
4.1 Behoud van de agrarische leefomgeving 
Mantgum ligt prachtig centraal in de Greidhoek, een groot 
weidegebied in Friesland met kwalitatief goede grond 
voor veeteelt. In het dorp en de directe omgeving daarvan 
zijn een aantal agrarische bedrijven gevestigd. Ze zorgen 
ervoor, dat het oorspronkelijk beeld van de omgeving min 
of meer gehandhaafd blijft: koeien, paarden en schapen 
in de wei. Mantgum wil dit karakteristieke beeld graag 
behouden.

Plan van aanpak:
•  In goed onderling overleg aansturen op een gezond 

evenwicht tussen een optimale bedrijfsexploitatie en 
de kwaliteit van het woon- en leefklimaat (milieuregels, 
APV). 

•  Kijken wat de mogelijkheden zijn om de eisen en 
wensen van de agrarische ondernemers in overeen-
stemming te brengen met de wensen die voort-
vloeien uit andere voor het dorp belangrijke visies 
(milieucirkels).

•  Ondersteunen van initiatieven die het karakteristieke 
beeld van het agrarisch landschap versterken.

4.2  Betere presentatie 
ondernemersactiviteiten

Het centrum levert een klein maar gevarieerd aanbod 
van diensten. Deze activiteiten krijgen ondersteuning 
van een weekmarkt en bedrijvigheid verspreid in het 
dorp. Daarnaast hebben ondernemers er belang bij dat 
hun activiteiten bij een grote groep mensen bekendheid 
geniet. Het initiatief ligt daarbij in eerste instantie bij de 
ondernemers zelf. Het dorp kan echter op verschillende 
manieren voor impulsen en ondersteuning zorgen. 

Plan van aanpak: 
•  Infrastructuur rondom het centrum aanpassen om 

functie beter te kunnen uitoefenen. Dit heeft de 
volgende voordelen:

 - betere bereikbaarheid
 - uitbreidingsmogelijkheid markt
 - versterking regionale functie
Opmerking: Hierbij moet ook aandacht zijn voor eventuele 
negatieve effecten voor de directe woonomgeving. Deze 
moeten tot een minimum beperkt worden.

•  Meer bekendheid geven aan de ondernemers activiteiten 
in Mantgum. Hierbij kan gedacht worden aan de 
herintroductie van de ‘ondernemersbordjes’ en een 
uitbreiding van de mogelijkheden om via de website van 
Mantgum de activiteiten onder de aandacht te brengen. 

•  Samen met de ondernemersvereniging zoeken naar 
mogelijkheden om de verenigingsfunctie te versterken. 
Hierdoor kunnen de belangen van de ondernemers in 
Mantgum beter worden vertegenwoordigd.

4.3  Goed vestigingsklimaat voor 
ondernemers

Mantgum heeft met zijn gunstige ligging ten opzichte van 
de hoofdwegen in Friesland en met het treinstation een 
goede bereikbaarheid. Naast deze (klassieke) infrastructuur 
is de ICT infrastructuur nog steeds van toenemend belang. 
Dat geldt voor de middenstand, maar wellicht voor de sterk 
vertegenwoordigde ZZP-ers (Mantgum kent, per 2013, 
rond de 150 inschrijvingen in het register van de Kamer 
van Koophandel) nog in grotere mate. Ook voor deze groep 
moet Mantgum een aantrekkelijke plaats zijn om te wonen 
en te werken. 

Plan van aanpak
•  Behoud van de goede (fysieke) bereikbaarheid van 

Mantgum. Regelmatig overleg met de openbaar 
ver voer bedrijven en de gemeente is hierbij van groot 
belang. 

•  Zorgen voor een up-to-date ICT-infrastructuur. Op het 
gebied van de communicatie gaan de ontwikkelingen 
heel erg snel. In deze regio betekent het bijblijven een 
relatief grote investering voor de faciliterende bedrijven. 
Het is dus belangrijk om alert te zijn bij de ontsluiting 
van toekomstige infrastructuren. Daarbij zal het dorp 
met het oog op de volksgezondheid kritisch blijven op 
eventuele negatieve gevolgen van nieuwe technieken 
(o.a. straling).
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IE 4. Middenstand en 
ondernemerskl imaat

Inleiding 
Mantgum is voor een groot deel een forensendorp. Maar er is gelukkig ook nog de 
nodige bedrijvigheid in het dorp zelf. Bij de Kamer van Koophandel (opgave 2013) 
staan 151 ondernemers uit Mantgum ingeschreven. Het gaat dan om agrariërs, 
middenstanders en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).

Belangrijk omdat
Ondernemers zorgen voor leven in de brouwerij. 
Mantgum is niet een dorp dat tussen negen 
en half zes uitgestorven is. Economische 
bedrijvigheid moet gekoesterd en daar waar 
mogelijk versterkt worden. 

Visie op middenstand en 
ondernemersklimaat
• Behoud van de agrarische leefomgeving
• Betere presentatie ondernemersactiviteiten
• Goed vestigingsklimaat voor ondernemers
 


