
 

Jistrum 

Datum: 15 juni 2021 

Locatie: P-terrein kantineplein 

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 

- Plezierig en rustig dorp om te wonen 

- Mensen kijken onderling veel naar elkaar om en daarin veel burenhulp waar nodig. 

- Jammer dat alle voorzieningen verdwenen zijn, dichtstbijzijnde winkel is in Kootstertille of 

eventueel Noardburgum straks.  

- Veel overlast op Blauwhoek van jongeren uit Kootstertille. Jongeren uit Jistrum durven/willen 

er nu niet meer naar toe. Dit wordt gelukkig al opgepakt door handhaving, politie en KEaRN 

samen met Dorpsbelangen. 

- Blij dat het MFC er hoogstwaarschijnlijk komt. De school is met 100 leerlingen nu echt te 

krap. Er zijn veel jonge gezinnen in het dorp komen wonen. Dit willen we graag zo houden.  

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp? 

 



 

Fysiek 

- Meer woningbouw voor de jeugd. De jeugd wil hier graag blijven wonen. Nu moeten ze 

veelal uitwijken naar Burgum of blijven langer thuis.  

- Hadhaven op parkeren in Buurtlaan.  

- Op de Marwei wordt hard gereden. Iets van snelheidsbeperkende oplossingen zou heel fijn 

zijn. Er spelen veel kinderen daar dicht bij de school.  

- Navragen wat is de bedoeling is van bouwterrein tussen Jistrum en Kootstertille. Er zijn wel 

bedrijven die zich daar hadden willen vestigen. Ergens is het gevoel dat er wordt 

tegengewerkt.  

-  

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

- Niks extra’s nodig. Vooral weer de activiteiten opstarten en faciliteren van voor de Corona. 

We hebben behoefte aan elkaar ontmoeten. Dat zou centraal moeten staan.  


	Jistrum
	Algemeen
	Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp?
	Fysiek

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


