INLEIDING
WAT ER VOORAF GING
Vanaf 2010 hebben we aan en in ons dorp Reahûs kunnen werken op basis van de dorpsvisie 20102015. Omdat veel van de actiepunten die in deze visie stonden inmiddels zijn gerealiseerd, is de
behoefte aan een nieuwe dorpsvisie ontstaan.
Vandaar dat het doarpsbelang Reahûs ons heeft gevraagd mee te werken aan de totstandkoming van
een nieuwe visie, opnieuw voor een periode van 5 jaar. We hebben hiervoor zowel de volwassenen als
de jeugd geraadpleegd. Dit hebben we gedaan via interactieve, inspiratievolle avonden waar de ideeën
met elkaar tot stand zijn gekomen. Daarnaast hebben we de bestaande dorpsvisie doorgenomen en de
nog actuele openstaande actiepunten overgenomen.
Het resultaat treft u aan in deze Doarpsvisie 2015-2020.
De visie is (net als de vorige) uitgewerkt als een actieplan. Niet alles in deze visie is echter snel
realiseerbaar. Er is een aantal onderwerpen, waarin wordt opgeroepen tot het maken van een plan. In
deze gevallen zijn er in dit visiedocument handvatten voor de planvorming opgenomen. Er zullen
keuzes moeten worden gemaakt. Daar waar dit het geval is, is dit in de inleiding van het thema
benoemd.
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REAHÛS EN HISTORIE
AANDACHT VOOR HISTORIE

De geschiedenis van Reahûs is eigenlijk de geschiedenis van de kerk. Groot en hoog beheerst hij de
omgeving. In 1709 werd bij het buurtje Slyp, ten zuiden van de huidige dorpsbebouwing, door
kapelaan Cramers een schuilkerk met een rood dak in gebruik genomen. De naam Roodhuis werd zo
verbonden aan de buurtschap die ontstond.
In 1762 wordt een nieuwe schuilkerk gebouwd, welke in 1850 ‘met 7 voet wordt verlengd’. In 1891
wordt na jaren van voorbereiding o.l.v. Pastoor ten Bokum begonnen met de bouw van de huidige St.
Martinuskerk. In de loop der jaren komen er meer huizen bij en langzaam groeit de buurtschap. In
1922 wordt de St. Bonifaciusschool in gebruik genomen. In 1991 werd het officiële Roodhuis veranderd
in het Friese Reahûs.

We zijn trots op de geschiedenis van ons dorp. Daar mogen bezoekers van mee genieten. Daarom
willen we graag het volgende realiseren:
-

Borden bij oude gebouwen met een verhaal over de geschiedenis.

REAHÛS EN VEILIGHEID
AANDACHT VOOR VEILIGHEID
Er is behoefte aan meer aandacht voor veiligheid in het verkeer. Dit is met name door de jeugd van
het dorp aangegeven.
Daarom willen we graag:
-

Verkeersremmers (blokken) in de straten.

-

Een elektronisch bord dat de gereden snelheid aangeeft.

-

Bij school langzamer verkeer (zelf borden voor ontwerpen en maken).

-

Parkeren vlakbij het bruggetje van school verbieden.

REAHÛS EN LEEFBAARHEID
SOCIALE VERBINDING
Wij vinden sociale verbinding met elkaar van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp.
Daarom willen we:
-

De multifunctionaliteit en de aankleding van It Readhûs (sfeermakers) verbeteren.

-

Werkgelegenheid voor ZZP-ers stimuleren (bijv. door het creëren van werkplekken).

-

Verenigingen activeren om gebruik te maken van de centrale agenda die op de website staat.

-

De sociale verbinding behouden door het blijvend organiseren van gezamenlijke activiteiten, vooral
ook voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.

-

Meer mensen actief krijgen in bestuursfuncties of andere vrijwillige activiteiten. Actief beroep doen
op meedoen. Tip voor verenigingen; knip activiteiten in kleinere stukjes en vraag actief om hulp.

-

Jeugdketen als gewenst blijven bestempelen. Hierbij blijven we in onderling overleg tussen jeugd en
dorp.

REAHÛS EN WONEN
EEN GEZONDE COMBINATIE TUSSEN KOOP EN HUUR
Er is in het verleden al veel initiatief genomen op het gebied van woningbouw. We weten dat het niet
waarschijnlijk is dat onze wensen op korte termijn zullen worden gerealiseerd. Wel is er behoefte aan
een plan dat richting geeft aan de initiatieven op dit terrein.
Ingrediënten voor dit plan zijn:

-

Wonen aan het water; âld reed doortrekken richting Sânleansterdyk, langs het sportveld.

-

Zelf initiatief tonen in realisatie huur- en koopwoningen.

-

Combinatie zoeken tussen energiecoöperatie en huurwoningen (zie ook hoofdstuk energie).
-

Parkeerstroken aanleggen in de Pastoar ten Bokumstrjitte.
Bestaande huurwoningen afbreken en nieuwe huurwoningen bouwen, evt. in
eigen beheer.

REAHÛS EN OMGEVING EN LEEFMILIEU
NETHEID, KLEUR EN FLEUR

Er is al veel moois gecreëerd in de afgelopen tijd. Denk hierbij aan het realiseren van de vissteiger en de
vlindertuin. Dat inspireert tot meer.
We willen graag:
-

Meer bloemen en kleur bij het binnenkomen van het dorp (bijv. narcissenbollen in de bermen).

-

Dat het gemeenteterrein bij Sânleansterdyk 28 en 30 een bestemming krijgt (bijv. parkje,
parkeerterrein, volleybalveld, groentetuin/volkstuin met natuur eromheen).

-

Een oplossing voor snoeihout (bijv. door een gezamenlijke versnipperaar aan te schaffen).

-

Een verhard fietspad naar Annabuorren, in samenwerking met doarpsbelang Turns en in goed overleg
met de grondeigenaren.

-

Een fietspad naar Hidaard realiseren, in goed overleg met de grondeigenaren (dit fietspad kan een
positief effect hebben op de school).

REAHÛS EN ACTIVITEITEN
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ALTIJD WAT TE DOEN

Reahûs is een actief dorp. Er is altijd wat te doen. We willen dit graag zo houden. Vooral voor dit thema is
de denkkracht van ons dorp groot gebleken. Er zijn door jong en oud ideeën aangedragen.
We willen graag investeren in mogelijkheden voor extra activiteiten. Hiervoor moet een plan worden
gemaakt, gebaseerd op de ideeën op de komende 3 pagina’s.
Mogelijke ingrediënten van het plan:
-

Plaatsen van een volleybalnet op het sportveld.

-

Inrichten van een biljartplek.

-

Onder het plaatsnaambord een multifunctioneel activiteitenbord. Met informatie van activiteiten in
de komende periode (bijv. keatsferiening, RAK en grienteam).

-

Koffie-ochtend voor de gezelligheid, maar ook te combineren met bijv. groenten die je zelf over hebt
en die je met elkaar wilt delen, of kleding die je voor elkaar kunt repareren.

REAHÛS EN ACTIVITEITEN
ALTIJD WAT TE DOEN

Ideeën aangedragen door de jeugd zijn:
-

Netten in de voetbalgoals.

-

Een halfpipe voor skateboarders/skatebaan.

-

BMX cross baan.

-

De zweefmolen terug bij doarpsfeesten.

-

Het wapen van Reahûs als vlag op de kerktoren.

-

Een permanent kaatsveld.
- Een kaatsmuur.
- Trappetje en glijbaan bij de visstek voor de zwemmers.
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REAHÛS EN ACTIVITEITEN
ALTIJD WAT TE DOEN

Ideeën aangedragen door de jeugd zijn (vervolg):
-

Een dorpstrampoline.

-

Een tennisbaan.

-

Een nieuw basketbalnet.

-

Meer fietsenrekken op school.

-

Een stok om ballen uit de sloot te halen (voor alle maten ballen).

-

Een slingertouw met matten eronder.
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REAHÛS EN ENERGIE
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Ook in Reahûs is er zorg voor de toekomstige generaties. We willen graag een positieve bijdrage aan het
milieuvraagstuk leveren.
Daarom willen we:

-

Het collectief bezit van zonnepanelen/-collectoren onderzoeken.

-

Onderzoek naar locaties voor collectief bezit van zonnepanelen, bijv. op de dak van de kerk, of op het
staldak van de fam. Engelsma.

-

Een werkgroep oprichten met als opdracht te streven naar zelfvoorzienend zijn qua energie (alle
energie die je als dorp verbruikt, wek je zelf op).

-

Kennisoverdracht v.w.b. energieverbruik organiseren. Bijv. iedereen die belangstelling heeft kan zijn
energierekening met anderen vergelijken en tips en tops met elkaar delen v.w.b. energie besparen.

-

Onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn op het gebied van energie.

-

Verlichting aanpassen en waar mogelijk LED verlichting gebruiken.

REAHÛS EN VOORZIENINGEN
EEN KLEIN DORP WAAR HET GROOTS WONEN IS

Iedere generatie vindt het mooi wonen in Reahûs. Om de leefbaarheid op peil te houden, zijn er voor
iedere generatie voorzieningen nodig.
Op dit vlak willen we graag:
- Een laadpaal voor elektrische auto’s en fietsen.
- Een watertappunt in het dorp (voor drinkwater, zie ook in het centrum van Bolsward).
- Snel internet, op welke manier dan ook. Ook in de buitengebieden. Evt. glasvezel stimuleren.
- Een plek creëren met koelkast waar de rijdende winkels/supermarkt de boodschappen brengen.
Zodat ook in een klein dorp als Reahûs het gemak van het thuiswinkelen mogelijk kan worden
gemaakt, zonder dat je beslist thuis hoeft te zijn.
- Open Wifi in het dorp (bijv. bij het kaatshokje, in het café).
- Pimpen van de saaie prullenbakken en afvalwijzers hierop plaatsen.
- Meer bekendheid geven aan bestaande faciliteiten / voorzieningen.

REAHÛS EN COLLECTIVITEIT
MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

In Reahûs blijft het van belang dat we om elkaar denken. Samen zijn we sterk. Ien mei ús allen!
Om de collectiviteit te behouden en verder te bevorderen willen we:
-

De permanente scholing van EHBO-ers/AED-ers in stand houden.

-

Een dorps-app ontwikkelen. Hierin komen vraag en aanbod bij elkaar voor bijv. het delen van auto´s,
het aankondigen van activiteiten, het vragen en aanbieden van spullen, zorgvragen en klusjes.

-

Een groentetuin realiseren waarvan de verzorging evt. in samenwerking met school kan worden
gedaan. We delen de oogst met elkaar.

REAHÛS, DE DORPSVISIE EN HET VERVOLG
HOE VERDER

Wij willen iedereen bedanken voor het meedenken aan deze dorpsvisie. Het geeft ons dorp houvast
voor het uitvoeren van nieuwe plannen, waarbij het dorpsbelang de regie kan voeren. Wij hopen en
verwachten dat we weer kunnen rekenen op de inzet van velen bij het oppakken van de plannen, want
ook daarin is Reahûs groots;

ien mei ùs allen!
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