen	  zijn	  geteld	  en	  nu	  kijken	  we	  naar	  de	  toekomst;	  wat	  willen	  
we	  verder	  nog	  met	  en	  voor	  ons	  dorp?	  	  
Om	  te	  kunnen	  bepalen	  wat	  de	  inwoners	  van	  Winsum	  zelf	  willen,	  zijn	  we	  te	  rade	  gegaan	  
bij	  de	  verenigingen	  in	  het	  dorp.	  De	  verenigingen	  in	  Winsum	  zijn	  uitgenodigd	  voor	  een	  
speciale	  avond,	  waar	  zij	  hun	  visie	  op	  de	  verschillende	  thema’s	  van	  de	  dorpsvisie	  konden	  
geven.	  	  
	  
De	  volgende	  verenigingen	  waren	  hierbij	  aanwezig:	  

-‐ Dorpsbelang	  Winsum	  
-‐ Uitvaartvereniging	  Hora	  Ruit	  
-‐ Stichting	  Nij	  Dok	  
-‐ Seniorenraad	  
-‐ Passanten	  en	  jachthaven	  
-‐ A.O.W.	  
-‐ Iisklub	  Winsum	  
-‐ Toanielferiening	  Advendo	  
-‐ O.B.S.	  It	  Bynt	  
-‐ Ploech	  fan	  tsien	  

Op	  basis	  van	  deze	  avond	  is	  een	  dorpsvisie	  opgesteld.	  Deze	  visie	  is	  naar	  de	  verschillende	  
verenigingen	  in	  het	  dorp	  gestuurd,	  is	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  www.winsum.nu	  	  en	  
heeft	  ter	  inzage	  gelegen	  voor	  alle	  inwoners	  bij	  het	  MFC	  De	  Helling.	  De	  op-‐	  en	  
aanmerkingen	  die	  wij	  hierbij	  kregen,	  zijn	  verwerkt	  in	  de	  definitieve	  dorpsvisie,	  die	  hier	  
voor	  u	  ligt.	  
	  

	  
	  


