Harkema
Datum: 27 mei 2020
Locatie: P-terrein bij de Poiesz
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
-

Prima dorp om te wonen.
Het is een schande dat de beide voetbalclubs niet met elkaar verder gaan. Dit zorgt voor een
tweedeling in het dorp. (meerdere keren genoemd).
Oebele Brouwer is een topper voor Achtkarspelen

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp?
Sociaal
-

Sommige ouderen ervaren eenzaamheid. Vooral in Coronatijd.
Inwoners ervaren minder sociale samenhang dan vroeger. Vroeger gemoedelijker.
Yoga voor ouderen in het dorp zou fijn zijn. Meer van dit soort activiteiten gericht op leefstijl
voor ouderen.
Meer aandacht voor de kinderen. Organiseren van activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen
en ook meer speel- en beweegmogelijkheden voor deze groepen bieden.

-

Inwoner mist bijvoorbeeld speeltuin bij sporthal.
Inwoners ervaren elkaar als eerlijk, duidelijk en direct. Mensen groeten elkaar hier.
Het clubhuis is een ‘dode boel’. Moet nodig wat gebeuren. Het clubhuis open voor jong en
oud.
Meer activiteiten organiseren voor ouderen zoals wandeltochten in de regio.
Het is moeilijk om van buiten het dorp er tussen te komen.
Nederlands Hervormde kerkgemeenschap is close.
Makkelijke aanspreekpunten Gebiedsteam Jeugd. Website onvoldoende informatie over
gebiedsteams.
Meer met elkaar organiseren.
Buurtvereniging is gestopt. Groot gemis.
Spitkeet is top.
Te weinig openbaar groen.
Soms zorgen over het opgroeien van de kinderen.
Bewegen voor ouderen, bv. fietsclub.
Cursussen voor ouderen over digitalisering: cursussen computer, internet
Meer aandacht voor trots om Harekiet te zijn. Misschien dat de feestcommissie iets kan doen
aan de tweedeling in het dorp.
Gymzaal fijne ontmoetingsplek voor ouderen.
Speeltuin aan de kant ten zuiden van de Reitsmastraat
Meer bankjes om te ontmoeten en te rusten.

Fysiek
-

Dwarssingel wordt hard gereden. Zou fijn zijn als hier iets van drempels worden geplaatst.
We missen in Harkema een sportschool.
Café de Klok is een rommeltje.
Beslist niet bouwen in het buitengebied. Bouwen voor senioren in het dorp.
We missen starterswoningen in het dorp.
Oude tennisveld moet opgeknapt worden.
Tuindorp op de kaart zetten.
Knarrehofje voor ouderen in Harkema. Gymnastiekgebouw moet Knarrenhofje word
Rotondes meer aankleden. Bijvoorbeeld met symbolen van Harkema. Kunst geeft uitstraling
en een smoel.
Mooie oude paden goed aangeven, vooral bij de vaart langs.
Nije wei: aan beide kanten geen tegelpad. Er wandelen veel mensen naar de Spitkeet.
Afvalbakken voor hondenpoep.
Wijnroos is een goede school.
Mooiste plek is de begraafplaats

Veiligheid
Groen
-

Het flatgebouw in Harkema wordt als onveilig beschouwt. Er sprake van drugsgebruik en
criminaliteit.
Drugsbeleid is aangescherpt.

Er wordt te snel gemaaid. Dit moet later. En het buitengebied vooral niet maaien. Laat de
natuur z’n gang gaan. Handhaven op boeren die maaien.

-

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

Naar elkaar omkijken. Samen en met elkaar.

