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Ter informatie  
 
Het dorp Gau ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de 
gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel (Wûnseradiel) en Wymbritseradeel (Wymbritseradiel).  
Súdwest-Fryslân is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-
Friesland. De gemeente heeft 82.284 inwoners (bron: CBS) en een oppervlakte van 815,97 km², onderverdeeld in 
433,09 km² land en 382,88 km² water. Hiermee is het qua totaaloppervlakte de grootste gemeente van Nederland. 
 
Op 1 januari 2014 is de gemeente uitgebreid met een deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim. 
Het gaat om de dorpen Dearsum, Poppenwier, Raerd, Sibrandabuorren en Tersoal. 
 
Verder heeft de gemeente Littenseradeel (Littenseradiel) besloten om uiterlijk 2018 opgeheven te worden. Van deze 
gemeente zullen dan 15 dorpen overgaan naar Súdwest-Fryslân. 
 
De gemeente Súdwest-Fryslân is qua totale oppervlakte de grootste gemeente van Nederland en qua 
landoppervlakte de op één na grootste. Ze telt 74 officiële plaatsen (kernen), waaronder zes van de Friese elf steden 
en 68 dorpen. De Nederlandse namen zijn de officiële, met uitzondering van Ysbrechtum en It Heidenskip. 
 
De gemeente Súdwest Fryslân is, om te komen tot maatwerk op het gebied van voorzieningen, sinds kort 
onderverdeeld in tien clusters. De indeling in clusters is gebaseerd op onderlinge samenhang tussen kernen (= 
dorpen. Het dorp Gau is onderverdeeld bij de dorpen van de Lege Geaën, Skearnegoutum en Dearsum. Voor het 
opstarten en de werkbaarheid zijn gesprekken met georganiseerde verbanden en organisaties in gang gebracht. Dit 
zijn de al bestaande verenigingen en stichtingen (sport, zorg, cultuur, dorpshuizen/mfc’s, dorpsbelangen, 
ondernemersverenigingen) en organisaties als onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, 
welzijnsorganisaties.  
 
De dorpen in De Lege Geaën hebben  al enige jaren 2 x per jaar overleg over zaken die hen bindt. 
Hiervoor is de ‘Federatie van Dorpsbelangen De Lege Geaën’ opgericht.       
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Inleiding 

        1.1 Wat vooraf ging 

 
In september 1999 heeft het bestuur van het Dorpsbelang Gau de resultaten van een enquête gepubliceerd die 
onder alle dorpsbewoners van Gau is gehouden. In de daaropvolgende jaren zijn deze uitkomsten leidraad 
geweest voor een meerjaren-visie welke het bestuur heeft gevolgd. Een aantal zaken zijn daadwerkelijk gestalte 
gegeven, o.a. te weten: 
 

 Herinrichting Boeijengastrjitte; 
 Fietspad van Gau naar Goaiïngea en 
 Brug over de Kipfeart naast de kerk. 

 
In 2008 kwam een werkgroep tot de conclusie dat de uitkomsten van de enquête van september 1999 
grotendeels nog actueel zijn en dat er geen grond is om een nieuwe enquête te lanceren. Tevens is er besloten 
om drie aandachtgebieden vast te stellen en daarbij de deelgebieden als leidraad te nemen voor een nieuwe 
Dorpsvisie. In de volgende hoofdstukken worden deze nader uitgewerkt. 
Na diverse inspraakavonden voor de inwoners van Gau is definitieve versie Dorpsvisie Gau 2010 – 2015 is op 
de jaarvergadering in april 2009 gepresenteerd. Zaken die in dit tijdvak of eerder zijn gerealiseerd zijn: 
  

 Baggeren Oudvaart en opvaarten 

 Renovatie kerk (i.s.m. PKN de Lege Geaën) 

 Het realiseren van een aanlegsteiger 

 Nieuwe vormgeving aan communicatie d.m.v. website en digitale nieuwsvoorziening (naast de 

dorpskrant) 

 Verschillende aanpassingen in doarpshûs ‘Us Gebou’ 

 
In 2015 is er een buurtmeter-onderzoek geweest. Met een achttal inwoners zijn diverse zaken besproken en 
hieruit kwamen drie punten naar voren die vooral aandacht vroegen t.w. de verkeersveiligheid, de speeltuin en 
betere / meer woningen voor senioren. Deze punten zijn als speerpunten voor 2016 op de agenda van de 
Vereniging van Dorpsbelangen Gau gezet als jaarplan 2016.  
De doarpsvisie zal een meerjaren-visie blijven en daarnaast zal er elk jaar een jaarplan worden vastgesteld.  
Om tot meer rendement te komen zal er in de toekomst met de andere dorpen van het cluster een visie worden 
opgesteld. De federatie van Dorpsbelangen, waarin alle dorpen van de Lege Geaën zijn vertegenwoordigd, is 
een onderdeel van dit cluster (zie ‘ter informatie’). 
 
 

        1.2 Doel  
 
Het dorp Gau wil niet één van de velen zijn, maar een duidelijk signaal afgeven dat het zijn eigen identiteit wil 
behouden en invloed wil uitoefenen op de ontwikkelingen in en rond het dorp Gau. Het doel van het hebben van 
een Dorpsvisie is dan ook niet alleen om haar eigen ideeën en wensen middels deze dorpsvisie kenbaar te 
maken, maar vooral de ingebrachte punten via een jaarplan op een positieve wijze bij het College van 
Burgermeester en Wethouders en de Gemeenteraadsleden onder de aandacht te brengen. Derhalve zal het 
bestuur waarborgen dat deze punten elke keer op de agenda komen tijdens de formele overleggen met de 
Gemeente.  
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2.  Wonen en Werkgelegenheid 

 

2.1 Wonen 

 
Gau kenmerkt zich als Streekdorp doordat de oude lintbebouwing gesitueerd is aan beide zijden van de 
Boeijengastrjitte. Rond 1983, 1992 en 1997 zijn de nieuwbouwwijken De Skalter, Clegauwe en Tsjemlân I aan 
de oostzijde van Gau ontstaan. In 2008 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van Tsjemlân II waarbij nog 
eens 8 nieuwe woningen werden gebouwd en in 2009 klaar waren. In voornoemde periode zijn er een flink 
aantal nieuwbouwwoningen in Gau bijgekomen. 
 
Uit de enquête van september 1999 kwam naar voren dat de aantrekkelijkheid van Gau gelegen is in het feit dat 
het buiten en landelijk wonen is in Gau en dat de rust en ruimte zeer gewaardeerd wordt. Men geeft aan dat het 
plattelandskarakter van Gau niet verloren mag gaan. Het merendeel is van mening dat Gau de 400 
inwoneraantal niet mag overschrijden en dat tot 1999 Gau te snel is gegroeid. Na de realisatie van Tsjemlân II is 
er momenteel geen vraag naar woningen omdat door natuurlijk verloop er steeds wel woningen worden 
aangeboden. De verhouding koop/huurwoningen is goed en er zijn voldoende koop- en huurwoningen voor 
gezinnen en ouderen, die geen aanpassingen behoeven. In het dorp wonen vooral forenzen en ZZP-ers.  
 
Uit het buurtmeteronderzoek is naar voren gekomen dat de huidige ‘bejaardenwoningen’ niet meer die 
voorzieningen hebben die vereist zijn voor seniorenwoningen. Ook is er meer vraag naar veiligheid en  
zorgverlening omdat senioren minder snel naar een verzorgingshuis gaan.  
Dit item heeft de aandacht van het Dorpsbelang.  
 
Er is ook geen grond beschikbaar waar eventueel kleinschalige woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Het 
sportveld en het naast gelegen weiland valt af, maar ook daar waar bedrijven zijn gesitueerd valt woningbouw af 
omdat anders milieuaspecten in het geding komen. Er moet een ruime zone zijn tussen deze bedrijven en 
woningen. Gau wil deze bedrijven behouden omdat deze deel uitmaken van Gau. Ten tweede is de 
zuidoostzijde van Gau vastgelegd als beschermd dorpsgezicht. Ten derde valt ook de zuidwestzijde van Gau af 
omdat er een groenzone (buffer) moet blijven tussen Sneek en Goaiïngea enerzijds en Gau anderzijds. De 
ecologische waarde van dit gebied, maar ook het karakteristieke aanzicht van Gau zou dan worden aangetast. 
Ten vierde het gebied ten westen van Gau: ook hier geldt dat hier een agrarisch bedrijf is gesitueerd en geheel 
afhankelijk is van het land aldaar welke grenst aan de Sneeker Oudvaart. 
 
We zijn van mening dat de authenticiteit van de dorpskern zoveel mogelijk gewaarborgd moet blijven. Per slot 
van rekening is, zoals eerder opgemerkt, de Boeijengastrjitte het gezicht van Gau en karakteriseert deze de 
lintbebouwing van het dorp. Ook uit het buurtmeter-onderzoek is naar voren gekomen dat het dorpsgezicht 
geconsolideerd moet worden. Anders geformuleerd, de kenmerken, waaronder het landelijke uiterlijk van Gau, 
mogen niet ingrijpend veranderen. 
 
De laatste jaren is er een terugloop van leerlingen aan de basisschool in Gau. Ook de andere dorpen van De 
Lege Geaën hebben hier mee te maken. Sinds kort is er de intentie uitgesproken tot meer samenwerking tussen 
de scholen van Gau, Sibrandabuorren en Tersoal. Wij zullen deze ontwikkeling op de voet volgen en waar 
mogelijk stimuleren omdat de aanwezigheid van een basisonderwijs van cruciaal belang is voor de leefbaarheid 
in de dorpen.  
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2.2 Werkgelegenheid 

Hoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt, zijn er diverse bedrijven in Gau gesitueerd. Naast diverse 
agrarische bedrijven, zijn in Gau ook een Mechanisatiebedrijf, Garagebedrijf, Veevoeder-fouragebedrijf, 
Bloemenzaak en Bouw- en Klúsbedrijven gevestigd. Als we kijken naar kleinschalige bedrijven, kent Gau wel 
meer dan twintig stuks. Een aantal werknemers van deze bedrijven zijn ook woonachtig in Gau. Gau wil deze 
bedrijven graag behouden ten behoeve van de lokale werkgelegenheid. Voor zover bekend zijn er geen 
ontwikkelingen op korte of langere termijn te verwachten. Gau is van mening dat als deze bedrijven te kennen 
geven hun bedrijf te willen vergroten, er de mogelijkheid moet zijn, mits dit binnen de bestaande kaders en/of 
bestemmingsplan valt. 
Gau valt onder het verzorgingsgebied van Sneek en is daarom op Sneek en Scharnegoutum aangewezen voor 
de voorzieningen (AH, Poiesz, Postkantoor, ect.).  
 
Conclusie is dat wonen en werken in Gau in balans is en dat de bewoners tevreden zijn over de bestaande 
situatie. Voor de toekomst is het ook belangrijk om snel internet te hebben voor een goede digitale 
bereikbaarheid m.b.t. de school en de bedrijven. 
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3. Welzijn, Jeugd en Recreatie 

 

3.1 Welzijn 

 
Door de ontwikkelingen in en rond het dorp Gau en dan met name door de toename van nieuwe bewoners van 
buiten Gau is de saamhorigheid niet toegenomen. Vooral bij deze groep bewoners leeft het gevoel dat zij niet 
direct aansluiting vinden bij de bestaande dorpsgemeenschap. Dat uit zich ook in het feit dat het bestuur 
Dorpsbelang Gau moeite heeft om voldoende vrijwilligers te vinden voor het vrijwilligerswerk in het dorpshuis 
“Us Gebou”. Vooral de groep 20 – 40 jarigen wordt hierin gemist. Ook de nieuwe inwoners worden, als zij 
worden verwelkomd, hiervoor benaderd maar meestal met matig resultaat.  
 
Geregeld worden (naast het dorpsfeest / Oranjefeesten) activiteiten georganiseerd voor alle inwoners van Gau. 
De commissie Aktyf Gau is de drijvende kracht bij deze activiteiten.  
 
Het dorpshuis heeft een belangrijke functie binnen de dorpsgemeenschap en wordt daarom veelvuldig gebruikt 
voor allerlei activiteiten om de saamhorigheid te bevorderen. In de periode december 2007 tot en met juni 2008 
is het Dorpshuis gerund door een beheerder; dit bleek geen succes en deze is aan het einde van deze periode 
gestopt. We zijn van mening dat het beheer van het dorpshuis in eigen handen moet blijven waardoor sociaal 
culturele activiteiten geborgd blijven voor Gau en omstreken. In de nabije toekomst zal het begrip 
‘duurzaamheid’ van belang zijn t.a.v. verbeteringen in het dorpshuis.  
 
Conclusie: Het dorpshuis met haar activiteiten en het dorpsfeest / Oranjefeesten hebben een belangrijke functie 
binnen de Gauster dorpsgemeenschap.  

 

3.2 Jeugd 

 
Naast allerlei activiteiten voor volwassen, dienen er ook activiteiten te zijn voor de jeugdige inwoners van Gau. 
Het merendeel van de jeugd trekt in hun vrije tijd naar de zogenaamde jeugdketen ( twee jeugdketen in en 
buiten Gau). Vanuit de bewoners van het Tsjemlân is er de wens dat er een extra speeltuintje wordt aangebracht 
op het sportveld dit omdat zich hier de laatste tijd veel jonge gezinnen hebben gevestigd. In de midden van het 
dorp is een grotere speeltuin, maar qua veiligheid (druk verkeer door het dorp) niet voor de kleine kinderen van 
het Tsjemlân bereikbaar.  
Het sportveld voorziet in de behoefte van de wat oudere jeugd.  
In het dorpshuis bevindt zich ook een ruimte, specifiek voor jongeren en ook door hen ingericht. Het gebruik 
hiervan willen we zoveel mogelijk ondersteunen.  
 
Conclusie is dat de jeugd van Gau de nodige aandacht heeft en de ruimte wordt gegeven om hun wensen 
kenbaar te maken. Daarnaast wordt nagedacht over een speeltuintje voor kleine kinderen op het sportveld zodat 
ook de kleine kinderen zich op het sportveld kunnen vermaken. De hulp van een opbouwwerker inroepen bij 
problemen t.a.v. de oudere jeugd is een mogelijkheid die overwogen kan worden.  
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3.3 Recreatie 

Vanuit het dorp komt geregeld naar voren dat inwoners van Gau een sterke behoefte aan wandelpaden tussen 
de bestaande woongebieden. De eerste wens is een voetpad tussen Tsjemlân en Clegauwe via het sportveld. In 
het kader van het milieu dienen er ook nog enkele prullenbakken geplaatst te worden. Enig bezwaar hiertegen is 
dat het voetpad over land met een agrarische functie en bestemming zou moeten lopen, waardoor niet verwacht 
mag worden dat het gewenste voetpad een haalbare kaart is. Meer voor de hand liggend is om samen met 
Gemeente Súdwest-Fryslân te zoeken naar een mogelijk alternatief waarbij toch aan de behoefte wordt voldaan. 
Een andere wens is langs het fietspad van Gau via Goaiïngea naar Skearnegoutum enkele zitbanken te 
plaatsen. Nu is dat alleen bij de brug over de Âldfeart tussen Gau en Goaiïngea het geval, maar dat houdt in dat 
voor oudere wandelaars de afstand tussen de verschillende mogelijkheden om even te zitten/rusten te groot is.  
Ook in het dorp zijn er voor toeristen geen voorzieningen. Gezien de omgeving (weilanden, vergezichten) is 
deze groenzone aantrekkelijk voor wandelaars om hiervan te genieten. Daarbij mogen we de oudere wandelaars 
niet uitsluiten. 
 
Vanuit recreatieoogpunt is de kanoroute en bevaarbaarheid van de Aldfeart en opvaarten hersteld maar veel 
vaarbewegingen door de kanoërs worden er in het dorp niet gesignaleerd. Ook is er nog veel riet in de Aldfeart 
blijven staan wat het varen ernstig bemoeilijkt. Er is op langere termijn behoefte om de Kipfeart ook uit te 
baggeren maar dit is meer t.b.v. betere bevaarbaarheid voor eigen inwoners.  Enkele jaren geleden zijn er 
dammen in de Kipfeart aangebracht en verderop belemmeren doorgaande wegen in deze vaarroute dat er nog 
een doorgang is richting Snitser Mar. De recreatieplas de Potten bij de Snitser Mar en de Snitser Mar zelf 
worden veelvuldig bezocht door Gausters. 
 
Conclusie is dat er behoefte is om meer wandelpaden te creëren rond Gau. In overleg met Gemeente Súdwest-
Fryslân wordt bepaald waar de mogelijkheden liggen. Daarnaast is er behoefte om de mogelijkheden van 
waterrecreatie in de omgeving van Gau verder te ontwikkelen. Ook moet er meer aandacht komen voor de 
toeristen in ons dorp qua voorzieningen. Er is op langere termijn behoefte om de Kipfeart beter bevaarbaar te 
maken. 
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4. Verkeer, Bereikbaarheid en Bestuur 

 

4.1 Verkeer 

 
Tussen Offenwier/Sneek en Gau wordt veelvuldig gebruik gemaakt door kinderen die met de fiets naar de 
basisschool gaan in Gau. Een aantal van deze kinderen worden met de auto naar en van school gehaald, maar 
een groot gedeelte gaat al dan niet onder begeleiding van een ouder per fiets van en naar Gau. De fietsers 
maken gebruik van dezelfde weg als (vracht)auto’s en tractoren. Omdat de kinderen zich niet altijd bewust zijn 
van het gevaar, leidt dit regelmatig tot gevaarlijke situaties. Vanuit Gau en Offenwier is er nog steeds de wens 
om een fietspad aan te leggen tussen Offenwier en Gau.  
 
Ook de kruispunten tussen in de buurt van Gau hebben onze aandacht qua veiligheid van vooral de fietsers en 
voetgangers.  
 
Er is al een fietspad aangelegd tussen het dorp Goaiïngea en Gau en van Goaiïngea naar de Leeuwarder weg. 
Dit fietspad voldoet zeker in behoefte gezien de vele gebruikers. Het onderhoud laat wel te wensen over.  
 
Er rijden regelmatig auto ‘s en andere voertuigen met (te) hoge snelheid door Gau. De bewoners beklagen zich 
over het feit dat ze zich onveilig voelen op de doorgaande weg wat een Shared Space constructie heeft. De 
chauffeurs van de bedrijven in Gau hebben via hun werkgevers de opdracht gekregen om hun snelheid aan te 
passen als zij door Gau rijden. Maar andere inwoners en chauffeurs van bedrijven van buiten Gau nemen het 
niet zo nauw met de snelheidsregels en veroorzaken daardoor blijvende overlast. Dit komt de leefbaarheid van 
het dorp niet ten goede. Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Gau wil dat Gemeente Súdwest-
Fryslân met maatregelen komt om de overlast te beperken.   
 
Conclusie is dat de verkeersveiligheid in en om Gau op enkele punten te wensen overlaat. Deze vragen op 
zowel korte als langere termijn om verbetering.  
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4.2 Bereikbaarheid 

 
Bewoners van Gau welke niet de beschikking hebben over eigen vervoer (scholieren, studenten en bejaarden) 
zijn sterk afhankelijk van openbaar vervoer. In de weekenden en ’s avonds rijden er geen bussen, dit in 
tegenstelling tot de afspraak tussen Connexxion (nu Arriva) en de Provincie Fryslân.  
Er was de wens om een busverbinding te realiseren met het treinstation in Grouw gezien de vele studenten 
maar ook die mensen die in Leeuwarden of Groningen studeren of werken, maar dit is niet gehonoreerd. Wel 
gaat Arriva binnenkort in de onrendabele uren met een belbus rijden en is een rit naar station Grou misschien 
mogelijk.  
 
Bij activiteiten in het dorpshuis of op het sportveld ontstaan soms parkeerproblemen. Daarbij ondervinden enkele 
dorpsbewoners hinder doordat bezoekers met hun auto op- of inritten blokkeren. Hierdoor kunnen, in geval van 
calamiteiten, de hulpverleningsinstanties niet bij de locatie komen waar ze moeten zijn. Zo gebeurt het 
regelmatig dat de toegang tot De Clegauwe geblokkeerd wordt door auto’s van bezoekers van het dorpshuis. 
Een wens van Dorpsbelang is om borden te plaatsen die aangeven waar (meer) parkeerplekken zijn. 
 
Elke dag zijn er ook parkeerproblemen bij de basisschool. Hoewel er parkeerplekken aanwezig zijn op enkele 
tientallen meters van de basisschool, wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. De ouders die de kinderen 
ophalen en wegbrengen parkeren vlak voor de school, de kinderen stappen uit en vliegen tussen de auto’s door 
naar het schoolplein. Passerende auto’s hebben weinig zicht op de situatie en daardoor is de verkeersveiligheid 
in het geding. De schoolleiding heeft borden geplaatst met oranje vlaggetjes om automobilisten te attenderen op 
de gevaarlijke situatie, maar daarmee is het probleem niet verholpen.  
 
Conclusie is dat de bereikbaarheid van het Dorpshuis “Us Gebou” en de basisschool op zich prima is, maar dat 
er bij aanvang en afsluiting van de schooltijden door ‘wild parkeren’ de verkeersveiligheid in het geding komt. Dit 
valt ook onder de verantwoording van het schoolbestuur. Daarnaast wil het Dorpsbelang zich blijvend inzetten 
voor een beter openbaar vervoer of vervanging hiervan.  

 

4.3 Bestuur 

 
Het bestuur Dorpsbelang Gau ervaart de communicatie vanuit de Gemeente Súdwest-Fryslân als goed. De 
dorpencoördinator die vanuit de gemeente is aangesteld voorziet zeker in behoefte. Dorpsbelang Gau wil de 
Gemeente Súdwest-Fryslân voor de problemen waar zij tegenaan lopen wel blijvende aandacht vragen. 
Er is tevredenheid over het algemene onderhoud van Gau waarvoor de Gemeente Súdwest-Fryslân 
verantwoordelijk is.  
 
De communicatie vanuit het bestuur Dorpsbelang naar het dorpsblad Gauster Doarpsstimme, verenigingen en 
bedrijven is de laatste jaren verbeterd. Besluiten en ontwikkelingen worden gepubliceerd via de Gauster 
Doarpsstimme, de website van Gau en de facebookpagina (hieraan gekoppeld) zodat iedere dorpsbewoner op 
tijdig wordt geïnformeerd.  
 
Het bestuur van Dorpsbelang Gau is van plan een bijeenkomst te organiseren voor zowel bedrijven die 
gesitueerd zijn in Gau als verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van het Dorpshuis “Us Gebou”. 
Daarbij zal de vraag centraal staan welke wensen deze hebben, welke ontwikkelingen er te verwachten zijn 
binnen de bedrijven en verenigingen en welke van invloed zijn op Gau. Het bestuur Dorpsbelang Gau hecht er 
belang aan om nauwe contacten te onderhouden met de bedrijven en verenigingen.  
 
Conclusie is dat het betreffende de communicatie tussen de Gemeente SWF en Dorpsbelang Gau goed is en 
Dorpsbelang en belanghebbenden als bedrijven en verengingen verbeterd kan worden. 
 
 

5. Plan van aanpak 

 
Uit deze Dorpsvisie worden er elk jaar punten gefilterd als zijnde speerpunten en opgenomen in een jaarplan. 
De dorpsvisie, zoals nu is opgesteld, kan dan voor langere duur gelden. Zij kan als leidraad dienen om de 
beschreven punten elk jaar te evalueren.  
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6. Colofon 

 
Deze Dorpsvisie is tot stand gekomen door samenwerking Bestuur Dorpsbelang Gau, de eerdere Werkgroep 
Dorpsvisie Gau en enkele betrokken inwoners van Gau. Een exemplaar van deze Dorpsvisie is te downloaden 
via www.doarpsstimme.nl of op te vragen bij Bestuur Vereniging van Dorpsbelangen Gau. 
 
 
Bestuur Ver. v. Dorpsbelangen Gau 2016 bestaat uit: 
 
Voorzitter :  Arend Krikke 
Penningmeester :  Siep Postma 
Secretaris :  Jan de Groot 
Algemeen lid :  Feikje Bakker 
Algemeen lid :  Sietske Gerbrandy 
Algemeen lid :  Renske Dotinga 
Algemeen lid :  Sipke Dotinga 

 
 

       Deelnemers buurtmeter-onderzoek 2015 waren:  
         
       Remco de Vries 
       Abe Postma 
       Janke Grunstra     
       Wijtze Tjoelker 
       Rika Fopma 
       Arend Krikke 
       Feikje Bakker 
       echtpaar Dek (vragenlijst ingevuld) 
 

 
Werkgroep Dorpsvisie 2008 / 2009 Gau bestond uit: 
 
Janke Grunstra 
Uco Suierveld 
Sjouke Winia 
Jan de Groot (Tsjemlân) 
Jan de Groot (Boeijengastrjitte) 
Rinske van der Ende 
Remco de Vries 
Abe van Hoorn 
Wijtze Tjoelker 
 
 
 
 
 
 
Maart 2016. 
Vereniging van Dorpsbelangen Gau. 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
  Bijlage: verslag buurtmeter-onderzoek mei 2015 
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      Verslag buurtmeter-onderzoek mei 2015 .  
 
 
In mei heeft een groepje inwoners van Gau met stichting Partoer d.m.v. een vragenlijst en discussie een 
inventarisatie gedaan t.a.v. de leefbaarheid in het dorp Gau. Partoer is een Fries bureau voor sociaal 
economische vraagstukken.  
 
De onderwerpen van die avond waren:  
  
1. Sociale samenhang en verenigingsleven 
2. Leefbaarheid en veiligheid 
3. Wonen en woonomgeving 
4. Toegankelijkheid en veiligheid 
5. Recreatie/toerisme en werkgelegenheid 
6. Duurzaamheid 
7. Algemeen 
 

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 

Uitkomst: De meesten inwoners kennen elkaar en hebben ook contact met elkaar. Er zijn op het ogenblik niet 
veel conflicten en er werd verondersteld dat er niet veel eenzaamheid is. Wel bleek dat sociale activiteiten 
voornamelijk door steeds dezelfde mensen worden georganiseerd en het moeilijk is nieuwkomers bij dergelijke 
activiteiten te betrekken. De Gausters zijn bereid om incidenteel mee te helpen bij activiteiten maar voor 
bestuurlijke functies zijn moeilijk mensen te krijgen. Vooral de groep 20 – 40 jarigen wordt hierin gemist. Er is 
overal minder tolerantie en ook in Gau zijn we voorzichtig in het aanspreken op elkaars gedrag. De ervaring is 
dat het makkelijker is om een volwassene aan te spreken dan een jongere.  Er is een georganiseerde 
'ouderengroep', maar hun activiteiten zijn niet bij iedereen bekend. 
 

2. Leefbaarheid en veiligheid 

Uitkomst: Op 1 woning na is er geen verkrotting en de inwoners voelen zich veilig. Vijf jaar geleden kwamen 
vernielingen wel voor, momenteel valt dat mee. De mate van overlast is (sterk) afhankelijk van de woonlocatie; 
in het centrum van het dorp komt meer overlast voor dan aan de randen van het dorp.  
 

3. Wonen en woonomgeving 

Uitkomst: Er werd verondersteld dat er voldoende huurwoningen voor starters waren maar dat men onwetend is 
over de vraaggrootte naar betaalbare huurwoningen. Deze informatie (over wachtlijsten) zou bij 
woningbouwvereniging Elkien opgevraagd kunnen worden. Ook zou meer onderzoek gedaan moeten worden 
wat betreft de vraag naar betaalbare koopwoningen voor starters omdat er geen bekendheid is over wachtlijsten 
of wat een starter zou kunnen betalen. Er zijn wel voldoende huurwoningen voor senioren, maar deze voldoen 
niet aan de huidige eisen. De verhouding koop/huurwoningen is goed en er zijn voldoende koop- en 
huurwoningen voor gezinnen en ouderen, die geen aanpassingen behoeven. In Gau wonen vooral forenzen.  
  

4. Toegankelijkheid en veiligheid 

Uitkomst: De voorzieningen in het dorp/de buurt zijn goed toegankelijk voor mindervaliden en kinderwagens en 
de openbare ruimte (stoepen, fiets- en wandelpaden e.d.) is goed toegankelijk voor mindervaliden en 
kinderwagens. Hierbij moet worden aangetekend dat er langs de doorgaande weg geen stoepen, fiets- en 
wandelpaden zijn. Hierdoor voelen veel inwoners en vooral mindervaliden, mensen met kinderwagens en 
fietsers zich niet veilig in het verkeer.  Soms is de weg te smal wanneer bijv. landbouwvoertuigen langsrijden.                                                                                                                   
Het is belangrijk dat internet sneller wordt. Vooral voor de vele (kleine) bedrijven in het dorp zou dit zeer 
wenselijk zijn.                                                                                                                                                                                         
De bus rijdt alleen in de spits en als bijv. een leerling eerder uit is dan is er geen openbaar vervoer. Ook de 
bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen (ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisarts, fysiotherapie)  
is minimaal. ’s Avonds en in het weekend is er geen openbaar vervoer.   
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5. Recreatie/toerisme en werkgelegenheid 

Uitkomst: Recreatie/toerisme zou in het dorp ook welkom zijn maar helaas er is weinig toerisme. Reden: 
toerisme kan voor inkomsten zorgen en de leefbaarheid in het dorp verhogen.                                                                                                                                             
Meer werkgelegenheid zou voor het dorp ook voordeel opleveren, want dat zorgt ook voor meer levendigheid en 
leefbaarheid in het dorp. Kleinschalige werkgelegenheid, (zzp-ers) zijn meer dan welkom maar een groter 
bedrijventerrein is niet wenselijk.  

 

6. Duurzaamheid 

Uitkomst: Er is in het dorp momenteel geen samenwerking qua energiebesparing of energieopwekking.  
Voorzieningen (basisschool, zorg) moeten geborgd worden. Aanwezigheid van een basisschool vindt men 
belangrijk. Kijkend naar de karakteristieken van het dorp is er rust en ruimte. Woonruimte(hofjes) voor ouderen, 
zodat zij de zorg ontvangen die zij nodig hebben, is wenselijk.  
 

7. Algemeen 

Wat zijn de 3 sterke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?                                                                                 
- Rust, ruimte, uitstraling, sociale controle, compact, veilig, gezellig, bedrijvigheid (dorpshuis, ondernemers), 
ligging dicht bij Sneek. Sterke saamhorigheid van de 'kerngroep' die telkens zorgt voor reuring en activiteiten. 
 
Wat zijn de 3 zwakke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?                                                                           
- Weinig middenstand, openbaar vervoer dienstregeling niet frequent genoeg, onveilige doorgaande weg, weinig 
werkgelegenheid, een dorps-ommetje wordt gemist, weinig vertier/jeugdsoos voor jongeren (12-16) (er is wel 
een 'keet' voor de jeugd). Slagkracht (om fysieke veranderingen in het dorp aan te brengen) van het dorp is niet 
op het niveau waarop het zou moeten zijn. Dit refereert naar de weinige acties die zijn uitgevoerd maar wel 
benoemd waren in de vorige dorpsvisie. 
 
Er zijn de laatste tijd geen grote veranderingen in het dorp geweest. De karakteristieken van het dorp zijn 
hierdoor behouden. Het dorpsbelang, de verenigingen en vrijwilligers houden de lopende zaken gaande maar bij 
grotere projecten is behoefte aan ondersteuning. Veranderingen zijn wenselijk ten aanzien van o.a. de 
verkeersveiligheid, openbaar vervoer en sneller internet. Hiervoor zal hulp nodig zijn van b.v. de 
dorpencoördinator, goede contacten met de gemeente, betrokkenheid dorpsbewoners (grotere slagkracht van 
de dorpsbewoners) en ondersteuning van de gemeente om de jeugd en ouderen (20-40) meer te betrekken bij 
het dorp met bijvoorbeeld een jongerenwerker en opbouwwerker. Ook de woningbouwver. Elkien zou hierin van 
betekenis kunnen zijn.  
 
Voor al deze zaken zijn financiën onontbeerlijk (uit MienskipFûns?) en daarnaast een goed plan, draagvlak 
onder de inwoners en goede contacten. Voorbeelden en informatie over andere dorpen kunnen ook van dienst 
zijn.  
 
Bovenstaande uitkomsten zijn de eerste bevindingen van het buurtmeteronderzoek en door 8 mensen uit het 
dorp naar voren gebracht. Het bestuur van het dorpsbelang gaat zich hierover met de dorpencoördinator 
beraden en in de op te stellen dorpsvisie 2016 zullen onderdelen hieruit worden meegenomen.  
 
 
*Bovenstaand verslag van het buurtmeteronderzoek is gepubliceerd in de Doarpsstimme van juli 2015.



 

 
 
 
                Impressies van dorp Gau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 


