
 

Noardburgum 

Datum: 17 juni 2021 

Locatie: P-terrein MFC 

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. 

- Afgelopen tijd zijn er veel jonge gezinnen in Noardburgum komen wonen.  

- De BSO organiseert ook veel activiteiten voor de jonge jeugd (o.a. fotografie).  

- Als je als buitenstaander er tussen wilt komen, dan is het aan te raden vooral actief te zijn 

voor het dorp.  

- Een winkel wordt gemist. Inwoners zijn blij met de komst van een supermarkt. Alleen de 

locatie van de nieuwe winkel is niet bij alle inwoners logisch gekozen.  

- Wat gaat er met de oude school gebeuren? Is nu antikraak.  

- Communicatie vanuit wijkagent kan beter. Contact verliep altijd goed.  

 

 



 

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp? 

Sociaal  

- Organiseren van fiets- en wandeltochten vanuit de Balstien. 

- Het zou fijn zijn wanneer er een consultatiebureau in het MFC komt.  

- Alle kinderen betrekken bij activiteiten in het dorp. Ook de kinderen die naar het speciaal 

onderwijs gaan.  

- Vanuit het dorp en activiteiten meer verbinding leggen met Toutenburg. 

- De jeugd verveelt zich in Noardburgum. Meer organiseren met en voor de jeugd. Jeugdsoos. 

- Introduceren weekmarkt in het dorp. Er komt nu af en toe een ijscokar in het dorp. Dit 

creëert ontmoeting.  

- Samen met ouderen en jeugd een bankje plaatsen bij de poel.  

- Investeer in een sociaal beheerder vanuit de gemeente, zodat de Balstien dagelijks open kan 

voor alle inwoners.  

Fysiek 

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

veelal uitwijken naar Burgum of blijven langer thuis.  

- Rolstoelvriendelijke stoepen.  

- Aandacht voor onderhoud ‘gele flatjes’ door Woon Friesland.  

- Noardburgum mist een taxi opstappunt van Jo Binder.  

- De OV verbinding is slecht. Er gaat maar 1x per uur een bus. En op zondag is er helemaal 

geen OV.  

- Klaas Piersreed wordt een prullenbak gemist.  

- Geldautomaat in het dorp zou fijn zijn.  

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

- Houdt rekening met voorzieningen in kleine dorpen.  

- Ontmoeting moet centraal staan. Het is de vraag of alles wel terugkomt na Corona.  
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