
Het leukste aan 
mijn dorp vind ik:

Sportvelden Winkelcentrum
Daar is het 

meeste te doen!

Voetbalclub
Het is daar altijd 
gezellig en altijd 

wat te doen!

Gezelligheid!

Omgeving

De 
mensen

Het parkje



Hier ben ik niet zo 
bli j mee in mijn 

dorp:

Weinig 
activiteiten

Kruisingen Feanwâlden
Bij de Rabobank en het 
winkelcentrum zijn twee 
gevaarlijke kruisingen. 

Geen chillplek
Het is voor jongeren 
moeilijk om ergens 
met vrienden af te 
spreken, zoner dat 

buurtbewoners daar 
last van hebben



Wat vind je het 
mooist aan jouw 

omgeving?

De weilanden 
met de koeien

De open velden
Als we een blokje 

om maken rond ons 
dorp.

De bomen en 
de natuur



Na school:
Werken in of 
dichtbij mijn 

dorp

Na school:
Studeren, 

maar niet op 
kamers

Na school:
Studeren en 
op kamers in 

een stad

“Ik wil st
raks wel even 

ergens anders w
onen 

dan waar ik mijn hele 

leven nu al woon.”

“Hier wonen mijn familie en vrienden, daar wil ik graag bij in de buurt wonen”

“Het is heel fijn om 

thuis te blijven wonen 

tijdens mijn studie”



Wat kan er ( in jouw 
dorp) gedaan 

worden voor het 
klimaat?

Zonnepanelen
En dan op de daken van 

huizen/gebouwen en niet 
in de weilanden; dat is 

zonde!

Isoleren!
Dan kost 

verwarmen 
minder 

energie!

Duurzaam autorijden
Nu zijn er alleen 
laadpalen bij het 
gemeentehuis.

Prullenbakken!
Staan er nu bijna 

nooit…



Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat 
meer mensen gaan 

bewegen?

Gratis proeflessen
Bij alle sportverenigingen, 
zodat kinderen/jongeren 
kunnen uitvinden welke 

sport ze leuk vinden.

Sportdagen

Buurtcoach
Deze kan bepaalde 

buurten/wijken 
helpen om te gaan 
sporten/bewegen.

Openluchtzwembad!
Zo combineer je een 

chillplek met een 
sportplek!

Meer 
wandelpaden

Excursies
Organiseren van 

excursies door de 
natuur en het 

landschap!



Wat vinden jull ie 
belangrijk voor het 

maken van een 
chillplek?

Plek zonder overlast
Dat het een plek is waar 
jongeren niet als overlast 

worden ervaren.

Café
Waar je ook 

wat kan 
drinken.

Evenementen
Dat er af en toe wat 

georganiseerd wordt, 
maar ook leuk is om 
‘zomaar’ naartoe te 

gaan.

Een keet
Een keet in het 
open veld, waar 
jongeren kunnen 

afspreken.

Bankjes

Binnen en 
buiten

Wi-fi



Een grotere sportclub 
met betere 

faciliteiten, maar iets 
verder van huis

Een kleinere sportclub 
met minder goede 
faciliteiten, maar 
dichterbij huis

Kleinere clubs 
zijn wat 

informeler en 
gezelliger

Als je heel goed 
bent dan heb je 

een goede 
sportclub nodig

Je kent 
iedereen bij 
de kleinere 

clubs

Soms hebben 
teams bij kleine 
clubs te weinig 

spelers; dan speel 
ik liever bij een 
grotere club!



Wat zou je willen 
verbeteren aan 

jouw omgeving? Dit 
mag over van alles 

gaan!
Een openluchtzwembad!

De dichtstbijzijnde 
zwembaden staan in 
Giekerk of  Dokkum 

(overdekt). Dit zou echt 
een leuk toevoeging zijn!

Meer activiteiten 
of evenementenOpknappen van en 

meer dieren in de 
kinderboerderijen 
en hertenkampen

Gratis Wi-fi
Bijvoorbeeld in het 

winkelcentrum of de 
sportverenigingen!

Een fijne chillplek
voor jongeren!



Hoe kunnen de 
gemeente en 

jongeren in contact 
bli jven?

Flyeren

Instagram!
Nieuws delen, 

evenementen aankondigen 
en vragen stellen via stories. 

Op Instagram zitten veel 
jongeren en dus een groot 
bereik, maar hoeft niet per 

se alléén voor jongeren.

Jongeren vaker 
uitnodigen om 
mee te denken!

Reclame 
maken

Posters 
Winkelcentrum Een magazine 

voor jongeren 
uitbrengen!


