
 

Burgum 

Datum: 18 mei 2020 

Locatie: de Markt 

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 

- Natuur: fietsen, wandelen alles kan hier. Veel vrijheid.  
- Blij met Wetterwille park. Veel bankjes en mooie brede wandelpaden. 
- Mensen groeten elkaar hier. Veel vriendelijkheid en sociale controle (positief).  
- Het centrum van Burgum is schoon en netjes. Prettige plek met veel voorzieningen.  
- De jeugd gedraagt zich sociaal, het is niet meer zo luidruchtig op de markt.  
- Fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten bij de Pleats.  

 
Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp? 

Sociaal 

- Het park is prachtig, het zou mooi zijn om daar wat meer ontmoetingsactiviteiten te 
organiseren.  En bijvoorbeeld seizoen horeca in het park bieden.  

- Plek voor de jeugd! 
- Gezamenlijke ruimte in de Klaverkamp voor inloop en ontmoeting. 
- Behouden van speelgoed- en kledingbank in het dorp! 
- Skatebaan voor de jeugd.  
- Maatwerk voor statushouders. Gemeente ga in gesprek met de vrijwilligers over hoe we 

samen maatwerk kunnen bieden bij integratie. 
 



 

Fysiek 

- Verbinding tussen de Dobben en het park. Een mooi pad.  
- De roze dixi. Een openbaar toilet op de Markt.  
- Levensloopbestendige bungalows. Niet iedereen wil naar een appartement. 
- De stoepen in West van Burgum kunnen beter. Is niet fijn lopen met rollator en rolstoel. 
- “Mijn moeder wil graag een Lidl in Burgum en ik een snoepwinkel’.  
- Veilig maken van oversteek bij Tsjibbe Geartsstrjitte/Hillemaweg.  
- Meer Boa’s en politie op straat. Inwoners aanspreken op hardrijden en parkeren. 

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

- Aandacht voor iedereen.  
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