
 

Wyns 

Datum: 1 juli 2021 

Locatie: grasveld bij het pontje 

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 

- Wyns is echt een woondorp.  

- Er zijn geen winkels in het dorp. Inwoners zijn op omliggende dorpen (Gytsjerk, Burgum) en 

de stad (Leeuwarden) aangewezen qua voorzieningen. We missen wel een buurtwinkeltje.  

- Inwoners helpen elkaar en doen het vooral zelf. Je hoeft niet overal aan mee te doen als je 

dat niet wilt.  

- Alle kinderen in het dorp gaan naar Lekkum naar school.  

- De Wynzer Courant verschijnt drie keer per jaar. Het is een compleet magazine. Er is veel 

waardering voor de Wynzer Courant.  

- De inwoners zijn blij met de aanpassingen van de doorgaande weg. Het is nu echt veel 

veiliger.  

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp? 

Sociaal  

- Speeltoestellen voor kinderen vanaf 10 jaar (bv. panakooi). Voor deze groep is er nu niks in 

het dorp. Ook rekening houden met kinderen met een beperking.  

- 1 dorpencoördinator als contactpersoon. Verbinder tussen inwoners en gemeente. 

- Tienerclub weer opstarten met elkaar.  

- Het zou leuk zijn om een soort zeskamp te organiseren voor de kinderen.  

- Beweegtoestellen voor ouderen en gymnastiek voor ouderen.  

- Inwoners beter informeren over de sociale voorzieningen die er zijn en ook hoe de routes 

zijn. Wat doet het gebiedsteam? Met welke vragen kun je waar terecht? De 

gebiedsteammedewerker en buurtwerker zijn welkom bij de koffieochtend op 

donderdagochtend.  

Fysiek 

- Bewegwijzering tegeltjesbrug kan beter. Bezoekers kunnen de route nu niet goed vinden. 

- Camperplaats o.i.d. 

- Verbinding tussen pontje en ontmoetingsplek 
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