Surhuisterveen
Datum: 8 juni 2021
Locatie: Torenplein
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
-

De meeste inwoners zijn heel tevreden over het wonen en leven in Surhuisterveen.
Met name de voorzieningen zijn goed in het dorp. Inwoners vinden de winkelstraat erg mooi.
De jongere inwoners vinden het dorp weinig aantrekkelijk voor de jeugd. Voor de leeftijd 2030 jaar is er niet veel te doen. “Het wordt wat een seniorendorp’.
Een oudere inwoner mist het volksdansen en het sociale contact met de leden (tijdens
Corona). Het zou fijn zijn om dat na de zomer weer op te mogen pakken.
In 8K Noord lijkt meer te kunnen. Daar komt wel een park en hier niet. Meet bouwen lijkt
hier ook tegengehouden te worden.

-

Drie jongens (3 jongens): leukste plek De Haven, ze missen de visboer.
Beslissingen lijken vaak om geld te gaan (sportvelden uit elkaar getrokken voor uitbreiding
fabriek.
Zeer tevreden over het onderhoud groen.
Inwoner is heel tevreden over wonen en zorg in ’t Suyderhuys.
Jammer van de blauwe zon in de winkelstraat. Geeft een tijdsbeperking voor het winkelende
publiek.
De wielerronde is een fantastisch evenement voor het dorp.

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

-

Meer inzetten op het vormen van sociale netwerken in de dorpen (wijkverpleegkundigen,
gebiedsteam, huisarts, buurtwerker etc.). Eventueel ondersteund met een digitaal platform
om snel te kunnen schakelen met elkaar.
De jeugd mist een plek om te mogen hangen. Op dit moment hangt de jeugd bij de winkels
aan het Torenplein. Het geeft veel overlast. Meer een plek buiten het dorp (skatebaan).
Wens van de jeugd: plek buiten waar je muziek kunt draaien en luisteren met elkaar.
Jeugdsoos.
Behoefte aan meer flexibele kinderopvang.

Fysiek
-

Mist speeltuintjes. Het is wel mooi groen ingericht.
Park met vijver/eendjes voor de kinderen om te wandelen.
De woningen zijn te duur. Meer goedkopere woningen voor starters.
Bij de herinrichting van de winkelstraat was het fijn geweest om wat meer terrassen te
creëren.
Leegstand in winkelstraat benutten om daar bijvoorbeeld pop up repaircafé tijdelijk in te
richten.
Fout parkeren wordt niet gehandhaafd. Dit mag wel meer.
Op de Lange Laan wordt heel hard gereden. Hier moet meer gehandhaafd worden of
veiligheid vergroten.
Bij de Kinderopvang te weinig parkeerplaatsen.
Bij het oude Lauwerscollege zitten steenmarters.
Jeugd: er mag hier wel een MC Donalds komen. En 24-uurshop.
Het richeltje van de waterafrastering in de winkelstraat is gevaarlijk voor fietsers. Is het
mogelijk dat de gemeente hier wat aan kan doen?
Afvalbakken buiten het centrum plaatsen. Ook afvalbakken voor hondenpoep (met
wegwerpzakjes)

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

