Ryptsjerk
Datum: 22 juni 2021
Locatie: P-terrein Dorpshuis
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
-

Mooi en leefbaar dorp. Inwoners zijn trots op de natuur en het groen.
Vanuit het Dorpshuis De Einekoer worden veel activiteiten (feesten tot toneel, theater,
muziek) voor jong en oud georganiseerd.
In het dorp is een klussendienst. Inwoners die zelf niet in staat zijn om onderhoud te doen
aan bijvoorbeeld hun tuin, kunnen de klussendienst inschakelen.
Er is een grote groep vrijwilligers actief bij de Einekoer. Het beheer is in eigen handen en het
dorp vindt het belangrijk om het dorpshuis in stand te houden.
De moestuinen (De Tûnen) zijn belangrijk voor het dorp. Het heeft een sociale en educatieve
functie. Ook de wandelpaden er omheen worden de inwoners veel benut.

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

Inwoners missen een bibliobus.
Communicatie en informatie vanuit gebiedsteams en huisartsen kan beter. Meer aansluiten
bij sociale netwerken die er in het dorp zijn.

-

Missen een restaurant of café.

Fysiek
-

-

-

Meer woningbouw voor de jeugd. De jeugd wil hier graag blijven wonen. Nu moeten ze
veelal uitwijken naar grotere dorpen of stad. De huizen die net gebouwd zijn in het dorp zijn
te duur voor starters. Er komen nu veel inwoners van buiten het dorp in nieuwbouw wonen.
De stoepen in het dorp mogen wel meer rolstoelvriendelijk gemaakt worden.
Inwoners missen andere vormen van wonen. Denk bijvoorbeeld aan hofjes voor ouderen
(met binnentuin, centrale ruimte).
Afvalbakken voor hondenpoep missen we!
Speeltuinen worden goed gebruikt door de jongere jeugd. Voor de oudere jeugd missen we
nog wel wat. In de jeugdsoos komt nu ook vooral jonge jeugd. Kunnen we van de ijsbaan ook
een skeelerbaan maken voor de jeugd?
Met de ijsbaan/haven kunnen we meer mee doen. Het is nu wat verstopt. Mag wel opener.
Idee voor het dorp: Padelbaan
Buitengebied meer inrichten met natuurlijke wandelpaden (Westerdijk/Opslach)
De grijze container mag veel vaker geleegd worden. 1 x in de 3 weken is niet te doen voor
gezinnen.
Verbinding De Tûnen en Westerdyk voor verkeer.
Veiligheid Westerdijk. Uitritten inwoners is gevaarlijk.
Met de bouw van nog 6 huizen is het belangrijk om voor goede ontsluiting van verkeer te
zorgen. Er is nu maar 1 ontsluitingsweg. Soms gevaarlijke situaties in de kleine straten en
bochten.

-

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

Begin met het gesprek met inwoners.
En heel simpel, beantwoord mailtjes en telefoontjes.
Neem inwoners serieus. Neem alle stemmen mee in plan- en besluitvorming.
Gevoel dat de grotere kernen meer aandacht krijgen. Houdt rekening met
voorzieningenniveau in kleine dorpen.

