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1. Sociale samenhang en verenigingsleven
De inwoners kennen elkaar: mee eens
Er is contact tussen de inwoners: mee eens
Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: mee eens
Weinig inwoners leven in isolement: helemaal mee eens
Inwoners kunnen elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag: mee eens
Inwoners werken samen om activiteiten te organiseren: helemaal mee eens
Nieuwkomers zijn actief in het dorps-/buurtleven: neutraal
Inwoners werken samen om een gemeenschappelijke agenda en/of visie op te stellen: mee
eens
Inwoners werken georganiseerd/structureel samen om zorg onderling te organiseren:
helemaal mee eens
Er zijn voldoende&nbsp;activiteiten in verenigingsverband in de buurt (wijk, dorp): helemaal
mee eens
Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de verenigingen&nbsp;op incidentele basis:
helemaal mee eens
Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de verenigingen op bestuurlijk niveau: mee
eens

2. Leefbaarheid en veiligheid
In het dorp/de buurt:
is geen verkrotting: mee eens
is geen vandalisme: mee eens
is geen a-sociale bewoning: neutraal
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is geen overlast: neutraal
voelen de inwoners zich veilig: helemaal mee eens

Wilt u uw antwoord toelichten?
Incidentele gevallen van verkrotting/a-sociale bewoning.
Verzoek aan Elkien: goed kijken welke mensen waar worden geplaatst (probleemgezinnen kunnen soms
misschien juist beter in een stad worden geplaatst dan in een (klein) dorp).

3. Wonen en woonomgeving
Er is een goede verhouding tussen koop en huur: helemaal niet mee eens
Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen voor jongeren/starters: helemaal niet mee eens
Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen voor jongeren/starters: helemaal niet mee
eens
Er zijn voldoende huurwoningen voor gezinnen.: helemaal niet mee eens
Er zijn voldoende koopwoningen voor gezinnen: mee eens
Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen voor senioren: helemaal niet mee eens
Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen voor senioren
&nbsp;: helemaal niet mee eens
Er is voldoende openbaar groen aanwezig: helemaal mee eens
In onze woonomgeving wonen vooral forenzen: helemaal mee eens

Alleen antwoorden indien van toepassing:
Door wie worden de huurwoningen, die te koop aangeboden worden, gekocht?
Zowel dorpsbewoners als mensen van buiten, voornamelijk jonge kopers.
Heeft de verkoop van huurwoningen effect op het dorp/de buurt?
Niet van toepassing.
Wilt u uw antwoord toelichten?
Er zijn nog ongeveer 8 huurwoningen. Recent zijn er nog 2 verkocht.

4. Toegankelijkheid en veiligheid
Toegankelijkheid
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Voorzieningen in het dorp/de buurt zijn goed toegankelijk voor mindervaliden en
kinderwagens: mee eens
De openbare ruimte (stoepen, fiets- en wandelpaden e.d.) is goed toegankelijk voor
mindervaliden en kinderwagens: mee eens

Digitale snelweg
In het dorp/de buurt beschikken we over een internetverbinding met voldoende snelheid en
capaciteit: niet mee eens

Veiligheid en verkeer
Inwoners voelen zich in het dorp/de buurt veilig in het verkeer: niet mee eens

Bereikbaarheid
Vervolgonderwijs is voor de jeugd goed bereikbaar per openbaar vervoer: mee eens
Zorgvoorzieningen in en buiten het dorp/de buurt zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer:
mee eens

Wilt u uw antwoord toelichten?
Buitenaf is de internetverbinding slecht. In het dorp is het beter.
Op een aantal wegen (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) wordt veel te hard gereden. Plus: veel
landbouwverkeer.

5. Recreatie/toerisme en werkgelegenheid
Recreatie/toerisme is voor het dorp/de buurt een last/lust, want ...
Een lust, brengt reuring in het dorp.
Werkgelegenheid is voor het dorp/de buurt een last/lust, want &hellip;
Geen last, vanwege de aanloop en reuring in het dorp + de werkgelegenheid die het met zich meebrengt.
Het levert wel extra (groot) verkeer op.

6. Duurzaamheid
Het dorp/de buurt:
werkt samen aan energiebesparing: helemaal niet mee eens
werkt samen aan energie opwekking: helemaal niet mee eens

Hoe maak je je dorp/de buurt toekomstbestendig?
Dorpsbelang zet zich vaak en goed in voor het dorp.
Behoud verenigingsleven van belang!
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Wilt u uw antwoord toelichten?
Qua duurzaamheid: dorpsbelang is momenteel druk met een aantal andere zaken. Oprichten van
bijvoorbeeld een energiecoöperatie heeft daarom op dit moment (nog) geen prioriteit.
Overigens hoeven dergelijke initiatieven niet alleen van dorpsbelang te komen, wordt opgemerkt tijdens de
avond.

7. Algemeen
Wat zijn de 3 sterke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?
Mooi dorp om te zien.
Levendig verenigingsleven.
Saamhorigheid.
Goede bereikbaarheid naar/van de rest van Friesland en Nederland.
Wat zijn de 3 zwakke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?
Geen winkels.
Geen school meer.
Woningdoorstroming/woningaanbod/verhouding koop en huur/betaalbaarheid woningen.
Vindt u dat het dorp/de buurt er het afgelopen jaar op vooruit of achteruit is gegaan?
Achteruit: de school is gesloten.
Vooruit: er zijn meer zaken gerealiseerd voor toeristen (o.a. walstroom).
Wat zijn hiervoor de redenen?
Zie boven.
Welke partijen waren hierbij betrokken?
Actieve gemeenschap en dorpsbelang!
Facilitering door gemeente en NL Doet.
Wilt u wat in het dorp/de buurt veranderen?
De dorpskern zou nog iets sfeervoller kunnen...bijvoorbeeld andere bestrating en in ieder geval één soort
stenen.
Herbestemming school is een aandachtspunt...dorpsbelang zou wel een ecotuin willen met een hangplek
voor ouderen. Ander idee: woningbouw op deze plek.
Zo ja,
- kunt u vertellen wat u wilt veranderen?
Zie hierboven.
- wie denkt u hierbij nodig te hebben?
Gemeente, de inwoners
- wat denkt u daarvoor nodig te hebben?
Financiële middelen
Goed plan/initiatief

8. Overig
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Als er belangrijke onderwerpen over uw buurt niet zijn besproken, dan kunt u ze hier benoemen.
Ook als u antwoorden uitgebreider wilt toelichten, dan kan dat hier. Tenslotte kunt u hier ook
vragen en opmerkingen over de vragenlijst kwijt.
Een belangrijk onderwerp wat niet in de vragenlijst voorkomt: windmolens. Kan een grote invloed hebben
op het woongenot en de woonomgeving. En kan ook leiden tot tweespalt/een andere sfeer in een dorp.
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