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Dorps-of wijkschouw 

Agenda - Burdaard - Jislum 
 
  

Datum: Donderdag 14 juli 2022, 15.00 uur 

Startlocatie: MFC Burdaard 

Aanwezigen: • Herman Annema (Werkleider) 

• Ina Witteveen (Dorpen- en wijkencoördinator) 

• Afvaardiging Dorpsbelang 

• Paula Ferwerda, Wonen Noordwest Friesland 

 
 

Schouwpunten  
 

Locatie/adres Onderwerp 

1. Stenendamsterdyk 
(foto 1) 

Bebouwdekom bord Stenendamsterdyk is aan een opknapbeurt toe. 

2. Stenendamsterdyk 
(foto 2) 

Inrit Ijsbaan stenendamsterdijk, Nieuw aangeplant, boom staat te dicht bij de 
inrit. tractor past er met groot materieel niet door. 

3. Dokkumerstraatweg 
(foto 3) 

Doorgroeistrips Dokkumerstraatweg verzakken. Bij entree van het dorp wordt 
ook erg hard gereden. Mogelijk helpt ophoging van de drempel bij de 
wegversmalling. 

4. Dokkumerstraatweg  
en Jislumerdyk 
(foto 11) 

Ook in de informatieborden aan Dokkumerstraatweg en Jislumerdyk zou 
gemaaid moeten worden. Of graag verwijderen. 

5. Brug Jislumerdyk 
(foto 8) 

Kapotte bestrating Brug Jislumerdyk. 

6. Jislumerdyk 
(foto 10) 

Op de Jislumerdyk wordt erg hard gereden. hier wonen 9 jonge gezinnen. 
kinderen moeten over deze weg zonder trottoir naar school. 
Wegversmallingen bij ingang dorp en halverwege, of herinrichting zoals zo 
prachtig gedaan op de Wanswerterdyk zouden helpen. 

7. Tunneltje haven 
(foto 4) 

Tunneltje haven, met name op het plafond staan zeer schokkende teksten. 

8. It Spyk 
(foto 5) 

Lantaarnpaal 't Spyk heeft het nog nooit gedaan. 

9. It Spyk 
(foto 6) 

Veelvuldige klachten over hard rijden 't Spyk. Graag afwaarderen ivm jonge 
gezinnen. 

10. Snelheid It Spyk 
(geen foto) 

Wij wonen nu zon vier jaar op it spyk en een van de punten waar wij mee zitten 
is de snelheid. Ik heb denk ik al een jaar geleden dit bij de gemeente 
aangekaart en die zouden er wat mee doen maar tot op heden is er nog niets 
ondernomen. Ik heb gevraagd om een 30 km zone en een bord dat er kinderen 
spelen. Er wonen nu twee gezinnen op it spyk en veel ondernemers die er een 
loods hebben nemen hun kinderen mee en die spelen daar weer. Door de 
onoverzichtelijke situatie van onoverzichtelijke in en uitritten, auto’s die langs 
de weg staan etc en de snelheid waarmee autos hier op it spyk rijden is het 
wachten op ongelukken. (is ook al een aanrijding geweest gelukkig 
blikschade) Ook komt hier veel vracht verkeer in de vorm van vrachtauto’s en 
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trekkers. Ik waarschuw de kinderen altijd als ze naar buiten gaan maar het is 
wel een punt waar wij erg moeite mee hebben en wij als buurt verandering in 
willen zien. 

11. Bereikbaarheid Spyk 
voor scooters It Spyk 
((geen foto) 

Op de Hikkaarderdyk is het verboden om met een scooter te rijden. Ook over 
de haven mogen we niet. Ik heb nu zelf een scooter en kan dus legaal niet het 
terrein af komen. Ook nu de pomp en de loodsen hier staan komen hier 
regelmatig scooters over de weg. Ik rij nu wel over de Hikkaarderdyk omdat ik 
niet anders kan maar omdat deze weg 80 is en er een onoverzichtelijke bocht 
in zit doe ik dit niet met een fijn gevoel. Dit heb ik een paar weken geleden op 
3 manieren bij de gemeente neer gelegd mail telefoon en app maar alle drie 
keer geen antwoord. 

12. Hikkaarderdyk / It 
Spyk 
(foto 7) 

Gevaarlijke kruispunten Hikkaarderdyk / 't Spyk. Voor punt 6 en 7 en 10 zou 
afwaardering van Hikkaarderdyk naar 50 km/u helpen. 

13. Nieuwbouw 
(foto 9) 

Parkeerterrein bij nieuwbouw oogt gedateerd en past niet bij de mooie 
nieuwbouw. 

14. Dorpsplein 
(foto 12) 

De eerste helft van het dorpsplein is weinig ingericht. 

15. Hoofdweg 
(foto 17) 

De laatste 4 foto’s richten zich allemaal op de ontzettend slechte staat van de 
hoofdweg id richting bourboomweg. veel gaten, de weg verzakt extreem en is 
hierdoor onbegaanbaar voor voetgangers met loophulpmiddelen. daarnaast is 
er geen trottoir aanwezig. 

16. Hoofdweg 
(geen foto) 

Vanwege de vele bouwwerkzaamheden langs de Hoofdweg is op veel plekken 
het trottoir verzakt. Als het heeft geregend kun je goed zien zien waar de 
kuilen zitten, wandelaars moeten op deze plekken uitwijken op de rijweg. 
Meer aanwonenden daar klagen hierover. 

17. Hoofdweg 
(foto 13) 

De stroken langs de Hoofdweg zijn zeer slecht onderhouden. 

18. Hoofdweg 
(foto 14) 

Het monument aan de Hoofdweg ziet er keurig uit, bedankt! 

19. Hoofdweg/ 
Bourboomweg 
(geen foto) 

De hoek is idd riskant. De bocht wordt vaak afgesneden, er is hier echter 
weinig ruimte om een middengeleider etc aan te brengen. 

20. Bourboomweg 
(foto 15) 

Speeltuin Bourboomweg is ernstig aan een opknapbeurt en wat opsmuk toe. 

21. Hoek Hoofdweg/ 
Concordiastrjitte 1 
(foto 23) 

Een smalle strook langs ons huis (hoek Hoofdweg/Concordiastrjitte 1) en dat van 
de buurvrouw (Cc3) is van de gemeente, maar wordt vaak overgeslagen met 
maaien. 
Het is na een telefonisch en mondeling verzoek twee dagen geleden wel 
gebeurd. Waarvan acte. 

22. Concordiastraat/ 
Hoofdweg 
(geen foto) 

Bij alle bouwwerkzaamheden in de Concordiastraat zijn er bij het indraaien van 
kranen, opleggers etc. etc. vanaf de Hoofdweg troittoirtegels beschadigd en 
de grond ingedrukt 

23. Concordiastrjitte 
(brief) 

Het buurtcomité Concordiastrjitte heeft zorgen over o.a. de hoge snelheden, 
waarmee in de straat wordt gereden. Hierover is reeds contact geweest met 
de gemeente. De reactie van de gemeente treffen jullie aan in de bijlage.  
Hopelijk kan er met de schouw aandacht op worden gevestigd, wat weer kan 
bevorderen dat er iets aan wordt gedaan 

24. Melkfabriek 
(foto 16) 

De entreepaal van melkfabriek, hier zouden wij graag een informatiebord bij 
willen hebben voor passanten. 
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25. ?? 
(geen foto) 

Bij realisatie van Bouwplan Burdaard Brûst nemen wij aan dat in eerste 
instantie gekozen is voor Donia 1, ingeval van 8 lijken de ontsluitingswegen te 
zijn vergeten. Nòg meer verkeer vanuit Bornemeer, Hoofweg, Concordia èn 
daarbij dan nog de nieuwe bouwlocatie op de Hoofdweg, die ook nog zònder 
troittoir is, is o.i. vragen om moeilijkheden. 
Als het er ooit al eens van komt is een ontsluiting van 8 naar de 
Steenendamsterweg -ergens bij begraafplaats- een optie lijkt ons. 

26. Wanswerterdijk 
(foto 26) 

De Wanswerterdijk is mooi opgeknapt, Wat ik jammer vind is dat van de 
Wellen tot de Obermanstraat de stoep bij de opritten maar 3 tegels breed is 
als je met zijn beiden bent loopt de één bij de opritten steeds op het schuine 
stuk. 
De banden bij de opritten zijn te laag en er is een rand waar je over kunt 
struikelen. 

27. Pad langs de Ee 
vanaf de Opslag 
(foto 27) 

Vanaf de Opslag is het pad langs de Ee op sommige plekken heel smal door te 
brede hagen en overgroeiend gras zie foto. 

28. Hoek van de Wellen 
(foto 29) 

Paal van bord? Naast stenen paaltje tegels omhoog gedrukt. 

29. Wanswerterdijk/ De 
Wellen 

Naast Wanswerterdijk 56 op de Wellen een veel te brede haag   

30. De Wellen 
(foto 30) 

Op een hoek op de Wellen plantsoen vol met brandnetels   

31. Obermanstraat 
(foto 31) 

Op alle bejaarde paadjes Obermanstraat veel overhangende hagen en gras 

32. Populieren 
Bourboomweg 
(agendapunt later 
nagestuurd) 

Vraag over eigendomssituatie. 

 
* Naar aanleiding van de aankondiging in het dorpskrantje van Burdaard hebben een aantal 

dorpsbewoners nog wat meldingen gedaan t.b.v. de dorpsschouw. Deze meldingen zijn 
blauw gekleurd.  
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Bijlage 

 
 
 
Voorbereiding dorpsschouw Burdaard 7 juli 2022 
 

 
Figuur 1   Bebouwdekom bord stenendamsterdyk is aan een opknapbeurt toe 

 

 
Figuur 2 Inrit Ijsbaan stenendamsterdijk, Nieuw aangeplant, boom staat te dicht bij de inrit. tractor past er met groot 
materieel niet door. 
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Figuur 3 Doorgroeistrips dokkumerstraatweg verzakken. Bij entree van het dorp wordt ook erg hard gereden. Mogelijk 
helpt ophoging van de drempel bij de wegversmalling.  

 
Figuur 4 Tunneltje haven, met name op het plafond staan zeer schokkende teksten. 
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Figuur 5 Lantaarnpaal 't Spyk heeft het nog nooit gedaan. 

 

 
Figuur 6 Veelvuldige klachten over hard rijden 't Spyk. Graag afwaarderen ivm jonge gezinnen. 
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Figuur 7 Gevaarlijke kruispunten Hikkaarderdyk / 't spyk. Voor punt 6 en 7 en 10 zou afwaardering van Hikkaarderdyk naar 
50 km/u helpen. 

 

 
Figuur 8 Kapotte bestrating Brug Jislumerdyk 



 

8 
 

 
Figuur 9 Parkeerterrein bij nieuwbouw oogt gedateerd en past niet bij de mooie nieuwbouw. 

 
Figuur 10 Op de Jislumerdyk wordt erg hard gereden. hier wonen 9 jonge gezinnen. kinderen moeten over deze weg zonder 
trottoir naar school. Wegversmallingen bij ingang dorp en halverwege, of herinrichting zoals zo prachtig gedaan op de 
Wanswerterdyk zouden helpen.  

 
Figuur 11 Ook in de informatieborden aan Dokkumerstraatweg en Jislumerdyk zou gemaaid moeten worden. Of graag 
verwijderen. 
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Figuur 12 De eerste helft van het dorpsplein is weinig ingericht. 

 
Figuur 13 De stroken langs de Hoofdweg zijn zeer slecht onderhouden. 

 
Figuur 14 Het monument aan de Hoofdweg ziet er keurig uit, bedankt! 
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Figuur 15 Speeltuin Bourboomweg is ernstig aan een opknapbeurt en wat opsmuk toe. 

 
Figuur 16 De entreepaal van melkfabriek, hier zouden wij graag een informatiebord bij willen hebben voor passanten. 



 

11 
 

 
Figuur 17 De laatste 4 foto’s richten zich allemaal op de ontzettend slechte staat van de hoofdweg id richting 

bourboomweg. veel gaten, de weg verzakt extreem en is hierdoor onbegaanbaar voor voetgangers met 
loophulpmiddelen. daarnaast is er geen trottoir aanwezig. 
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Bijlage bij 21 
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Bijlage bij 22 
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Bijlage bij 23 

 

Melding Concordiastrjitte Burdaard 
 
Naar aanleiding van uw melding het volgende. 
 
Als een straat gepland staat voor onderhoud, dan bekijken we of we deze straat moeten 
aanpassen. De gemeente houdt dan rekening met de verkeersveiligheid. Zo bepalen we 
of we snelheid remmende maatregelen willen uitvoeren. Maar het gemeentebestuur 
beslist. Bij doorgaande routes of ontsluitingswegen hoeven we niet te wachten tot het 
moment dat de weg voor onderhoud gepland staat. Dan kan de gemeente ook 
tussentijds bepalen of er snelheid remmende maatregelen nodig zijn. 
 
Ook is het zo dat de Concordiastrjitte een doodlopende weg is, het verkeer wat hier rijd is 
bestemmingsverkeer (eigen bewoners). U kunt u buurtgenoten aanspreken op het 
rijgedrag om uw buurt veilig te houden. 
 
Verder kunt u ook kijken op https://vvn.nl/in-je-buurt wat u verder als buurt nog kan doen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michiel Dreijer 
 
Team Ingenieursbureau 
Afdeling Openbare Werken 
 
Bijlage bij 26 
 

 
 
  

https://vvn.nl/in-je-buurt
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Bijlage bij 27 
 

 
 
Bijlage bij 28 
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Bijlage bij 29 
 

 
 
 
Bijlage bij 30 
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Bijlage bij 31 
 

 


