Hurdegaryp
Datum: 14 juni 2021
Locatie: P-terrein Fuormanderij
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
-

Je kunt aan alles meedoen als je wilt en als je niet is het ook goed. Niemand die je daar op
aanspreekt.
Is een fijn dorp om te wonen. Je kunt met veel dingen meedoen. Er is veel te kiezen.
Positief: informatieborden Rijksstraatweg.
Fijne winkels.
Verschillende inwoners noemen meerdere keren dat het erg jammer is dat de bibliotheek
dicht is.
Ook de weekmarkt wordt gemist.
Blij met een initiatief voor de jeugd zoals ’t Stationnetje.

-

-

Vanuit de kerk wordt maandelijks het sociaal eetcafé georganiseerd voor alle inwoners uit
het dorp. Hier komen veel inwoners op af (zo’n 80 gemiddeld). Ondernemers uit het dorp
dragen hier ook aan bij. De kerk stelt het gebouw beschikbaar.
Vanuit de kerk is ook het tienerwerk heel actief.
De herinrichting van de Stationsstraat maakt dat het dorp meer één is geworden.
Eigenlijk is Hurdegaryp niet echt een dorp. Er wonen veel forenzen die meer gericht zijn op
de voorzieningen in de stad Leeuwarden.
Mooiste plekje is de kanovijver.

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

Jeugd zou graag een pannakooi willen nabij de flat aan de rand van Hurdegaryp. Meer
aandacht voor spelen en beweging jeugd in de openbare ruimte.
Het zou fijn als de activiteiten zoals stoelyoga en gymnastiek weer gewoon kunnen starten.
Inwoners missen dit soort activiteiten.
Toch een soort van bibliotheek, leescafé in het Maskelyn organiseren. Vrijwilligers willen wel
boeken bezorgen.
Buurtwerkers dichtbij en zichtbaar in het dorp.
Muziekkoepel op eiland in het kader van Arcadia 2022 kunstproject.

Fysiek
-

-

Meer levensloopbestendige woningen bouwen.
Meer starterswoningen bouwen. De jeugd wil hier graag blijven wonen, maar de huizen zijn
nu onbetaalbaar.
Schade aan huizen door nieuwe inrichting dorpsstraat
Onveilige situatie bij oude Rabobank/Station/Apotheek
Er wordt door de jeugd gedeald nabij het winkelcentrum, veroorzaakt overlast. Meer op
handhaven. (situatie is nu al beter sinds de jongerenwerkers actiever zijn in het dorp en bij
de jeugdsoos).
Kan de gemeente iets doen aan de te hoge groenvoorzieningen? Het is mooi, maar soms erg
onveilig.
We missen een Hema.
Geen 5G alsjeblieft.
Meer groen en wandel- en fietspaden. Wandelroutes met elkaar verbinden.

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

Inspraak is belangrijk. Goede communicatie en korte lijnen met de gemeente is wenselijk.

