
 

Twijzelerheide 

Datum: 29 juni 2021 

Locatie: feestterrein 

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 

- Inwoners zijn in het algemeen erg tevreden. 

- Er zijn geen voorzieningen zoals winkels. Wel twee scholen, sportverenigingen, kerken en 

een dorpshuis. 

- Inwoners ervaren rond de sinterklaas/kerstperiode veel onveiligheid. De brand van vorig jaar 

heeft op veel inwoners impact gemaakt.  

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp? 

Sociaal  

- Het zou fijn zijn als de koffieochtenden in de Jister weer terugkomen.  

- We kunnen moeilijk vrijwilligers vinden voor het bestuur. Het zou fijn zijn als we als dorp en 

verenigingen hierin ondersteund kunnen worden.  

- Meer te doen voor kinderen. Denk aan een crossbaan o.i.d. 

- Het dorpshuis heeft een belangrijke functie in het dorp. Dit moet blijven.   

- Heidepunt was er vroeger, wordt gemist.  

- Wens om met alle betrokken partijen (kerken, dorpshuis, scholen, plaatselijk belang, 

sportverenigingen) in gesprek te gaan. Samen onderzoeken hoe we de mienskip in het dorp 

kunnen versterken en aan welke activiteiten er onder inwoners behoefte is.  

Fysiek 

- Er is nu leegstand in het dorp. SWA plaatst nu van alles in het dorp. Geeft soms overlast.  

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

- Neem inwoners serieus. Neem alle stemmen mee in plan- en besluitvorming.  

- Heb aandacht voor historie en cultuur van een dorp. Sluit aan bij achtergrond en beleving 

van de inwoners.  

Kinderen willen graag 

- Trampoline park 
- Mc Donalds 
- Speeltuin 10+ 
- Crossbaan 

 

 



 

Onveilig gevoel 

- Wetterroas, staat groep tieners 14+ met brommers, komen de kids achter na in het dorp. 

Geeft een onveilig gevoel. 

In gesprek met kinderen 

- Twee scholen, een vrij negatief beeld door de kinderen van de christelijke school naar de 

openbare school toe. 

- Alle kinderen beginnen over de brand op het veldje tijdens de jaarwisseling. Heeft veel 

impact gemaakt.  

- Twee jongeren, sleutelen aan brommers, auto’s, crossen. 

- Speeltuin naast het veldje. Zit soms oudere jeugd die spugen en plassen over de glijbaan. 

 

In gesprek met plaatselijk belang 

- Na de zomervakantie aansluiten bij een dorpsbelang vergadering.  

* Vanuit dorpsbelang werd aangegeven, speeltuin naast het veldje kunne de kids zo de weg 

over "schieten" en het hard rijden in het dorp. Aangegeven dat we hier bv met kinderen 

aandacht voor kunnen hebben en inzetten op bewustwording. Vaak zijn het de eigen 

inwoners die te hard rijden in het dorp.  
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