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Managementsamenvatting
Het onderzoek richt zich op de sociale samenhang in it Fûgellân, de betrokkenheid van de
bewoners en de activiteiten die worden georganiseerd in it Fûgellân. Het onderzoek is gedaan
aan de hand van huis-aan-huis bezoeken. Het persoonlijke contact heeft het mogelijk gemaakt
om de mening van alle bewoners (via een aselecte steekproef) mee te nemen. Op deze manier
kan een goed beeld van de wijk worden geschetst.
Hoe is de betrokkenheid en sociale samenhang?
It Fûgellân is een relatief grote wijk. Wanneer wordt gevraagd wat de bewoners als hun wijk
zien, dan geeft 35 procent aan dat dit de gehele wijk is; inclusief Brokmui en De Schans. Dit
is anders dan de betrokkenheid in de wijk; hier geeft slechts 16 procent aan dat ze betrokken
zijn bij de hele wijk. De meeste bewoners zien hun wijk dus als kleinere delen en voelen zich
ook meer betrokken bij de kleinere delen van de wijk. Contact met bewoners speelt meestal
ook op dit lagere niveau af. Buurtgenoten hebben sociale contacten in hun straat of blok van
straten en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Volgens de meeste bewoners is het sociale
contact met de buurtgenoten goed tot zeer goed. Minder goed contact met buurtgenoten lijkt
vooral het ‘middelste’ stuk van de wijk te zijn.
Van de 163 bewoners die hebben meegedaan aan het onderzoek, geeft 21 procent aan dat er
geen betrokkenheid is met de bewoners in de wijk. Hiervan geeft een groot deel echter ook
aan dat ze helemaal geen behoefte hebben aan meer contact met buurtgenoten. Dit doet ook
niet af aan het woonplezier dat bewoners beleven. Het overgrote deel (85 procent) geeft aan
zeer plezierig tot plezierig in it Fûgellân te wonen. Dit komt overeen met een landelijk
onderzoek waarin is gekeken naar de tevredenheid van bewoners over hun omgeving. In dit
onderzoek gaf 85 procent aan zeer tevreden tot tevreden te zijn over de omgeving waarin ze
wonen.
Bewoners van it Fûgellân vinden vooral hun eigen woning en de locatie heel prettig. Hierbij
worden open uitzicht, veel groen, een grote tuin en veel ruimte en vrijheid genoemd. Ook de
gemoedelijke sfeer en vriendelijke buren worden als belangrijke aspecten genoemd. Contact
met buurtgenoten kan echter ook tot een negatieve ervaring leiden en daarmee een oorzaak
zijn voor onplezierig wonen. Zes van de acht bewoners die aangeven onplezierig te wonen in
it Fûgellân vinden dat bewoners te weinig rekening met elkaar houden.
Het groenonderhoud en het onderhoud van de straten wordt door een deel van de bewoners
genoemd als een verbeterpunt. Bewoners noemen dit als een punt van aandacht. Op dit
moment wordt er weinig aan het groenonderhoud en de bestrating gedaan volgens bewoners.
Slechte bestrating of scheve stoepen worden niet alleen door oudere bewoners genoemd, maar
ook door jongere bewoners. Wat hiermee samenhangt zijn de onveilige verkeersituaties.
Hierbij wordt specifiek de Dongeradyk genoemd waar een hoge brug in ligt.
Wat vinden bewoners van de activiteiten en voorzieningen in de wijk?
Er is geen actieve wijkraad meer in it Fûgellân. Dit heeft tot gevolg dat er geen activiteiten
meer worden georganiseerd voor de hele wijk. Er zijn een aantal actieve buurtverenigingen die
activiteiten organiseren op buurtniveau en ook contact hebben met de gemeente over
belangrijk aandachtspunten in de buurt. Bewoners geven bij activiteiten waar ze behoefte aan
hebben ook vooral activiteiten aan die normaal door een buurtvereniging worden
georganiseerd zoals een barbecue en spelletjesmiddagen.
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Driekwart van de bewoners geeft aan dat er geen officiële ontmoetingsplek is in it Fûgellân.
Evenveel bewoners geven echter aan dat ze hier ook geen behoefte aan hebben. Qua
voorzieningen in de wijk zijn bewoners tevreden en hebben ze geen behoefte aan meer
voorzieningen. Over het algemeen zijn de basisvoorzieningen aanwezig en geven een aantal
bewoners aan dat het centrum dichtbij is voor overige voorzieningen. Waar ze behoefte aan
hebben is een buurthuis of een wijkcentrum waar verschillende activiteiten worden
georganiseerd voor zowel jong als oud. Zeker voor de jongeren mag er volgens de bewoners
meer worden georganiseerd. Het advies is daarom ook om een ontmoetingsplek te
organiseren voor zowel jong als oud waar verschillende activiteiten worden georganiseerd.
Het wordt sterk aanbevolen om dit met de bewoners zelf te doen, zodat er meer draagvlak
wordt gecreëerd. Deze verschillende processen kunnen elkaar stimuleren waardoor de sociale
samenhang weer wordt versterkt.

Stimuleer
activiteiten op
buurtniveau

Ontwikkel een
ontmoetingsplek met
activiteiten

Versterk de
sociale
samenhang

Betrek
bewoners bij de
organisatie
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Inleiding
De DDFK-gemeenten willen graag weten hoe de inwoners van de wijk it Fûgellân over hun wijk
en de voorzieningen in de wijk denken. De gemeente wil graag in beeld hebben hoe de sociale
samenhang en betrokkenheid in de wijk is. De wijk wordt op een natuurlijke manier in
afzonderlijke buurten verdeeld; de Dongeradyk zorgt voor een afzondering van Brokmui en
de Suderie zorgt voor afzondering van De Schans.
De verdeling van de wijk hoeft echter niet te betekenen dat bewoners niet plezierig in hun wijk
wonen. Uit landelijk onderzoek (Wonen in beweging; 2015) komt naar voren dat ongeveer 85
procent van de bewoners tevreden tot zeer tevreden zijn over hun omgeving. Circa vijf procent
is ontevreden. Zeer tevreden en tevreden bewoners geven vooral aan dat ze in een prettige
buurt wonen, de bebouwing aantrekkelijk vinden, gehecht zijn aan de buurt en zich thuis
voelen in de buurt. De sociale cohesie in Nederland ligt gemiddeld op een 6,7 in 2015 (Wonen
in beweging; 2015).
Het onderzoek in it Fûgellân is bedoeld om de voorzieningen in de wijk en de behoeften van
bewoners in beeld te brengen. Hoe denken bewoners over de voorzieningen in de wijk? Waar
hebben ze behoefte aan op het gebied van voorzieningen? Welke activiteiten worden er
georganiseerd? En wat willen bewoners zelf doen voor de ontwikkeling van de wijk? Daarnaast
is het onderzoek bedoeld om een beeld te krijgen over de sociale samenhang en
betrokkenheid in de wijk.

‘Hoe denken de bewoners van de wijk it Fûgellân over de voorzieningen in hun wijk en hoe
kijken ze tegen een wijkraad aan?’

Onderzoeksmethode
Om een beeld te krijgen van de bewoners in de wijk is er gekozen voor een deur-tot-deur
onderzoek. Hierbij gaan de onderzoekers langs de huizen in it Fûgellân om in gesprek te
komen met de bewoners. Het geeft niet alleen een beeld van de bewoners die een sterk
negatieve of sterk positieve mening hebben, maar alle bewoners daartussen ook.
Deur-tot-deur onderzoek
In eerste instantie zijn alle bewoners van de wijk benaderd via een uitnodigingsbrief van de
gemeente, zodat alle bewoners op de hoogte waren van het onderzoek. Omdat het een vrij
intensieve methode is, was het niet mogelijk om langs alle huizen in de wijk te gaan. Daarom
is er een aselecte steekproef getrokken om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de
wijk. Dit betekent dat de onderzoekers niet langs alle huizen zijn geweest, maar langs een
selectie van huizen. Vanuit elke straat zijn er bewoners die hebben meegedaan aan het
onderzoek. Bij het deur-tot-deur onderzoek zijn de onderzoekers langs een deel van de huizen
in de wijk gegaan en hebben een vragenlijst afgenomen over de voorzieningen en activiteiten
in de wijk en de betrokkenheid bij de bewoners in de wijk.
In het onderzoek is ook de basis gelegd om verder met de bewoners in gesprek te gaan over
mogelijkheden omtrent voorzieningen en eventuele vormen van participatie door bewoners.
Het biedt de mogelijkheid om nader met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de
wijk.
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Onderzoeksverantwoording
Er zijn 933 huishoudens binnen de onderzoekspopulatie; hierbij worden het Harddraverspark,
It Skieppedykje en de Ieleane niet meegenomen in het onderzoek. Om met 95 procent
betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen, is een steekproef nodig van 271 huishoudens.
Een betrouwbaarheidsinterval wordt gebruikt om aan te geven hoe zeker een resultaat of
uitspraak is. Echter, omdat een deur-tot-deur onderzoek een intensieve methode is waarbij
kwantitatief onderzoek wordt gecombineerd met kwalitatief onderzoek is het niet reëel om dit
aantal binnen deze tijd (70 uur in twee weken) te behalen. Bovendien ligt de benodigde
steekproef lager bij een kwalitatieve methode, omdat er meer verdiepende informatie kan
worden opgehaald.
De onderzoekers zijn uiteindelijk bij 163 huishoudens langs geweest om de vragenlijst af te
nemen. In hoofdstuk 2 zijn een aantal achtergrondkenmerken van de respondenten
opgenomen. In een aantal gevallen zijn er per huishouden meer bewoners ondervraagd,
waarbij in een klein aantal gevallen ook de kinderen aanwezig waren om mee te denken over
de antwoorden.
De steekproef laat een goede verdeling zien van de populatie. Alle leeftijdsgroepen zijn goed
vertegenwoordigd, evenals het aantal mannen en vrouwen dat heeft deelgenomen. Zowel het
aantal bewoners met nog thuiswonende kinderen als het aantal bewoners zonder
thuiswonende kinderen worden gerepresenteerd in het onderzoek.
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2

Achtergrondkenmerken

Hieronder wordt een schets gemaakt van de wijk. Dit geeft inzicht in de bewoners van de wijk
en het type wijk. Daarna volgt een schets van de bewoners die hebben meegedaan aan het
onderzoek en hun mening hebben gegeven over de voorzieningen in de wijk.

2.1 Kenmerken van de wijk
It Fûgellân is een relatief grote wijk in Dokkum. Op 1 januari 2017 wonen er 2.440 bewoners
in it Fûgellân, waarvan 46 procent man (N = 1.120) en 54 procent vrouw (N = 1.320). Iets meer
van een kwart van de bewoners is 65 jaar of ouder. Een vijfde van de bewoners is jonger dan
15 jaar. Een samenwonend of gehuwd paar met kinderen komt dan ook in 36 procent (N =
375) van de huishoudens voor. Eenpersoonshuishoudens komen ook vaak voor (35 procent;
N = 360).

27%
24%

24%

19%
46%
11%

54%

Man

0 tot 15 15 tot 25 25 tot 45 45 tot 65 65 jaar of
jaar
jaar
jaar
jaar
ouder

Vrouw

Figuur 1. Verdeling bewoners naar geslacht. Bron: CBS
2017.

Figuur 2. Verdeling bewoners naar leeftijdscategorie.
Bron: CBS 2017.

36%

35%
29%

Eenpersoonshuishoudens

Paar zonder kinderen

Paar met kinderen

Figuur 3. Verdeling huishoudens naar type huishouden. Bron: CBS 2017.
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Voor iets minder dan de helft (45 procent) van de huishoudens is de belangrijkste bron van
inkomen werk of zelfstandige. Een groot deel (41 procent) heeft pensioen als belangrijkste
bron van inkomen. Dit komt overeen met het relatief hoge aandeel 65-plussers in it Fûgellân.

45%
41%

9%
3%

Werknemer en Zelfstandige

Werkloosheid/bijstand

Arbeidsongeschikt

Pensioen

Figuur 4. Verdeling huishoudens naar belangrijkste bron van inkomen. Bron: RIO
2015.

2.2 Wie hebben meegedaan aan het onderzoek?
Uiteindelijk zijn er 163 huishoudens die hebben meegedaan aan het onderzoek. In een aantal
gevallen heeft zowel de man als de vrouw input geleverd aan het onderzoek. Hierbij zijn de
antwoorden in consensus opgeschreven. Er zijn dus meer bewoners die hebben meegedaan
aan het onderzoek dan de 163 huishoudens. Van de 163 bewoners zijn er iets meer vrouwen
dan mannen die hebben meegedaan; 44 procent is man en 56 procent is vrouw.
Afgezien van het aantal jongeren en het aantal ouderen zijn alle leeftijdsgroepen redelijk goed
vertegenwoordigd. Met 37 procent is de categorie 45- tot 65-jarigen de grootste groep. Hierna
volgt de groep 65- tot 85-jarigen (33 procent). Het aandeel jongeren onder de 25 jaar en het
aandeel ouderen van 85-plus is relatief laag. Hoewel het aandeel 65-plussers hoog is, is het
aandeel 85-plussers binnen deze categorie laag.
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Figuur 5. Bewoners die hebben meegedaan aan het onderzoek naar leeftijdscategorie;
N = 163. Bron: Partoer 2018.

De meeste huishoudens die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn samenwonend of
gehuwd met thuiswonende kinderen. Bijna een kwart is samenwonend of gehuwd met
kinderen. Bijna een vijfde van de huishoudens dat heeft meegedaan is samenwonend/gehuwd
of alleenstaand zonder kinderen.
De huishoudens met kinderen hebben in totaal 108 kinderen die jonger zijn dan 18 jaar,
waarvan 22 kinderen in de leeftijd tot 5 jaar, 26 van 5 tot 10 jaar, 40 van 10 tot en met 15
jaar en 20 met een leeftijd van 16, 17 of 18 jaar. Bij de andere huishoudens met kinderen
(thuiswonend of uitwonend) zijn de kinderen volwassen.

Alleenstaand thuiswonende kinderen

7%

Alleenstaand uitwonende kinderen

10%

Alleenstaand zonder kinderen

11%

Samenwonend thuiswonende kinderen

35%

Samenwonend uitwonende kinderen

26%

Samenwonend zonder kinderen
Anders namelijk

8%
2%

Figuur 6. Bewoners die hebben meegedaan aan het onderzoek naar type huishouden; N
= 163. Bron: Partoer 2018.
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3

Voorzieningen en contacten in de wijk

3.1 Hoe beleven bewoners it Fûgellân?
De beleving van de wijk kan per buurt of straat erg verschillen. Daarom is gevraagd wat
bewoners als hun wijk zien en waar zij zich bij betrokken voelen.
Beeld van de wijk
De wijk is relatief groot, veel bewoners geven dit ook aan. Dit kan invloed hebben over wat
men bij de wijk vindt horen en wat niet. Hoe ziet men de wijk? Welke straten horen er volgens
bewoners wel bij en welke niet? Zien ze it Fûgellân als een geheel of zien ze eigenlijk alleen
het blok rond hun huis als wijk?

Bewoner van it Fûgellân: ‘Wij zien de wijk vooral als dit buurtje; deze
straat en hierachter. Er komen ook steeds meer jongeren in deze
buurt. Dat vinden wij heel leuk.’
Een deel (35 procent; N = 57) van de bewoners ziet het hele Fûgellân als hun wijk. Hierbij is
nagevraagd naar bepaalde delen van de wijk waar ‘grenzen’ zijn ontstaan zoals de Dongeradyk
en de Suderie die respectievelijk Brokmui en De Schans meer scheiden van de andere straten
in de wijk. Acht procent van de bewoners geeft aan dat ze de wijk inderdaad meer zien als de
gehele wijk exclusief Brokmui en De Schans. Dit geldt niet alleen voor de bewoners die in de
andere straten wonen, maar ook voor de bewoners die in Brokmui en De Schans wonen. Zij
zien hun straat/buurt ook meer als de wijk.
Een kwart ziet een kleiner deel van de wijk als eigen wijk. Bijna een kwart (23 procent) ziet
alleen de eigen straat als wijk. Van de 163 huishoudens geeft 18 procent aan dat ze de eigen
straat en straten eromheen als eigen wijk zien; meer de buurt waarmee activiteiten worden
georganiseerd. Een aantal bewoners heeft nog een ander beeld van de wijk. Drie geven aan
alleen hun eigen huis als wijk te zien, twee vinden de wijk alle straten met vogelnamen en één
ziet Dokkum als geheel meer als ‘wijk’.

Hele wijk

35%

Eigen straat

23%

Straten om ons heen/buurt

Hele wijk zonder Brokmui en De Schans

De Schans

18%

8%

6%

Figuur 7. Wat ziet u als uw wijk (welke straten)? N = 163. Bron: Partoer 2018.
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Bewoner van it Fûgellân: ‘In de wijk zelf wordt weinig tot niets georganiseerd.
We zijn wel betrokken bij mensen deze buurt. Er worden spelletjesmiddagen
georganiseerd voor kinderen, pannenkoeken gebakken en geborreld. Dit
doen we vooral met ons eigen straat.’
Betrokkenheid
Van de 163 huishoudens heeft 16 procent (N = 26) aangegeven zich betrokken te voelen bij
de hele wijk. Bewoners voelen zich vooral betrokken bij de mensen die in de wijk wonen. De
bewoners zijn er voor elkaar en ondersteunen elkaar waar dat nodig is. Zes geven aan al een
lange tijd in de wijk te wonen, waardoor ze alle ontwikkelingen in de wijk hebben meegemaakt.
Een bewoner geeft aan vooral betrokken te zijn bij de veranderingen in de wijk. Door de
ontwikkelingen in de wijk en de mutaties in de woningen (veranderingen van huurder/
huiseigenaar) verandert de betrokkenheid. Twee bewoners geven dat aan: ‘Vroeger was er
meer betrokkenheid dan nu. Vroeger was er meer saamhorigheid, maar door huurwoningen
is dat minder stabiel.’

Betrokken bij buren/straat

26%

Niet tot weinig betrokken

21%

Betrokken bij activiteiten en hulp in de buurt

17%

Betrokken bij de hele wijk

16%

Geen behoefte/te druk voor betrokkenheid

8%

Betrokken via kinderen/school
Weinig betrokken: iedereen te veel op zichzelf

7%
4%

Figuur 8. Waar voelt u zich als bewoner bij betrokken? N = 163. Bron: Partoer 2018.

Ongeveer evenveel bewoners (17 procent; N = 28) voelen zich betrokken bij de buurt of een
aantal straten om de eigen straat. Ze geven aan dat ze veel sociale contacten hebben in de
buurt en dat ze er voor elkaar zijn als er iets is. Niet elke buurt heeft een buurtvereniging en
niet in elke buurt worden dus activiteiten georganiseerd. Soms organiseren buren samen
activiteiten voor kinderen of hebben ze een nieuwjaarsborrel. Ook wordt er in sommige
straten/buurten gesproken over een buurtapp om zo sociale contacten te onderhouden en
elkaar te ondersteunen waar dat nodig is. Van de 28 bewoners die hebben aangegeven zich
vooral betrokken te voelen bij de buurt geven 15 aan dat ze vooral het sociale aspect
waarderen: ‘We wonen hier nog maar net, maar we zijn heel hartelijk ontvangen. Als er iets
wordt georganiseerd, dan gaan we zeker meedoen met de activiteiten in de buurt.’ en ‘Het is
een sociale wijk en we kunnen elkaar van alles vragen. Binnenkort gaan we een BBQ
organiseren met de buurt.’

| 14

Iets meer dan een kwart van de bewoners voelt zich vooral betrokken bij de (directe) buren of
de buren in de straat (N = 43). Net als bij bewoners die zich betrokken voelen bij de buurt,
gaat het voornamelijk over sociale contacten en elkaar ondersteunen waar dat nodig is. Buren
helpen elkaar met huisdieren, de planten water geven en boodschappen doen wanneer dat
nodig is: ‘Er is een buurvrouw die veel helpt met de apotheek en naar de dokter gaan.’ en ‘We
hebben vooral contact met de buren, hulp van en voor de buren wederzijds. Soms doen we
boodschappen voor elkaar.’ Het contact dat er is, vinden de bewoners prettig. Van de 43
bewoners die zich vooral betrokken voelen bij de buren, geven 11 aan dat ze weinig tot geen
betrokkenheid of gevoel hebben bij de hele wijk. Dit zien ze echter niet als iets negatiefs.
Twee bewoners geven aan dat ze meer contact willen met de wijk: ‘Ik kan goed met de buren.
Het zou wel leuk zijn om wat meer betrokkenheid te hebben.’
Een deel (7 procent; N = 11) van de bewoners met kinderen geeft aan vooral betrokken te zijn
bij de wijk via de kinderen en via school. Op deze manier komen ze in contact met andere
ouders en doen ze mee aan activiteiten die in buurten of via de school worden georganiseerd.
‘Er zijn veel kinderen in de buurt. Hierdoor heb je al snel een praatje met elkaar.’
Er zijn ook bewoners (21 procent; N = 34) die zich helemaal niet betrokken voelen bij de wijk.
Van deze 34 bewoners zijn er twee die aangeven het jammer te vinden dat er geen buurt- of
wijkvereniging meer is. Daarnaast zijn er ook 13 bewoners die zich niet betrokken voelen bij
de wijk, maar ook geen behoefte hebben aan betrokkenheid of het zelf druk genoeg hebben
met andere zaken. Als laatste zijn er nog zeven bewoners die aangeven dat bewoners meer
op zichzelf gericht zijn, waardoor het contact in de wijk minder is: ‘Iedereen is hier een beetje
op zichzelf, dat is wel jammer. Verder voel ik mij wel prettig in de wijk.’ en ‘Er is geen
betrokkenheid en het is iedereen voor zich. Dit geeft een slecht gevoel: geen saamhorigheid.
Woonplezier
Het overgrote deel (85 procent) van de bewoners woont plezier tot zeer plezierig in de wijk.
Slechts een klein deel (5 procent; N = 8) woont onplezierig in de wijk. Daarnaast geeft
11 procent aan niet plezierig maar ook niet onplezierig in de wijk te wonen.

5%

10%
35%

50%

Zeer plezierig

Plezierig

Neutraal

Onplezierig

Figuur 9. Woont u plezierig in de wijk? N = 163. Bron: Partoer 2018.
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Van de 138 bewoners die hebben aangegeven plezier tot zeer plezierig te wonen in it Fûgellân
geven de meeste bewoners (30 procent; N = 41) aan dat ze vooral hun eigen woning en de
locatie heel prettig vinden. Als locatie wordt een open uitzicht, veel groen, een grote tuin en
veel ruimte en vrijheid genoemd. Dit speelt voor veel bewoners een grote rol in het leefplezier
in de wijk: ‘We hebben veel vrijheid, ruimte en vrienden in de buurt. We zitten vlakbij de stad
en dichtbij werk.’ en ‘We hebben een mooi open uitzicht, daardoor woon ik hier naar mijn zin.’
Wat voor een deel te maken heeft met de eigen woning en de locatie is de rust en ruimte.
23 procent van de bewoners vindt rust en ruimte belangrijk voor het leefplezier. Ook hierbij
wordt veel groen genoemd en vriendelijke buren. Voor bijna een kwart (23 procent) van de
bewoners is fijne buren en een gemoedelijke sfeer een van de belangrijkste redenen dat het
plezierig wonen is in it Fûgellân. Hierbij geven de bewoners aan dat er een prettige sfeer heerst
in it Fûgellân, dat er buurtbarbecues worden gehouden, de speeltuinen worden onderhouden
en dat ze terecht kunnen bij buren als er iets aan de hand is. Zeven bewoners vinden het
prettig dat kinderen gewoon op straat kunnen spelen en dat er een school in de buurt is: ‘Het
is een leuke buurt, kindvriendelijk. We wonen hier nu ongeveer een jaar en de kinderen hebben
het heel erg naar hun zin.’
Het onplezierig wonen wordt deels veroorzaakt door het contact met buurtgenoten of het
gebrek aan contact met buurtgenoten; zes van de acht bewoners die onplezierig wonen in de
wijk geven dit aan: ‘Men doet maar en er wordt geen rekening gehouden met elkaar. Er is
weinig toezicht.’ Daarnaast geven twee bewoners aan dat dit ook komt door het groenonderhoud. De straten worden onvoldoende onderhouden en een bewoner heeft last van de
bomen. Een aantal (N = 11) inwoners dat aangeeft onplezierig in de wijk te wonen, noemt ook
verbeterpunten. Deze verbeterpunten gaan vooral over de groenvoorzieningen, de bestrating
en het onderhoud van speeltuinen in de wijk. Ook het onderhoud van de woningen kan volgens
twee bewoners beter. Door twee bewoners wordt het gebruik van de Suderie door jongeren
ook als verbeterpunt aangestipt. De nadelen zijn volgens de bewoners dat het meer open water
is geworden en daarnaast dat jongeren in de zomer veel gebruik maken van het water om in
te zwemmen en rondhangen, waardoor er minder privacy is voor de omliggende woningen.
Contact buurtgenoten
De meeste bewoners ervaren het contact met buurtgenoten als goed tot zeer goed (79
procent). Elf bewoners (7 procent) ervaren het contact als onvoldoende tot zeer onvoldoende.
Hierbij is geen specifieke buurt/straat aan te wijzen, maar over het algemeen gaat het over
het middelste stuk van de wijk; de wijk zonder Brokmui, De Schans, Súd Ie en de kant van De
Zwaan.
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Figuur 10. Hoe ervaart u het contact met buurtgenoten? N = 163. Bron: Partoer 2018.

Bewoner van it Fûgellân: ‘Het is een gezellig buurtje, iedereen kent
elkaar en helpt elkaar. We kunnen altijd bij elkaar aankloppen. We
passen op elkaars kinderen, helpen met klussen en tijdens de
vakantie passen we op elkaars huis.’
Bewoners waarderen het contact met buurtgenoten vooral positief, omdat de buren altijd voor
elkaar klaar staan en elkaar ondersteunen wanneer dat nodig is; bijvoorbeeld op het huis
passen in de vakanties, elkaar naar het ziekenhuis brengen of elkaar helpen bij het
onderhouden van de tuin. Van de 98 bewoners die hebben aangegeven dat het contact goed
tot zeer goed is, heeft 76 procent aangegeven dat buurtgenoten elkaar helpen en dat er sociale
controle is: ‘We zijn er voor elkaar. Is er nood, dan komen we in actie. Als mensen op vakantie
gaan, passen we op het huis.’ en ‘We groeten elkaar, zitten bij elkaar en zorgen voor elkaar
als iemand ziek is. Er is een flessenactie in de buurt gehouden om geld in te zamelen voor het
goede doel. Iedereen leeft met elkaar mee en we hebben een buurtapp.’
Een deel van de bewoners (12 procent) waardeert het contact met buurtgenoten goed omdat
het zorgt voor interactie en sociale contacten. Buren gaan bij elkaar op de koffie, houden een
barbecue en komen bij elkaar op de verjaardag. ‘We praten met elkaar en de kinderen zitten
bij elkaar op voetbal. We proberen met de burendag een barbecue te doen. Afgelopen drie jaar
is dit nog gelukt.’ ‘We zijn een sociaal straatje. We onderhouden zelf de speeltuin, organiseren
een barbecue, plaatsen een springkussen voor de kinderen en organiseren activiteiten. We
staan voor elkaar klaar als er iets is.’
Bij onvoldoende of zeer onvoldoende contact met buurtgenoten wordt door zeven bewoners
aangegeven dat er weinig tot geen contact is met buurtgenoten. Volgens de bewoners leeft
iedereen voor zich en wordt er weinig rekening met elkaar gehouden. Hierdoor zorgen ze ook
niet voor elkaar en helpen ze elkaar niet wanneer dat nodig is; bijvoorbeeld bij het geven van
water aan de planten in de vakanties. Daarnaast is de mentaliteit volgens vijf bewoners slecht
en ontstaan hierdoor irritaties en burenruzies.

3.2 Activiteiten in it Fûgellân
Er is geen (actieve) wijkraad meer in it Fûgellân. Dit heeft tot gevolg dat er minder of geen
gezamenlijke activiteiten meer worden georganiseerd. Bepaalde onderdelen van de wijk
hebben wel een eigen buurtvereniging, zoals Brokmui en De Schans. Zij organiseren
activiteiten voor de wijk zoals een jaarlijkse barbecue, een nieuwjaarsborrel of een fietstocht.
Bij de vraag of er activiteiten worden georganiseerd in it Fûgellân geeft 60 procent aan dat er
geen activiteiten worden georganiseerd. De andere 40 procent geeft aan dat er nog wel
activiteiten worden georganiseerd.
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Figuur 11. Worden er activiteiten in it Fûgellân georganiseerd? N = 163. Bron: Partoer
2018.

Bij de activiteiten die worden georganiseerd geven bewoners vooral activiteiten van de
buurtvereniging aan. Dit zijn bijvoorbeeld de buurtbarbecues, uitjes, fiets- en wandeltochten
en het vissen voor kinderen. Er zijn 21 bewoners die een buurtvereniging en activiteiten van
de buurtvereniging noemen. Daarnaast organiseren buurten zelf ook activiteiten zoals een
barbecue en een activiteit tijdens burendag. Het kan zijn dat dit ook door een buurtvereniging
wordt georganiseerd, maar het kan ook door een groep enthousiaste buren worden
georganiseerd.

Bewoner van it Fûgellân: ‘Een barbecue wordt wel georganiseerd en
in het bejaardentehuis organiseren ze één keer per maand iets.
Daar kun je als bewoner van it Fûgellân ook naartoe, maar dat
doen wij nooit. De mogelijkheden zijn er wel.’
Er zijn 13 bewoners die aangeven dat er activiteiten worden georganiseerd in Dongeraheem
zoals koffieochtenden en met elkaar eten. Bewoners van de wijk kunnen hier volgens de
bewoners aan deelnemen. Dit wordt door zowel oudere bewoners genoemd als jongere
bewoners. Volgens twee bewoners worden er wel eens sportactiviteiten georganiseerd in de
wijk en vier bewoners geven aan dat de straat wordt versierd wanneer er een stadsfeest is.
Van de 65 bewoners die hebben aangegeven dat er activiteiten worden georganiseerd in de
wijk, geeft 37 procent (N = 24) aan altijd mee te doen met de activiteiten en 22 procent (N =
14) geeft aan soms mee te doen. Een groot deel (42 procent; N = 27) doet nooit mee met de
activiteiten die worden georganiseerd.
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Figuur 13. Worden er wel eens activiteiten georganiseerd en doet u wel eens mee met
de activiteiten die worden georganiseerd? N = 65. Bron: Partoer 2018.

3.3 Ontmoetingsplekken it Fûgellân
Er zijn geen officiële ontmoetingsplekken in de wijk. Dit betekent echter niet dat bewoners
bepaalde plekken niet als ontmoetingsplek kunnen zien. Onofficiële ontmoetingsplekken
kunnen voor bewoners een belangrijke rol vervullen. Van de 163 bewoners geeft bijna
driekwart aan dat er geen ontmoetingsplek in de wijk is waar bewoners op gezette tijden
naartoe kunnen gaan. Volgens 28 procent van de bewoners is er wel een ontmoetingsplek.
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Figuur 14. Is er een ontmoetingsplek in de wijk? N = 163. Bron: Partoer 2018.
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Onofficiële ontmoetingsplekken
Van de 46 bewoners die hebben aangegeven dat er een ontmoetingsplek is in it Fûgellân geeft
bijna een kwart aan dat ze de speeltuinen en de pannakooi als ontmoetingsplek zien. Hierbij
geven ze aan dat de pannakooi vooral een ontmoetingsplek is voor jongeren. Voor ouderen
wordt de jeu de boule als ontmoetingsplek genoemd. Dit wordt door twee bewoners genoemd.
Tweeëntwintig procent geeft Dongeraheem en de supermarkt als ontmoetingsplek. Ook de
bibliotheek, de kerk en bankjes bij de buren of in de wijk worden als ontmoetingsplek
genoemd.
Van de 46 bewoners die een ontmoetingsplek aangeven, geeft 54 procent aan nooit gebruik
te maken van de ontmoetingsplekken en vier procent geeft aan dat alleen de kinderen er
gebruik van maken. Eenenveertig procent van de bewoners maakt wel eens gebruik van de
ontmoetingsplek, waarbij de bibliotheek, het bankje in de buurt en de supermarkt als
belangrijkste ontmoetingsplekken worden genoemd.

Bewoner van it Fûgellân: ‘Voor kinderen/jongeren moet er
een soort buurthuis komen waar bijvoorbeeld eens een
filmavond wordt georganiseerd. Er kunnen ook voor
volwassenen activiteiten worden georganiseerd zoals
spelletjes, samen koken enz.’
Behoefte aan een ontmoetingsplek
Hoewel er op dit moment geen officiële ontmoetingsplek is in de wijk, kunnen bewoners hier
wel behoefte aan hebben. Bijna driekwart van de 163 bewoners geeft echter aan hier geen
behoefte aan te hebben en 28 procent (N = 46) wil graag wel een ontmoetingsplek in de wijk.
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Figuur 15. Heeft u behoefte aan een ontmoetingsplek? N = 163. Bron: Partoer 2018.
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De helft van de bewoners die behoefte heeft aan een ontmoetingsplek (50 procent; N = 23),
denkt aan een buurt- of wijkcentrum. Een plek waar zowel jong en oud terecht kunnen en waar
ook voor jong en oud activiteiten worden georganiseerd. Deze bewoners vinden dat er zowel
voor jong als voor oud te weinig wordt georganiseerd. De bewoners hebben het gevoel dat
jongeren meer gaan rondhangen in de wijk, omdat er weinig wordt georganiseerd voor
jongeren.
Van de 46 bewoners die aangeven behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek, vindt
17 procent (N = 8) dat er meer activiteiten mogen worden georganiseerd in de wijk. Hierbij
wordt gedacht aan het vaker organiseren van een barbecue en meer gezelschapsactiviteiten
voor jong en oud. Vijf bewoners (11 procent) geven aan behoefte te hebben aan een
ontmoetingsplek voor vrijblijvend contact. Zeven bewoners (15 procent) geven aan dat er voor
specifieke doelgroepen zoals jongeren, alleenstaanden en moeders meer georganiseerd moet
worden.

3.4 Wensen qua voorzieningen en activiteiten
De meeste bewoners geven aan dat er voldoende voorzieningen zijn in de wijk. Ook geven ze
aan dat ze voor overige voorzieningen het centrum in kunnen of naar een andere stad kunnen.
Zolang bewoners mobiel blijven, hebben ze alle voorzieningen binnen handbereik. Meer dan
een kwart (29 procent) heeft wel behoefte aan bepaalde voorzieningen en activiteiten in de
wijk. Hiervan hebben 46 bewoners aangegeven wat voor voorzieningen en activiteiten ze graag
zien in de wijk.
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Figuur 16. Zijn er nog andere voorzieningen/activiteiten die u niet genoemd heeft,
maar die u wel graag in it Fûgellân ziet? N = 163. Bron: Partoer 2018.
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Voorzieningen
Eén van de belangrijkste voorzieningen die bewoners graag zien in de wijk, is een voorziening
voor jongeren. Elf van de 46 bewoners geven aan dat er speciaal voor de jongeren (tussen de
12 en 18 jaar) iets moet komen waar ze samen leuke activiteiten kunnen ondernemen. Op dit
moment zijn er weinig tot geen voorzieningen voor jongeren waar ze samen kunnen zijn.
Hierdoor ontstaan hangplekken waarbij soms overlast wordt veroorzaakt. Bewoners denken
aan een ‘kinderdisco’, meer sportvoorzieningen zoals een basketbalveld of een wijkcentrum
waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Bij de laatste kan volgens een bewoner ook
worden gedacht aan een combinatie voor jong en oud.

Bewoner van it Fûgellân: ‘Voor de jeugd is het wel belangrijk.
Een bepaalde leeftijd valt buiten de speelplaatsen. Die kunnen
nu nergens zitten. Ze worden weggestuurd op de plaatsen
waar ze nu rondhangen, maar dat is geen oplossing.’
Een aantal (N = 6) bewoners geeft ook aan dat er meer voorzieningen moeten komen voor
kinderen. De pannakooi is voor iets oudere kinderen/jongeren en minder geschikt voor jonge
kinderen. Hoewel er een aantal speeltuinen in de wijk zijn, hebben bewoners behoefte aan
meer/grotere speeltuinen. Twee bewoners geven hierbij aan om een combinatie te maken met
sporten en bijvoorbeeld een kabelbaan en trimtraject. Bewoners geven hierbij aan dat er goed
moet worden nagedacht over de locatie, zodat het niet te veel overlast oplevert.
Negen van de 46 bewoners die behoefte hebben aan meer voorzieningen vinden dat er een
soort buurthuis of wijkcentrum moet komen waar zowel voor jong als oud activiteiten worden
georganiseerd. Een plek waar mensen samen kunnen komen voor gezelligheid en een goed
gesprek, maar waar ze bijvoorbeeld ook samen een film kunnen kijken, een kookworkshop
kunnen doen of kunnen bloemschikken. De bewoners hebben behoefte aan een plek voor
iedereen: ‘Een restaurant of iets dergelijks, wellicht ook met activiteiten zoals bloemschikken.’
en ‘Een ontmoetingsplek voor iedereen, waar ook sportevenementen kunnen worden
georganiseerd. Als je zoiets opzet, dan zal niet iedereen direct enthousiast zijn.’
Twee bewoners geven aan dat er meer parkeerplaatsen moeten komen in de wijk. Dit bevordert
de verkeersveiligheid volgens de bewoners. Dit is bijvoorbeeld rondom de school een
probleem. Ouders halen hun kinderen op, waardoor bewoners soms zelf niet kunnen parkeren
of vaststaan omdat een andere auto hen blokkeert. Daarnaast geven twee bewoners aan dat
er meer afvalbakken moeten komen voor hondenpoep. Overige behoeften zijn
sportvoorzieningen, een aanlegsteiger, bewijzering naar AED en een moestuin of buurttuin.
Activiteiten
Een aantal bewoners (9) heeft dus behoefte aan een buurthuis of wijkcentrum waar allerlei
activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast hebben drie bewoners behoefte aan een
buurtvereniging met bijbehorende activiteiten zoals een barbecue en een bingo voor jong en
oud. Ook wordt een buurt Whatsapp genoemd door een bewoner. Omdat het sportcomplex
wordt afgebroken geeft een bewoner aan dat er behoefte is aan een sportvoorziening met
bijbehorende activiteiten: ‘Het sportcomplex de Trimmer wordt afgebroken. Ik zou graag zien
dat er wel sport- en spelactiviteiten in de wijk blijven.’
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Groenonderhoud
Het groenonderhoud laat volgens vijf bewoners te wensen over. Dit is een onderwerp dat bij
meerdere vragen aan bod komt; uiteindelijk zijn er dus meer bewoners die vinden dat er iets
moet worden gedaan aan de groenvoorzieningen. Er moeten betere groenvoorzieningen
komen en het groen dat er is, mag beter onderhouden worden. De groenvoorzieningen zien
er onverzorgd uit en zorgen in een aantal gevallen voor overlast, bijvoorbeeld wanneer de
bomen in bloei staan of wanneer ze veel licht wegnemen.

3.5 Voorzieningen voor kinderen en jongeren
Binnen het onderzoek is specifiek ingegaan op voorzieningen en activiteiten voor kinderen en
jongeren. In it Fûgellân zijn een aantal voorzieningen voor kinderen en jongeren, zoals
speeltuinen en de pannakooi. Vinden bewoners dat er voldoende voorzieningen zijn of vinden
ze dat er meer voorzieningen mogen komen voor kinderen en jongeren? Iets meer dan de helft
(58 procent) vindt dat er voldoende voorzieningen zijn of geeft aan dat het niet van toepassing
is, omdat ze zelf geen kinderen hebben in die leeftijdscategorieën. Tweeënveertig procent
vindt echter dat er onvoldoende voorzieningen zijn.
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Voor mij niet van toepassing

Figuur 17. Vindt u dat er voldoende voorzieningen voor kinderen en jongeren zijn in it
Fûgellân? N = 163. Bron: Partoer 2018.

Oordeel over de bestaande voorzieningen
Er zijn 32 bewoners die aangeven dat er voldoende speeltuinen in de wijk zijn en dat er veel
gebruik wordt gemaakt van de speeltuinen en de pannakooi. De speeltuinen zijn meer voor
jonge kinderen en de pannakooi is meer voor oudere kinderen/jongeren. De bewoners zijn
over het algemeen positief over deze voorzieningen in de wijk.
Volgens 21 bewoners zijn er onvoldoende voorzieningen voor kinderen en jongeren en mogen
er meer voorzieningen bij komen. Hierbij denken de bewoners bijvoorbeeld niet alleen aan
meer speeltuinen, een tafeltennistafel en een sportveld met goals, maar ook aan
spelletjesmiddagen en een kinderdisco. Over het algemeen vinden de bewoners de
voorzieningen die er zijn goed, maar vinden ze dat er onvoldoende voorzieningen zijn voor
een grote wijk: ‘Er mag wel wat meer bij. De pannakooi is wel prachtig!’ en ‘Er is niet genoeg.
Bij de sporthal zouden best goaltjes kunnen. Voor kinderen van ongeveer 9 jaar is er weinig
plek.’
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Bewoner van it Fûgellân: ‘Misschien moet er iets meer komen voor
de jeugd. Een soort wijkcentrum waar activiteiten worden
georganiseerd. Een dagje survival op het pleintje.’

Zestien bewoners geven aan dat er voor jongeren te weinig voorzieningen zijn. Dit heeft tot
gevolg dat jongeren gaan rondhangen op plekken als de pannakooi, speeltuinen en bij de
brug. Zeven bewoners wensen een wijkcentrum of jeugdhonk voor jongeren. Twee bewoners
geven hierbij aan dat er ook kan worden gewerkt met een buurtcoach of jongerenwerker:
‘Vroeger was er een buurthuis en ontmoetingsplek, maar die is er niet meer. De oude school
is wel eens aan de orde geweest, maar dat is er nooit van gekomen.’
De voorzieningen zorgen soms ook voor overlast. Er zijn 15 bewoners die dit aangeven,
waarvan drie aangeven dat de voorzieningen niet worden opgeruimd en er dus rommel
achterblijft. Zes bewoners geven problemen met hangjongeren aan, waarbij de jongere
kinderen soms geen gebruik meer durven te maken van de voorziening. Eén van deze
voorzieningen is de pannakooi. Hoewel de bewoners wel positief zijn over de pannakooi, zorgt
het ook voor overlast. Niet alleen overdag, maar ook op avond blijven jongeren op deze plek
hangen. Een bewoner geeft aan dat er soms drugs wordt gedeald.
Wat samenhangt met de overlast is het toezicht en het onderhoud van voorzieningen. Er zijn
10 bewoners die aangeven dat het onderhoud van de voorzieningen beter kan, met name het
onderhoud van de speeltuinen. Het onkruid wordt bijvoorbeeld niet weggehaald, waardoor de
speeltuinen overwoekerd raken. Daarnaast hebben bewoners soms ook last van hondenpoep
bij de speelplaatsen.
Als laatste zijn er 13 bewoners die aangeven dat er te weinig speeltuinen zijn en dat de
speeltuinen die er zijn te klein zijn. Er zijn volgens de bewoners een aantal speeltuinen die
weinig toestellen hebben. De speeltuinen mogen groter en met meer uitdagende
speeltoestellen.
Wensen voor voorzieningen en activiteiten jongeren
Er zijn in totaal 26 bewoners die graag een buurthuis of jeugdhonk in de wijk willen waar
activiteiten worden georganiseerd voor jongeren en waar jongeren samen kunnen komen. Er
is volgens deze bewoners weinig te doen in de wijk en afgezien van de pannakooi zijn er
weinig voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken. Een buurtcentrum of jeugdhonk is
volgens deze 26 bewoners ideaal. Hier kunnen verschillende activiteiten worden
georganiseerd zoals sportactiviteiten, een survivaltocht, filmavonden en een kinderdisco.
In totaal zijn er 27 bewoners die hebben aangegeven dat er iets met de speeltuinen in de wijk
moeten gebeuren, waarvan 17 bewoners aangeven dat er meer speeltuinen mogen komen. De
speeltuinen die er zijn, mogen meer speeltoestellen hebben zodat er meer afwisseling
ontstaat. Daarnaast mogen de speeltuinen volgens bewoners beter worden onderhouden.
Twee bewoners geven een skatebaan of skeelerbaan als alternatief voor een speeltuin.
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Bewoner van it Fûgellân: ‘De speeltuin is niet geweldig, je
kunt veel meer van het grasveld maken. Aan deze kant
van de wijk is veel te weinig. Er moet meer vanuit kindperspectief worden gekeken. Een netschommel zou
bijvoorbeeld perfect zijn.’
Twaalf bewoners hebben aangegeven dat er meer activiteiten mogen worden georganiseerd
voor kinderen en jongeren. Voor een deel organiseren buurtverenigingen activiteiten, maar
niet elke straat is aangesloten bij een buurtvereniging. Er is behoefte aan activiteiten buiten,
zoals een survivaltocht in het bos, een huttenbouwplek en buitenzwembaden. Twee bewoners
geven hierbij aan dat er moet worden gedacht aan activiteiten voor kinderen van ouders met
een laag inkomen. Een bewoner geeft nog als tip dat via ‘spelletjesuitleen’ er op een makkelijke
manier leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Twee bewoners geven aan dat ook jongeren moeten worden betrokken om te peilen waar ze
behoefte aan hebben en welke activiteiten ze interessant vinden. Op deze manier kan beter
op de doelgroep worden aangesloten.

3.6 Belangrijke aandachtspunten bewoners
Er is bewoners gevraagd wat zij zelf nog kwijt willen over it Fûgellân. Op deze manier kunnen
bewoners zelf komen met aandachtspunten waar zij veel waarde aan hechten. Van de 163
bewoners zijn er 47 bewoners die geen opmerkingen over de wijk hebben en er met
tevredenheid wonen. Twee geven hierbij aan dat ze ook veel activiteiten in Dokkum zelf doen
en daardoor minder op de wijk gericht zijn.
Onderhoud in de wijk
Het belangrijkste aandachtspunt dat bewoners aangeven is het onderhoud in de wijk en met
name het groenonderhoud; Zevenenveertig van het totaal aantal bewoners geven dit aan.
Bewoners geven aan dat de plantsoenen, de tuinen en het openbaar groen beter onderhouden
kunnen worden. Op dit moment wordt dit weinig of te rigoureus gedaan. Er is veel achterstallig
onderhoud volgens de bewoners, waardoor er overhangende takken komen, onkruid tussen
de stoeptegels en de plantsoenen er rommelig uitzien. Dit heeft gevolgen voor het aanzien
van de wijk. Het openbaar groen moet beter worden bijgehouden en er moet meer afwisseling
in het groenonderhoud komen. Een bewoner geeft hierbij als tip het aanleggen van een
gemeenschappelijke tuin.
Naast het groenonderhoud zijn er ook veel klachten over de wegen; dit wordt aangegeven
door zowel jongere bewoners als oudere bewoners. De wegen liggen volgens de bewoners
scheef, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Er zijn 12 bewoners die aangeven
dat de wegen slecht zijn. Dit gaat vaak niet alleen over de wegen, maar ook over de stoepen.
Zeker voor ouderen kan dit gevaarlijk zijn wanneer ze er met een rollator wandelen. Qua
onderhoud mag er volgens vier bewoners iets worden gedaan aan de riolering. Daarnaast
geven vier bewoners aan dat er meer moet worden gedaan tegen de hondenpoep in de wijk.
Hierbij denken ze aan meer borden en speciale afvalbakken.
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Snelheid en verkeersveiligheid
Een belangrijk aandachtpunt volgens de bewoners is de verkeersveiligheid in de wijk. Er zijn
tien bewoners die aandachtspunten hebben gegeven op gebied van verkeer. De snelheid mag
er volgens zes bewoners meer uit. Daarnaast moet er volgens een bewoner goed worden
gekeken naar de situatie rondom de school. Met alle geparkeerde auto’s ontstaan hier soms
gevaarlijke situaties.
Drie bewoners geven de brug bij de Dongeradyk aan als gevaarlijk punt. Omdat deze brug vrij
hoog is, is het soms lastig om het verkeer goed te kunnen zien. Er moeten volgens de
bewoners spiegels worden geplaatst om de situatie te verbeteren. Voor ouderen en voor
kinderen is dit punt op dit moment te gevaarlijk. Er worden veel activiteiten voor ouderen
georganiseerd in Dongeraheem. Voor ouderen en minder mobiele bewoners die de oversteek
moeten maken om bij Dongeraheem te komen, kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

Bewoner van it Fûgellân: ‘Fijn dat er een onderzoek is
en de gemeente een beeld krijgt. Mensen ervaren het
zelf. Het is een mooie wijk, dat mag ook wel gezegd
worden.’
Contact gemeente
Zes bewoners hebben een negatieve ervaring met de gemeente. Hierbij geven ze vooral aan
dat er weinig tot niet wordt gereageerd en dat er te weinig maatwerk wordt geleverd. Drie
bewoners geven aan dat er meer moet worden geluisterd naar de bewoners en dat ze graag
op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in de wijk. Er zijn vijf bewoners die
graag een wijkraad zien of aparte buurten met een buurtraad. Omdat het een relatief grote
wijk is met verschillende aandachtspunten, is het handig dat alle buurten goed worden
vertegenwoordigd. Op deze manier wordt meer aangesloten bij de wensen van de buurt.
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4

Participeren in de wijk

Voor de gemeente is het belangrijk om te weten wat er speelt in een wijk. Op deze manier kan
er efficiënt en effectief beleid worden gevoerd. Soms hebben bewoners contact met de
gemeente wanneer het gaat om het aanpakken van specifieke aandachtspunten. Voor de
gemeente is het allereerst belangrijk om te bepalen op welke manier bewoners vooral contact
zoeken, zodat deze vormen van communicatie kunnen worden geoptimaliseerd. Daarnaast is
het voor de gemeente belangrijk om te weten welke bewoners actief willen meedenken over
onderwerpen die belangrijk zijn voor de wijk.

4.1 Contact met gemeente
Er is bewoners gevraagd op welke manier ze vooral contact hebben met de gemeente. Meer
dan de helft van de bewoners heeft geen contact met de gemeente. Wanneer bewoners wel
contact hebben met de gemeente, gaat dit voornamelijk telefonisch. Daarnaast zijn er ook
bewoners die naar het gemeentehuis gaan, via een medewerker in de buurt ondersteuning
zoeken of via de website contact zoeken met of informatie zoeken over de gemeente. Een
klein deel zoekt contact via e-mail (5 procent; N = 8) of is zelf werkzaam (geweest) bij de
gemeente (2 procent; N = 4). Een enkeling neemt contact op via social media, een brief of via
de informatie of vergaderavonden.

Geen

55%

Telefonisch

26%

Gemeentehuis

15%

Medewerker in mijn buurt

6%

Website

6%

Figuur 18. Op welke manier heeft u contact met de gemeente? N = 163. Bron: Partoer
2018.
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4.2 Actief in gesprek met gemeente
Er zijn in totaal 47 bewoners die mee willen denken met onderwerpen die belangrijk zijn voor
it Fûgellân. Hiervan willen 17 structureel meedenken en 30 incidenteel. Er zijn 116 bewoners
die geen behoefte hebben om mee te denken met de gemeente. Contactgegevens zijn in een
apart document weergegeven in verband met privacy.

71%

18%
10%

Ja, structureel

Ja, incidenteel

Nee

Figuur 19. Wilt u actief in gesprek met de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn
voor it Fûgellân? N = 163. Bron: Partoer 2018.

De meeste bewoners (22) willen graag persoonlijk contact met de gemeente als ze mee willen
denken over belangrijke onderwerpen in de wijk. Drie bewoners zijn sceptisch over het contact
en geven aan dat de gesprekken wel iets op moeten leveren. Een aantal bewoners heeft
specifieke onderwerpen aangekaart zoals de groenvoorzieningen, voorzieningen en
activiteiten voor jongeren, rioleringsproblemen en problemen met de straat- en
steegverlichting.
Er zijn acht bewoners die graag een werkgroep op willen richten of in een groepje in gesprek
willen met de gemeente. Op deze manier kunnen verschillende onderwerpen worden
besproken wanneer dit op meer structurele basis gebeurt. Daarnaast zijn er ook vier bewoners
die een wijkraad op willen richten of deel willen nemen aan de wijkraad. Er zijn vijf bewoners
die graag inspraakavonden of brainstormsessies hebben met de gemeente. Hierbij geven de
bewoners als voordeel dat er samen over belangrijke onderwerpen besluiten kunnen worden
gemaakt.
In de wijk zijn een aantal buurten die zelf belangrijke onderwerpen oppakken. Deze buurten
organiseren soms zelf inspreekavonden, zodat het bestuur belangrijke punten bij de gemeente
aan kan kaarten. Er zijn drie bewoners die aangeven dat er meer als buurt moet worden
gekeken naar belangrijke onderwerpen. De gemeente kan tijdens een buurtoverleg
aanschuiven of belangrijke onderwerpen kunnen door het bestuur van de buurt worden
aangekaart. Als laatste vinden twee bewoners dat de gemeente zelf de wijk in moet gaan om
te kijken hoe het is en twee bewoners geven aan periodiek in gesprek te willen.
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5

Conclusies en aanbevelingen

Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek weergegeven. De conclusies
worden gevolgd door een aantal praktische aanknopingspunten waarmee gemeente
Dongeradeel mee aan de slag kan gaan.

5.1 Conclusies
Hoe ziet men de wijk?
Een deel van de bewoners ziet it Fûgellân als gehele wijk. Er zijn echter ook veel bewoners die
vooral de eigen straat of de eigen buurt als wijk zien. Dit wordt bevestigd bij de vraag waar
bewoners zich vooral bij betrokken voelen. De meeste bewoners geven aan zich vooral
betrokken te voelen bij een deel van de wijk, zoals de straat, de buurt of de school. Slechts
een klein deel voelt zich betrokken bij de wijk als geheel. Een deel van de bewoners die zich
niet betrokken voelt bij de wijk, geeft aan hier eigenlijk ook geen behoefte aan te hebben. Zij
zijn meer op zichzelf gericht, hebben voldoende andere activiteiten waar ze aan deelnemen of
hebben het te druk om echt iets in de wijk te doen.
Hoewel er misschien geen hoge betrokkenheid is met de gehele wijk, voelt men zich over het
algemeen wel betrokken bij een (klein) deel van de wijk. Het sociale contact met de
buurtgenoten is over het algemeen goed en men is hier positief over. Buren staan voor elkaar
klaar en ondersteunen elkaar waar dat nodig is. Driekwart van de bewoners geeft aan dat er
sociale controle is en dat ze elkaar helpen waar dat nodig is. Men loopt de deur niet bij elkaar
plat, maar kan wel op elkaars steun rekenen wanneer dat nodig is. Er is sprake van sociale
samenhang op een lager niveau dan de wijk. De onderlinge hulp, activiteiten die worden
georganiseerd en de contacten zijn vooral op straat- en buurtniveau.
Zeker in Brokmui en De Schans is de sociale samenhang hoog; dit zijn delen van de wijk met
een eigen buurtvereniging. Er is geen duidelijk straat of buurt aan te wijzen waar het sociale
contact heel slecht is, maar over het algemeen is men in het middelste stuk van de wijk iets
minder positief over het sociale contact en de betrokkenheid.
Het beeld over de sociale cohesie in it Fûgellân komt redelijk overeen met het landelijke beeld
over de sociale cohesie; landelijk geeft men gemiddeld een 6,7 op de sociale cohesie in de
buurt. Bewoners voelen zich prettig in de buurt, bewoners gaan op een prettige manier met
elkaar om en helpen elkaar waar nodig maar lopen de deur niet bij elkaar plat.
Wat maakt wonen in it Fûgellân plezierig?
De meeste bewoners wonen plezierig in de wijk. Dit komt overeen met het landelijke beeld.
Vooral de locatie en het eigen huis maken het wonen in de wijk plezierig. Hierbij worden
factoren genoemd als een open uitzicht, veel groen, een grote tuin en veel ruimte en vrijheid
genoemd. Ook hier wordt het goede contact met de buren genoemd; een gemoedelijke sfeer
en buren die elkaar ondersteunen. Het contact met buurtgenoten kan in sommige gevallen
echter ook tot onplezierig wonen leiden. Deze buurtgenoten hebben het gevoel dat er weinig
rekening met elkaar wordt gehouden en dat er weinig toezicht is.
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De belangrijkste argumenten voor veel woonplezier:
1. Het eigen huis en de (vrije) locatie.
2. Het contact met de buren en de gemoedelijke sfeer.
3. De rust en ruimte.
Daarnaast is een punt van aandacht het onderhoud van de straten en het groenonderhoud.
Deze bewoners geven aan dat hier weinig aan wordt gedaan en dat dit zorgt voor verloedering
van de wijk. De groenvoorzieningen, bestrating en de speeltuinen mogen volgens de bewoners
beter worden onderhouden.
Wat zijn de wensen qua voorzieningen en activiteiten?
Over het algemeen vindt men dat er voldoende voorzieningen zijn in de wijk. De belangrijkste
voorzieningen zijn aanwezig en voor specifiekere voorzieningen kan men naar het centrum
gaan. Er worden vooral activiteiten georganiseerd op straat- en buurtniveau. Brokmui en De
Schans hebben allebei een buurtvereniging die activiteiten organiseert en zich inzet voor het
onderhoud in de wijk. Daarnaast worden er in Dongeraheem activiteiten georganiseerd. Er
worden geen activiteiten georganiseerd voor de gehele wijk. Er zijn echter wel een aantal
bewoners die behoefte hebben aan soortgelijke activiteiten die een buurtvereniging
organiseert zoals een spelletjesmiddag of een barbecue.
Een deel van de bewoners geeft aan behoefte te hebben aan meer voorzieningen en activiteiten
in de wijk; dit wordt aangegeven door bewoners van alle leeftijden. Hierbij gaat het
voornamelijk over voorzieningen en activiteiten voor jongeren. Op dit moment is er volgens
deze bewoners weinig te doen voor kinderen/jongeren en zorgt dit ervoor dat ze op bepaalde
plekken gaan ‘hangen’. Er wordt door de bewoners gedacht aan een wijkcentrum waar leuke
activiteiten worden georganiseerd.
Wensen voor kinderen en jongeren:
1. Een wijkcentrum of een jeugdhonk.
2. Beter onderhoud speeltuinen en meer/uitgebreidere speeltuinen.
3. Meer activiteiten als survivaltocht en spelletjesmiddagen.
Bij de vraag of er behoefte is aan een ontmoetingsplek wordt echter door het overgrote deel
geantwoord dat ze hier geen behoefte aan hebben; evenveel bewoners geven ook aan dat er
geen ontmoetingsplek is. Bewoners denken vooral aan een buurt- of wijkcentrum wanneer ze
aangeven wel behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek. Hierbij denken ze aan een plek
waar zowel jong als oud terecht kan en waar activiteiten worden georganiseerd die alle
bewoners aanspreken.
Wat zijn nog meer belangrijke aandachtspunten volgens bewoners?
Een belangrijk aandachtspunt volgens de bewoners is het onderhoud in de wijk. Hierbij wordt
zowel het groenonderhoud als de bestrating genoemd. Hoewel hier niet specifiek naar is
gevraagd, geeft een deel het groenonderhoud als verbeterpunt van de wijk aan. Op dit moment
wordt er volgens de bewoners weinig aan gedaan of wordt het te rigoureus gedaan. Dit heeft
gevolgen voor het aanzien van de wijk en daarmee het woonplezier.
Daarnaast zijn er bewoners die de verkeersveiligheid als aandachtspunt noemen. Hierbij wordt
specifiek de Dongeradyk genoemd. De brug die hier in ligt, zorgt voor onveilige situaties.
Zeker voor ouderen en kinderen die willen oversteken.
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5.2 Aanbevelingen
Stimuleer initiatieven op buurtniveau
De sociale samenhang is sterker op lager niveau; meer op straat- en buurtniveau. Over het
algemeen is het contact met de buurtgenoten goed en kunnen ze op elkaar ondersteuning
rekenen wanneer dat nodig is. Mocht er behoefte zijn aan het organiseren van activiteiten, dan
kan dit beter op kleiner schaalniveau worden georganiseerd dan op wijkniveau. De kans is
groter dat men op buurtniveau meedoet aan activiteiten dan op wijkniveau, omdat dit voor
veel bewoners te groot is en de betrokkenheid daardoor te laag.
Hoewel het mogelijk is dat de verdeeldheid in de wijk groter wordt als er meer op buurtniveau
wordt georganiseerd, is de verwachting dat het een positief effect heeft op de betrokkenheid,
het woonplezier en daarmee de eigen inzet voor de buurt. Wanneer dit in de hele wijk het
geval is, kan dit ervoor zorgen dat de betrokkenheid in de hele wijk ook hoger wordt.
Ontwikkel een ontmoetingsplek met activiteiten
De meeste bewoners hebben geen behoefte aan een ontmoetingsplek, maar ze vinden het wel
belangrijk dat er activiteiten worden georganiseerd voor jongeren of er een plek komt waar
jongeren samen kunnen komen. Aan het onderzoek hebben echter weinig jongeren
meegedaan. Het is daarom aan te bevelen te inventariseren of deze behoefte wordt gedeeld
door kinderen en jongeren. Door dit in kaart te brengen kan er gekeken worden of een
wijkcentrum waar activiteiten worden georganiseerd voor meerdere doelgroepen, een plek
waar bewoners samen kunnen komen, spelletjes kunnen doen of samen naar een film kunnen
kijken, haalbaar is in het Fûgellân.
Betrek bewoners die zich willen inzetten voor de wijk
Er zijn een aantal bewoners die zich willen inzetten voor de wijk, zowel structureel als
incidenteel. Het is belangrijk voor de wijk om deze bewoners ook daadwerkelijk te betrekken
bij de ontwikkeling van de wijk. Zij kennen de wijk als geen ander en weten goed wat er speelt.
Waar is behoefte aan? Wat kan beter qua onderhoud? Wat gaat juist goed?
Kijk samen met de bewoners die zich hebben opgegeven om mee te denken naar een effectieve
en efficiënte manier om de wijk te versterken. Het is belangrijk om de mening van de bewoners
hierin mee te nemen, zodat het resultaat ervan gedragen wordt door de bewoners. De kans
op succes wordt hiermee vergroot. Dit kan aan de hand van verschillende vormen. Er zijn
bijvoorbeeld bewoners die via een werkgroep willen meedenken over de ontwikkelingen van
de wijk. Ook zijn er een aantal bewoners die graag deelnemen aan de wijkraad of een willen
helpen met het opzetten van een nieuwe wijkraad.
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Bijlage 1: Respondenten

Straatnaam
Aalscholver
Brokmui
De Houtduif
De Meeuwen
De Schans
De Skries
De Zwaan
Fazant
Fuut
IJsvogel
Karekiet
Kivitstraat
Kluut
Kobbe
Kwartel
Kwikstaart
Patrijs
Reiddomp
Reigerstraat
Rietgans
Scholekster
Snip
Stern
Sud Ie
Wikel
Wylster
Zwaluwstraat

Aantal bewoners
2
9
2
5
15
5
11
2
1
22
1
9
3
10
2
5
8
7
3
5
6
1
4
4
4
7
10
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