
 

Buitenpost 

Datum: 12 mei 2021 

Locatie: bij de kerk, oorlogsmonument 

Kleur Omschrijving 

 Waar ontmoet u andere inwoners? 

 Waar voelt u zich veilig? 

 Waar voelt u zich onveilig? 

 Wat vindt u de mooiste plek in het dorp? 

 Wat vindt u de lelijkste plek in het dorp? 

 

 

Algemeen 

- ’t Koartling moet de schakel zijn tussen inwoners. Een plek om elkaar te ontmoeten en te 

ontwikkelen.  

Wat mist er in het dorp? 

- Prullenbak bij monument 

- Huisvesting voor verschillende doelgroepen. 

- Gebrek aan voldoende vrijwilligers.  

  



 

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp? 

Sociaal 

- Ontmoeting organiseren via buurtverenigingen 

- Voorzieningen creëren om te kunnen blijven wonen in je eigen dorp als je ouder wordt (zorg 

dichtbij in het dorp, meer plaatsen in woonzorgcentrum, wmo voorzieningen in huis) 

- Ontmoeting voor jeugd is belangrijk. (’t Koartling, maar ook skatebaan). Jongeren een plek en 

ruimte en verantwoordelijkheid geven om te hangen. Hangjongeren hoeven geen probleem 

te zijn. Politie ‘jaagt’ nu soms op ze.  

- Biedt in het Koartling bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding voor jeugdigen.  

- Ideeënbus voor inwoners (bijvoorbeeld bij de bibliotheek) 

- Meer vormen van zelfstandig wonen voor ouderen (hofjes, generatiehuizen). Hierdoor het 

samenzijn stimuleren, waardoor minder snel een beroep op professionele zorgverleners 

nodig is.  

- In het centrum zitjes/bankjes creëren voor ontmoeting en een gesprek. Groen aankleden.  

- Inwoners met bijvoorbeeld GGZ problematiek of geen daginvulling helpen met dagstart (o.a. 

via sportschool of wandelgroepen). 

- Verzorgingshuis moet blijven met uitbreiden functie: mee eten, borreluurtje voor andere 

inwoners.  

- Vrij denken. Bijvoorbeeld deel feestweek loslaten en elders in het jaar plaatsen 

(verspreiden), zoals de lichtjesroute.  

- Samenwerking en contacten leggen tussen de buurtverenigingen. Samen zijn we sterker. 

- Niet alleen fruitbomen van en voor de gemeenschap, maar ook een gemeenschaps(groente) 

tuin. Pluktuin. 

- Raad en daad “balie” (van en voor uit de gemeenschap) 

- Tool voor vraag en aanbod 

- Deel van het dorp koppelen aan een buurtvereniging met als doel schoon houden en 

defecten doorgeven middels app. 

Fysiek 

- Een warm en groen welkom in het dorp. Warm aankleden dorp. Niet aan typische 

dorpsgezichten tornen. 

- Leegstand (winkels) in eigen beheer flexibelere contracten. Meer pop up winkels/concepten 

toepassen. 

- Meer woningen voor de jongeren/starters. 

- Mooiere Kerkstraat met veel meer groen. (foto’s van hoe het was) 

- Verlichting van de kerk.  

- Fietspaden buurtschap Egypte (natuur/rust) 

- Kerkstraat autovrij maken. Hierdoor meer veiligheid en ruimte om elkaar te ontmoeten en te 

praten.  

Wat mag er volgens u niet ontbreken in de visie sociale basis? 

- Een fysieke verbindingsplaats en digitale faciliteit voor verbinding.  

- Minder bureaucratie. Eenvoudige regels en ruimte voor initiatieven.  

- Denk in kracht en oplossing, niet in problemen.  
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