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1. Sociale samenhang en verenigingsleven 

Onder sociale samenhang verstaan we de mate van contacten tussen de bewoners en de 
kwaliteit van samenleven. Meer contact kan leiden tot meer betrokkenheid bij elkaar en 
inzet voor instandhouding en verbetering van de woonomgeving. 
Uiteraard kunnen er verschillen zijn tussen delen van uw buurt, in dat geval is het zinvol om 
een antwoord uitgebreider toe te lichten in de daarvoor bestemde vakken. 
Vraag   eens Neutraal Oneens 
1. De inwoners kennen elkaar      
2. Weinig inwoners leven in isolement      
3. Inwoners kunnen elkaar aanspreken op (ongewenst) 

gedrag      

4. Inwoners werken samen om activiteiten te 

organiseren.      

5. Inwoners werken georganiseerd/structureel samen om 

zorg onderling te organiseren       

6. Er zijn voldoende activiteiten in verenigingsverband in 

de buurt (wijk, dorp)      

7. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de 

verenigingen        

 
Opmerkingen 

• Een  dorpshuis wordt gemist 
• Jeugdontmoeting plaats wordt gemist 
• Er is geen georganiseerde zorg en omkijken naar elkaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Gebrek dorpshuis 
 
Hierbij kunnen we denken aan een beter/groter/ creatiever inzetbaarheid van “Ons Huis”, 
de nieuwe kantine, “it Holt” , kerk, Schoolplaten museum, school en de gymzaal. Men gaf 
hierbij ook aan dat een dorpshuis altijd open moet zijn.  
 
Tevens werd er op beide avonden ook aangegeven dat een groep van de op beide avonden 
aanwezigen geen noodzaak hierin ziet, denk aan exploratie kosten 
 
Om dit te kunnen realiseren zijn we de volgende partijen/dingen nodig: 

 Gemeente 

 Kerk  

 Jacob en Louise 

 Vrijwilligers 

 SF Deinum 

 Boksum 

 Financiën uit het dorp 

 Locatie 

 Samen initiatief nemen / crowd funding 
 
Een tijdspad hiervoor zou een realisatie zijn van eind 2020 
 

 Jeugdontmoetingen 
 
Een plek om jeugdontmoetingen te kunnen realiseren zou volgens de aanwezigen een 
dorpshuis, jeugdhonk kunnen zijn. Ook stelt men voor om een plek te creëren bij de splitsing 
in het begin van het dorp. 
 
Om dit te realiseren moet men er wel rekening mee houden dat omwonenden altijd een 
probleem is, waar je deze plek ook gaat vestigen. Ouder betrokkenheid is ook een probleem. 
Ouders geven aan dat er voor de jeugd wat georganiseerd moet worden, maar willen er zelf 
niet aan meewerken 
 
Het initiatief moet komen vanuit DB, commissie hiervoor opzetten met ouders en jeugd. 
Hiervoor ben je de desbetreffende ouders en de gemeente nodig. Ook kun je nog denken 
aan sponsoren voor een eventueel te bouwen keet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Georganiseerde zorg en omkijken naar elkaar,  Weinig activiteiten 

voor ouderen, met name in de zomer 

Hier kwamen veel ideeën naar boven! 

 Telefoonclub. Heeft Ritsumasyl wel. In het verleden had de kerk dit ook. 

 We kennen niet iedereen in het dorp en zijn dus ook niet van alles op de hoogte. 

 WhatsApp groep in de buurtverenigingen 

 Digitaal prikbord op de site 

 Koffie uurtje dorpshuis 

 Boodschappendienst 

 Wandelen / fietsen 

 Lytse bieb 

 Ouderenclub 65/70+ 

 Verschillende gedacht, tijden veranderen 

 Sociale media 

 Eetcafé door vrijwilligers 

 Dorps- coördinator 

 buurtzorg 

 Kangoeroe woningen 
 

Veel van deze ideeën zijn goed realiseerbaar door een goede groep vrijwilligers/ Active 
ouderen die hierin dingen wil opstarten en organiseren. Evt. met hulp van thuiszorg / 
ouder adviseurs. Je zou hierover nog een gerichte enquête kunnen houden onder 
ouderen. Tevens kan zo’n groep ook zijn informatie kunnen halen uit een ander dorp. 
 
Men is van mening dat de kerk en buurtverenigingen hierbij nog kunnen zijn. En men zou 
(mits actieve vrijwilligers te hebben) direct mee kunnen beginnen. 

 

 Verenigingen en dorpsfeest 

Alleen maar positieve berichten! Hier een aantal: 

 Enorme vooruitgang de laatste 10 jaar!!!!! 

 Verenigingen gaan met hun tijd mee! 

 Vergeet andere verenigingen niet, zoals bijv. toneel. 

 Dik voor elkaar 

 Buurten/wijken 

 11 genoeg 
Ook geeft men nog aan dat de jeugd deze dagen echt de aanjagers zijn! 
 

 

 



 

2. Leefbaarheid en veiligheid 

 
Bij deze vragen heeft de veiligheid betrekking op zowel de fysieke omgeving, als op (het 
gedrag van) medebewoners. 
Let op: de eerste stellingen zijn negatief gesteld! 
Vraag   eens Neutraal Oneens 
 1. is geen vandalisme      
2. is geen overlast       
3. voelen de inwoners zich veilig       
          
Opmerkingen 

• Geen voldoende parkeerplaatsen en auto’s wordt op plaatsen neergezet die hier niet 
voor bestemd zijn 

• Vandalisme wordt als probleem ervaren 

• Veel  zwerfafval, vooral bij het treinstation 

• Er wordt veel overlast ervaren door het landbouwverkeer (te snel) door het dorp rijdt 

 

 Parkeren 

Dit waren de ideeën die naar voren kwamen tijdens deze bijeenkomsten: 

 Gedeelte ijsbaan asfalteren (strook naast Roelof) 

 Spoorstrjitte bij school (plantsoen smaller/netter inrichten parkeerplaatsen creëren) 

 Strook tussen de UBO en Sybersma inrichten als parkeerstrook 
 
De Spoorstrjitte wordt al naar gekeken en daar zal binnenkort een plan voor binnen komen. 
Ver geeft men aan dat we voor deze ideeën de gemeente, bewoners, ijs-vereniging, 
Wassenaar, Dorpsbelang en de school nodig zijn. Over een tijdspad is niet gesproken. 
 

 Vandalisme 

De ideeën op dit gebied, die naar voren kwamen, zijn: 

 Oudejaarsdag/avond activiteiten organiseren 

 Meer activiteiten voor de jeugd/hangplek 

 Contact wijkagent, voorlichting scholen 

 Groepjes jeugd aanspreken/in gesprek gaan. 

 Opvoeding, ouders moeten kinderen hierover aanspreken 

 Uitnodigen jeugd door DB, 12+ en 18+ 

 Kijk niet weg, spreek aan op gedrag 
 
Hiervoor ben je het Dorpsbelang, de wijkagent, de school en de ouders nodig. 
 
 



 

 Landbouwverkeer 
 
Kort maar krachtig, er moet in het algemeen langzamer gereden worden! 
 
 
 

 (Onderlinge) zorg / voorzieningen en ouderen 
 
Hierbij kwamen de volgende dingen naar voren: 
 

 Meer woningen voor ouderen 

 Kangoeroe woningen 

 Woningen met zorg component  

 Zorgvoorzieningen, zodat mensen die zorg nodig hebben het dorp niet uit hoeven 

 Telefooncirkel 

 Sociale bezoekjes aan ouderen 

 Maatjes, iemand die even aanwipt/helpt met praktische zaken/klusjes 

 Voorbeeld: Boksumer café 

 Eetcafé, 1 x per maand samen eten (bij Piet en Femmy / SF Deinum) 

 Zorgboerderij 
 
Zoals je ziet zijn hiervan een aantal dingen overlappend (zie Georganiseerde zorg en 

omkijken naar elkaar,  Weinig activiteiten voor ouderen, met name in de zomer), en dus wel 

de moeite waard om naar te kijken en uit te werken. Men gaf hierbij aan dat men een zorg 

coördinator nodig is. Je zou hiervan nu een planning kunnen maken en in 2018 een begin 

kunnen maken om dit te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Wonen en woonomgeving 

 
Deze vragen hebben betrekking op de woningen in uw buurt. Welke typen woningen (huur en koop) 
staan er vooral? En wanneer dat verandert, heeft dat effect op de leefbaarheid? 
vraag   eens Neutraal Oneens 
1. Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen 

voor jongeren/starters      

 2. Er zijn voldoende betaalbare  

koopwoningen voor  jongeren/starter      

3. Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen 

voor senioren      

4. Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen 

voor senioren      

5. Er is voldoende openbaar groen aanwezig       
 

Opmerkingen 

• Te weinig betaalbare woningen voor m.n. jongeren en ouderen (jeugd trekt weg 
en komt niet meer terug) 

• Slecht onderhoud groen 

• Hondenpoep 

• Weinig speelvelden voor kinderen 

 

 

 Te weinig betaalbare woningen voor met name jongeren en ouderen 

Men kwam met de volgende punten: 

 Bejaardenhuisjes sportleane vernieuwen en meer plaatsen 

 Tiny Houses 

 Minder vrije sector meer sociale huurwoningen 

 Levensloopbestendige huizen 

 Woongroep met zorg 

 Splitsen woningen.  

 Subsidie voor verbouwen huizen voor ouderen die hun huis te groot vinden en 
onderhoud te moeilijk 

 Kangoeroe woningen (regelgeving aanpassen)  

 Hoogbouw (twee verdiepingen) 

 Nieuw uitbreidingsplan voor de toekomst richting it Holt 

 Zorg instellingen voor ouderen (vorm?) 

 Betaalbare koopwoningen 
 



 

Voor dit onderwerp zijn we de gemeente en de woningbouwvereniging nodig. Vraag 
hiervoor ook de desbetreffende doelgroepen, jeugd en ouderen.  
 
Het zou mooi zijn als hiervan binnen nu en 25 jaar iets van gerealiseerd is. 
 

 Slecht onderhoud groen 

Een hoop ideeën en een hoop meningen. Deze zijn: 

 Controle uitvoer onderhoud groen 

 “Privé” groen elkaar aanspreken 

 Fruitbomen 

 Hazelaars / fruitbomen bij de vijver 

 Onderhoudsarme bedekkers 

 Fleurige, kleurige bloemen 

 Meer weide bloemen voor vlinders en bijen 

 Meer soorten groen 

 Grotere bomen 

 Natuurlijker 

 Bloembollen 

 Minder groen, meer parkeerplaatsen 

 Vaker onderhoud 

 Andere inrichting in overleg met bewoners 

Ook  dit onderwerp gaat en staat met vrijwilligers, die het moeten doen! 

 Weinig speelvelden voor kinderen 

Bij dit onderwerp kwam toch de ijsbaan weer naar voren. Een plek om eventueel, na 

asfalteren, een pannakooi, skeelerbaan, voet-, volley-, korfbal veldje te creëren. Hiervoor 

ben je de gemeente in ieder geval nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Toegankelijkheid en veiligheid 

 
 

      

Kort gezegd wordt hier gevraagd of iedereen overal in uw buurt kan komen. Kan 

iedereen veilig over straat, is de school bereikbaar, kan iedereen zonder 

problemen de winkel of het dorpshuis in? 
   

  

vraag   eens Neutraal Oneens 
 Toegankelijkheid  

     1. Openbare voorzieningen in het dorp/de buurt 

zijn goed toegankelijk voor mindervaliden en 

kinderwagens   
   

 2. De openbare ruimte (stoepen,  fiets- en 

wandelpaden e.d.) is  goed toegankelijk voor 

mindervaliden en kinderwagens   
   

  
     Veiligheid en verkeer 
    4. Inwoners voelen zich in het  

 dorp/de buurt veilig in het  

 verkeer   
   

 

Opmerkingen 

• Geen op en afritten van stoepen naar station 

• Overhangend groen op stoep /onderhoud groen 

• Er wordt te hard gereden door het dorp 

• De Sipel op de hoek geeft een onveilige situatie qua overzicht 
• Nieuwe toegangsweg wordt als erg smal ervaren 

 

 

 Toegankelijkheid en veiligheid 

o Nieuwe toegangsweg er smal 
o Te hard rijden 
o De sipel op de hoek 
o 1 toegangsweg 

Op deze twee avonden is geopperd om de Sipel aan het begin van Deinum (in het water). 

Mensen moeten er geen last van hebben. Dit moet dan in overleg met de 

ontwerper/kunstenaar en het dorpsbelang. 

 

 



 

 

 Geen op en afritten van stoepen naar station 

Doorgeven aan de gemeente 

 Supermarkt / primaire voorzieningen 

Ideeën die hiervoor naar voren kwamen zijn: 

 Verkoop textiel 

 Lytse bieb 

 Reclame bij de haak maken voor de UBO 

 Koffie corner in de supermarkt 

 Dorpscafé 

We zullen deze ideeën doorgeven naar de desbetreffende mensen. 

 Openbaarvervoer 

Een paar punten kwamen naar voren, namelijk: 

 Bushalte bij nieuwe rotonde 

 Busverbinding kan beter, vooral voor ouderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Greep uit de ideeën voor 

 
 Vaartoerisme 

Hier bij is het belangrijk dat we eerst weten wat voor haven (grote en wat voor boten 

kunnen erin bijvoorbeeld) we krijgen. Ook voor wie de haven bedoeld is, voor dat we met de 

volgende ideeën aan de slag gaan…. 

 Bekendheid, promotie 

 Kano verhuur 

 Trailer helling 

 Havenmeester 

 Toilet voorzieningen 

 Vuilwater voorziening 

 Bord voor aanplakken winkel, bakker, museum enz. 

 Aanlegplekken voor grote en kleine boten 

 Wifi punt 

 Bootverhuur / fluister bootjes 

 Terras aan het water  
Als de haven hier wel geschikt voor is, dan zijn we de gemeente, provincie, de VVV e.d. 

nodig. Dan zouden er een aantal dingen in de aanbouw en een aantal dingen tussen nu en 

vijf jaar gerealiseerd kunnen worden. 

 

 
 Terras 

De ideeën hiervoor geven we aan bij de Middenstand. Mogelijk combineren met varen, 

fietsen, wandelen, ect. 

 Ontmoetingsplek 

 Plein bij bakker en supermarkt 

 Aan het water 
 

Deze zullen hier enthousiast voor moeten worden en dit moeten realiseren.  

 

 

 

 

 



 

 Doorgaande fietsroute 

Hiervoor zouden/moeten de volgende punten geregeld worden: 

 fietsknooppunt 

 laadpint E-bike 

 Hegedyk route hervatten d.m.v. pontje 

 Nieuwe bordjes knooppunten route 

 Breder fietspad Blessum 

 Opgenomen worden in fietsrouteboekjes 

 Internet  
 

We zijn hiervoor de ANWB en het VVV nodig. 

 

 
 Betere benutting ijsbaanterrein 

Een punt wat hiervoor al meerder keren naar voren is gekomen en waar een hoop ideeën 

over zijn: 

 Skate baan / skeeler /half pipe 

 Gewoon mooi groen houden is het beste 

 Ook een plek creëren waar de jeugd kan voetballen/volleyballen 

 Mini camping 

 Skate / skeelerbaan 

 Oostkant ophogen voor parkeerplaatsen 

 Beter geschikt maken voor ijsbaan / sloten 

 Kaatspartijen 

 Terrein draineren 
We zijn hiervoor de gemeente, de ijsvereniging, omwonenden, Wassenaar en het 

dorpsbelang nodig. 

 
 Wandelpaden 

De ideeën die hierover naar voren kwamen zijn: 

 Wandelpad van terp naar museum 

 Pad langs de nieuwbouw richting de oude haven 

 Nieuwe route richting Pypsterbuorren 

 Kort rondje Ritsumasyl in combi met pontje 

 Van Harixmakanaal 
Bij dit onderwerp komt het pontje naar voren. Er komt een Pontje commissie ( Anne, Piet 
Kroese en Epie Tamminga). Zij gaan dit verder uitzoeken. Er kwam deze avond ook naar 



 

voren dat men hier waarschijnlijk geen vergunning voor zal krijgen i.v.m. de grotere 
scheepvaart die door het van Harixmakanaal zal gaan varen. Misschien een idee om dit eerst 
een uit te zoeken. 
 

 Combinatie fiets / pont 

 Informeren bij “Keimptille” 

 Vrijwilligers om ’t pontje paar keer per dag in het weekend te bedienen 
Om dit te kunnen realiseren zijn we in ieder geval de gemeente, Rijkswaterstaat, vrijwilligers 
nodig. 

 
 

 Zwemstrandje 
 
Een ideeën om dit bij de viaduct (plas & dras) of tussen spoor en Rusticus, of inpassen in 
nieuwbouwplan tussen Mennerdahof & sportveld te realiseren. We zijn hiervoor de 
gemeente nodig. Ook is het een idee om de jeugd hierin te laten mee denken en 
verantwoording hierin te geven. Het is handig om hiermee te wachten tot de nieuwbouw 
klaar is. 
 

 Verenigingen en dorpsfeest 
 
Hier kwamen eigenlijk alleen wat tips naar voren, die we door zullen geven. 

 Nieuwe bewoners benaderen 

 Een commissie nieuwe bewoners  

 Wed-site actualiseren 

 Sjoelclub Ons Huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Collectieve energie 

Een hoop ideeën! 

 Collectief isolatie plan 

 Zonnepanelen (op het dak UBO, kantine, school) 

 Heatpres / zonneboiler 

 Collectief alles inkopen 

 Windmolens 

 Warmte pompen voor grote groep inwoners 

 Grote windmolens of zonnepanelen park 

 Biogas/biomassa 

 Dorps molen (ten zuiden van het station) 

 Nieuwe huizen het dak op het zuiden 

Om dit te kunnen realiseren: 

 Samenwerking omringende dorpen 

 Werkgroep van enthousiaste mensen 

 Kennis opdoen bij andere dorpen 

 Dorpsbelang voor facilitering / instantie (Reduzum / Dearsum) 

 Buurten 

Met een tijdplan tot 2022 

 Hondenpoep 

Ja ja…. Wat kunnen we eraan doen 

 Poepzakjes  

 Vuilnisbakken 

 Honden uitlaat zones / veldjes met afvalbakken 

 Borden honden aangelijnd 

 Folder 

 Extra honden uitlaat stroken 

 Kattenpoep 

 Nieuwe uitlaatstroken 

 Gemeente hondenbelasting 
Men is het er wel over eens dat het grootste probleem de eigenaren zijn. Zij zullen hun 
gedrag aan moeten passen. Het moet in ieder geval zo spoedig mogelijk opgelost worden! 
 
 
 
 
 
 



 

 Zwerfafval 
 
Organiseren om het dorp schoon te houden. Hierbij kan de school ook betrokken worden. 
Het zou mooi zijn als het dorpsbelang hierin faciliteert in middelen, en ondersteunt. 
 

 Dorpstuin / volkstuin 
 
Allemaal ideeën waar we mee aan de slag kunnen! 
 

 Park realiseren in het nieuwe plan  

 Met hufter proof bankjes / schommels 

 Bijenhotel 

 Wildgroei creëren 

 Vruchtbomen planten in het dorp 

 Bloemen aanbrengen op de ijsbaan 

 Bij het spoor 

 Stukje grond van de gemeente 

 Strookje bij nieuwe woningen / sloten 

 Rest stroken gemeente 

 Tussen S. de Zeestr.  en Wassenaar 

 Subsidie voor fruitgewassen 

Samen (Gemeente nieuw plan, Dorpsbelang,  Mensen die enthousiast zijn, 
Coördinatoren) kunnen we hier wat van maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Sterktes en Zwaktes 
 

1. Sterktes 

•  Verenigingen / dorpsfeest 
•  Supermarkt/primaire voorzieningen 

•  Openbaar vervoer 
•  Ligging 

 

2. Zwakten 

•  Gebrek aan dorpshuis 

•  Woningen en activiteiten voor jongeren 

•  Weinig activiteiten voor ouderen (m.n. in zomer) 
•  Onderhoud groen/hondenpoep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Een greep uit de suggesties 

 
• Betaalbare woningen / initiatieven om jongeren aan het dorp te blijven binden 

• Activiteiten/dorpshuis 

• Behoud van voorzieningen 

• Behoud Openbaar vervoer 
• (Onderlinge) zorg/voorzieningen/woningen ouderen 

 


