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De	  gemeente	  Súdwest-‐Fryslân	  is	  van	  plan	  in	  ieder	  dorp	  van	  de	  gemeente	  een	  buurtmeting	  te	  
houden.	  De	  buurtmeter	  is	  een	  hulpmiddel	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  sociale	  kant	  van	  het	  leven	  
in	  een	  dorp.	  Dit	  wordt	  gedaan	  door	  middel	  van	  vragen/reacties	  op	  stellingen	  over	  bepaalde	  items.	  	  
Dit	  houdt	  in	  dat	  er	  in	  ieder	  dorp	  een	  groepje	  mensen	  van	  zo’n	  8	  tot	  10	  personen	  moet	  worden	  
samengesteld.	  Het	  doel	  is	  dat	  deze	  groep	  antwoorden	  geeft	  op	  een	  aantal	  stellingen	  om	  zo	  een	  beeld	  
te	  krijgen	  van	  wat	  er	  leeft	  in	  het	  dorp.	  	  
Ook	  voor	  Burgwerd	  is	  een	  groepje	  mensen	  gevraagd	  die	  zo’n	  beetje	  de	  doorsnee	  van	  de	  
dorpsbevolking	  vertegenwoordigd.	  Donderdagavond	  3	  april	  werden	  wij	  verwacht	  in	  het	  dorpshuis.	  
De	  avond	  werd	  geleid	  door	  de	  heer	  Theo	  Bouma,	  dorpencoördinator	  van	  de	  gemeente	  voor	  
Burgwerd	  en	  er	  was	  een	  leefbaarheidscoördinator	  aanwezig	  van	  Partoer.	  	  
Eén	  van	  de	  onderwerpen	  die	  aan	  bod	  kwam	  was	  bijvoorbeeld	  de	  veiligheid	  in	  het	  dorp,	  voelt	  men	  
zich	  veilig,	  zijn	  er	  onveilige	  verkeerssituaties	  enz.	  Een	  ander	  onderwerp	  was	  hoe	  goed	  kennen	  we	  
onze	  buurt/buren.	  Zijn	  we	  betrokken	  bij	  elkaar,	  helpen	  we	  elkaar	  wanneer	  dat	  nodig	  is	  (mantelzorg),	  
zijn	  er	  voldoende	  voorzieningen	  in	  het	  dorp	  voor	  jong	  en	  oud.	  
Hoe	  gaat	  het	  bijvoorbeeld	  met	  het	  verenigingsleven	  in	  kleine	  dorpen,	  zijn	  er	  voldoende	  mensen	  om	  
bestuursfuncties	  te	  vervullen,	  zijn	  er	  voldoende	  leden	  om	  de	  vereniging	  te	  laten	  bestaan.	  Hoe	  gaat	  
het	  met	  de	  werkgelegenheid	  in	  het	  dorp,	  zijn	  er	  recreatiemogelijkheden.	  Zijn	  er	  voldoende	  huizen	  
voor	  de	  verschillende	  doelgroepen	  of	  gaan	  veel	  dorpsbewoners	  vroeg	  of	  laat	  weg.	  
Alle	  antwoorden	  worden	  door	  de	  gemeente	  in	  de	  computer	  verwerkt.	  Door	  de	  inzichten	  die	  de	  
buurtmeting	  verschaft	  kan	  de	  gemeente	  een	  visie	  ontwikkelen	  om	  de	  kwaliteit	  van	  samenleven	  in	  
ons	  dorp	  en	  onze	  gemeente	  samen	  met	  de	  bewoners	  te	  verbeteren.	  	  
Het	  was	  een	  leuke	  avond	  waar	  over	  en	  weer	  meningen	  werden	  gewisseld.	  We	  zullen	  zien	  wat	  het	  
voor	  Burgwerd	  oplevert.	  
	  
Namens	  de	  buurmeters,	  
	  
Willy	  de	  Boer	  	  
	  
	  


