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De dorpen en wijken van Heerenveen in beeld: 

De Wijkkrachtscan

De gemeente Heerenveen 

Om te weten wat de krachten en zwaktes van de 29 dorpen en wijken van 
Heerenveen zijn, heeft de gemeente de onderzoek- en adviestak van 
welzijnsorganisatie Caleidoscoop opdracht gegeven tot het ontwerpen en uitvoeren
van een scan om een beeld te creëren van de wijken en dorpen. Deze 
momentopname of “startfoto”, genaamd de Wijkkrachtscan, combineert de 
statistieken over de wijk1 en kennis van de professionals met de beleving van de 
burger. Zo wordt inzichtelijk wat aandachtspunten zijn voor de wijken en waar 
kansen en bedreigingen liggen voor de verschillende wijken en vele dorpen die 
gemeente Heerenveen rijk is. 

De uitwerking en vormgeving van de Wijkkrachtscan zijn in samenspraak met de 
afdeling Samenleving van gemeente Heerenveen gedaan. Door de betrokkenheid 
van de verschillende afdelingen binnen het gemeentehuis, de bijdragen van de vele
professionals en input van de verschillende wijk- en dorpsvertegenwoordigingen is 
binnen relatief korte tijd veel informatie bij elkaar gekomen. Deze informatie is 
samengevat tot een beeld van ieder dorp en wijk. Het onderzoek is uitgevoerd in 
de tweede helft van 2014. 

De Wijkkrachtscans van de Heerenveense dorpen en wijken, zoals weergegeven in 
dit rapport, geven een overzichtelijk beeld en is een samenvatting van de de 
verzamelde informatie. De resultaten van het onderzoek zijn een momentopname, 
waarbij gebruik is gemaakt van de beschikbare kwantitatieve data en de 
kwalitatieve input van burgers en professionals. De Wijkkrachtscan geeft een zo 
volledig mogelijk beeld van de Heerenveense werkelijkheid, maar komt het best tot
haar recht in een breder spectrum van achtergrondinformatie, aanvullende 
kwantitatieve data en de ervaringen van de realiteit van vandaag van burgers en 
professionals. 

De Wijkkrachtscan kan gebruikt worden als input voor beleid en is de startfoto 
voor nieuwe wijk- en dorsplannen die gemeente Heerenveen in 2015 samen met de
burgers en professionals wil realiseren. Ook geeft het de professionals, waaronder 
de Meitinkers, die werken in de wijk een beeld van hun werkgebied vanuit een 
breder perspectief. 

In dit rapport vindt u naast de Wijkkrachtscans een algemene beschrijving van de 
opzet en uitvoering van het onderzoek, een leeswijzer, aanbevelingen en de 
bronvermelding. Tevens is een preview van een Gemeentekrachtscan te vinden in 
dit rapport. De Wijkkrachtscans zijn tevens los en per woonservicezone 
beschikbaar. Het is aan te raden om de leeswijzer toe te voegen, deze is ook los 
beschikbaar. 

De betrokkenheid van de partners is voor deze eerste uitvoering van de 
Wijkkrachtscan van groot belang geweest. Onze dank gaat uit naar een ieder die 
een bijdrage heeft geleverd aan het eindresultaat in informatievoorziening, het 
proces en de vormgeving van het eindproduct. 

1. Overal in dit rapport waar 'wijk' staat kunt u ook 'dorp' lezen; het betreft beide.



De Wijkkrachtscan

Wat is de Wijkkrachtscan? 

Om te weten wat belangrijke problemen zijn in een wijk en welke krachten er zijn 
in de wijk om deze problemen (mede) op te lossen is een beeld nodig van de wijk. 
Dit beeld maken we met de Wijkkrachtscan. Door statistieken en de kennis van 
professionals over de wijk te combineren met de beleving van de burger geven we 
een beeld van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de wijk. Deze 
Wijkkrachtscan kunnen we aanpassen aan uw gemeente en in samenwerking met 
lokale organisaties vormgeven. 

Wat levert een Wijkrachtscan op?

Een beeld van de wijk waarin sterktes en zwaktes naar voren komen. Deze 'foto' 
bied concrete input voor beleid, geeft handvatten voor professionals in de wijk en 
kan als startdocument dienen voor wijkvisies en wijkplannen. Een wijkscan op 
verschillende niveaus worden toegepast: op gemeenteniveau, op wijkniveau maar 
ook voor specifeke doelgroepen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Hoe ziet de uitvoering van de Wijkkrachtscan 
er in de praktijk uit? 

De Wijkkrachtscan wordt in 3 fasen uitgevoerd:

1. Statistics

Alle relevante beschikbare cijfers en gegevens worden vergeleken met het lokale 
gemiddelde en indien nodig met een vergelijkbare wijk of het landelijk gemiddelde.
In een overzicht worden cijfers en gegevens die opvallen als kans of zwakte 
weergegeven. 

2. Professionals

Met professionals worden de cijfers en gegevens gespiegeld en waar nodig 
aangevuld. Daarnaast worden de problemen en kansen van de wijk geduid vanuit 
de praktijkkennis van de professionals. In Heerenveen is bijvoorbeeld gesproken 
met de wijkagent, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, 
jeugdverpleegkundige, opbouwwerker en vrijwilligersorganisaties. In totaal is met 
20 partijen gesproken en ongeveer 80 professionals. 

3. Society

Met dorp- en wijkverenigingen wordt aan de hand van een vaste vragenlijst en een 
vaste vragensteller de beleving van de bewoners bevraagd als spiegeling aan de 
voorgaande fasen. Deze achtergrondinformatie geeft de verhalen en beleving van 
de burger weer. In Heerenveen zijn alle 29 dorpen en wijken bevraagd. 



Leeswijzer
Op het voorblad van de Wijkkrachtscan is de naam van het dorp of de wijk te lezen.
Deze vindt u ook terug midden in het middenblad.

Op het middenblad vindt u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van de 
Wijkkrachtscan. Het overzicht werkt net als een mindmap / spin en structureert 
het beeld van de wijk. Binnenin de spin staan de 7 hoofdonderwerpen:

Algemeen, Sociaal, Gezondheid, Jeugd, Werk & Inkomen, Wmo en Veiligheid

De aftakkingen van deze hoofdonderwerpen zijn de deelonderwerpen van scan. 
Voor Algemeen zijn dat bijvoorbeeld Demografe en Wonen. Deze deelonderwerpen
hebben weer subonderwerpen. Demografe heeft bijvoorbeeld: man / vrouw 
verhouding. 

Grofweg alle kwantitatieve gegevens zijn weergegeven in vergelijking met het 
gemiddelde van gemeente Heerenveen. Voor een aantal gegevens is gebruik 
gemaakt van een wijkgemiddelde. De gemeentelijke cijfers die gebruikt zijn bij het 
hoofdonderwerp Gezondheid zijn vergeleken met het Fries gemiddelde. 

De verschillende kleuren lijnen hebben de volgende duiding:

--- kwantitatieve gegevens

--- kwalitatieve gegevens

--- zwakte

--- terkte

     Kwalitatieve informatie betreft vaak slechts een deel van de wijk.

De tekstopmaak heeft de volgende duiding:

Dikgedrukt: bevestigd door een wijk / dorp vertegenwoordiging

Schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewoners 
vertegenwoordiging

Wanneer een de tekst aan het einde van een magenta lijn dik- of schuin gedrukt 
zijn betreft het een bevestigende of aanvullende / tegensprekende uitspraak van 
burgers.

 

Kleiner of minder dan gemiddeld:  

Groter of meer dan gemiddeld:  

De grootste afwijking(en) van het gemiddelde:    

De kleinste afwijking(en) van het gemiddelde: 

Bij een minimale afwijking van het gemiddelde is 'gemiddeld' weergegeven.

< <<<<

> >>>>

<<<< >>>>

< >



Aanbevelingen
Gedurende het onderzoek en nadien zijn een aantal opvallende punten 
herhaaldelijk naar voren gekomen die we graag meegeven aan de opdrachtgever 
ter aanbeveling:

 Om te zien hoe de dorpen en wijken zich ontwikkelen en in hoeverre de 

wijkplannen efect hebben gehad raden wij aan om in het najaar 2016 of begin 
2017 dit onderzoek te herhalen en specifeke resultaten van doelen in de 
opgestelde wijk- en dorpsplannen mee te nemen in het onderzoek. Daarnaast 
kan de Wijkkrachtscan aangevuld worden met nieuwe data vanuit de betrokken 
partners.

 Een zorg die veel dorpen en wijken hebben is dat wanneer het goed gaat met 

een dorp of wijk en men bijvoorbeeld op het gebied van zorg voor elkaar al veel 
goed georganiseerd heeft, dit sociaal kapitaal niet in dezelfde mate wordt 
onderhouden en ondersteund dan in wijken en dorpen waar meer problematiek 
speelt en mogelijk minder sociale betrokkenheid is bij elkaar. Wij raden aan om 
zorggebieden en zwaktes van wijken en dorpen te verstevigen, maar ook te 
blijven investeren in het ondersteunen van de krachten van dorpen of wijken 
waar relatief weinig zorgen of zwaktes zijn.  

 Hoe kleiner een gebied vaak is, hoe meer binding men ermee heeft. De 

betrokkenheid met buren en de buurt is groter dan de betrokkenheid met de 
wijk of het dorp, behalve als de wijk of het dorp erg klein is. Door kleinere 
wijkindelingen te hanteren kan er meer gericht worden geïnvesteerd in sociale 
samenhang en kunnen specifeker beleid en wijkplannen worden opgesteld. Bij 
het opstellen van de wijkplannen raden we aan om ook een buurtgerichte 
aanpak te formuleren waar mogelijk. 

 De diverse partijen waarderen betrokken te worden bij het in kaart brengen van 

de sterkten en zwakten van wijken en dorpen en willen graag bijdragen aan het 
versterken van de wijken en dorpen. Het gesprek hierover samen aangaan, biedt
nieuwe kansen. 

 Een aantal punten kwam naar voren als nader te onderzoeken onderwerp:

+ Gezondheidsproblematiek (diverse) in een paar 

zorgwekkende dorpen / wijken;

+ Eenzaamheid onder (alleenstaande) ouderen, specifek in de wijken / 

dorpen waar deze groepen meer voorkomen;

+ Zorgmijding en het uitstellen van hulpvraag is een groeiend probleem;

+ Het verband tussen een gesloten gemeenschap en veel problematiek;

+ Het verband tussen inkomen, type woningen en sociale cohesie;

+ De benadering van wijken en dorpen met meer zwaktes; werkt een 

positieve benadering vanuit de krachten van de wijk / het dorp?



Bronvermelding

Kwantitatief

De kwantitatieve gegevens zijn voor een groot deel afkomstig uit de databases van 
de gemeente. Daarnaast is gebruik gemaakt van de Kerncijfers wijken en buurten. 
Een specifeke bronvermelding hiervan is opvraagbaar. 

Naast deze bronnen hebben de volgende organisaties statistische gegevens 
aangeleverd:

 GGD Friesland

 Politie

 Accolade

 WoonFriesland

 ROS Friesland

 MEE Friesland

Kwalitatief

De professionals van de volgende organisaties hebben bijgedragen aan de 
kwalitatieve informatie voor de Wijkkrachtscan:

 Jeugdverpleegkundigen JGZ,  GGD Friesland 

 Epidemioloog en beleidsadviseur, GGD

 Huisartsen (diverse in gemeente Heerenveen)

 ROS Friesland

 Diverse medewerkers, woningbouwcorporatie Accolade

 Diverse medewerkers, woningbouwcorporatie Elkien

 Diverse medewerkers, woningbouwcorporatie WoonFriesland

 Opbouwwerk, Jongerenwerk, VSP, Meitinkers, Sociaal Team (Caleidoscoop)

 Meitinkers, gemeente Heerenveen

 Afdeling Veiligheid, gemeente Heerenveen

 Afdeling Samenleving, gemeente Heerenveen

 Afdeling WIMO, gemeente Heerenveen

 Wijkmanagers, gemeente Heerenveen

 Wijkagenten, Politie Heerenveen

 Wijkverpleegkundigen, Thuiszorg de Friese Wouden

 Wijkverpleegkudigen, Buurtzorg

 Coordinator Thuisadministratie, Humanitas

 MEE consulenten, MEE Friesland

 Maatschappelijk Werkers, SMWF

 Jongerenwerker, VNN

 Inkomensconsulent Jeugd, Jongerenpunt



woonservicezone 1



Centrum



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Veel zelfstandig wonende ouderen. Eenzaamheid speelt een rol, 

ouderen vinden het moeilijk dit aan te geven
• Veel voorzieningen dichtbij

• Meer individualisme, minder sociale cohesie

• Typische centrumproblematiek: jeugdoverlast rond

hangplekken, uitgaansoverlast en hogere criminaliteit. Valt
mee vergeleken met andere plaatsen

• Veel multi-problem centreert zich; bepaalde buurten waar

veel problemen zijn; sociaal, economisch, drugsgebruik /
handel, alcoholmisbruik

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Veel ouderen wonen in het centrum 

• Weinig tot geen betrokkenheid vanuit de wijk bij het bewonersforum

• Overlast door jongeren is veel minder dan voorheen

• Eenzaamheid is een issue onder ouderen; hiervoor uitkomen is moeilijk

• Overlast in het weekend (sluitingstijd cafés) en thuiswedstrijden SC Heerenveen

• Niet het gevoel dat bewoners zich onveiliger voelen dan in andere wijken

• Veel voorzieningen dichtbij; prettig voor bewoners op leeftijd

Wat valt op?

• Problemen concentreren zich in een paar buurtjes. Daar Multi-problem (zie hierboven)

• Geen ontmoetingsplek in de wijk, wel veel horeca

• Bewonersforum vindt weinig betrokkenheid vanuit de wijk

• Veel zelfstandig wonende (soms eenzame) ouderen

• Grote wijk met veel hoogbouw

• Relatief ongezonde bevolking, valt deels te verklaren door grote groep ouderen

• Veel werkloze mensen; veel bijstand, arbeidsongeschikt of tijdelijk werkloos (WW). 

• Meer sprake van armoede

• Veel jongeren zonder startkwalificatie

• Typische centrum veiligheidsproblematiek, maar relatief weinig vergeleken met andere 

plaatsen



Gersloot



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Een gezamenlijke streek / lang dorp aan Aengwirderweg

• Sociale dorpen; er wordt naar elkaar omgekeken

• Alleenstaande ouderen zijn vaak eenzaam

• Sterk verenigingsleven

• Weinig problemen; men redt zich veelal goed samen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Open houding van de bevolking; je komt er makkelijk tussen

• Gemoedelijke mensen, sociaal met elkaar

• Geen kinderopvang in de buurt; wel veel gastouders en pakes en 

beppes in de buurt. 
• Wordt veel bewogen en gesport, maar (veel) alcohol drinken en 

roken is geaccepteerd in de dorpen

Wat valt op?

• Veel vrijstaande koopwoningen in het dorp

• Veel gezinnen in het dorp

• Voorzieningen verder weg; wanneer je niet meer mobiel bent is het moeilijk om er te blijven 

wonen
• Veel activiteiten en ontmoeting op sportvelden en de dorpskroegen

• School belangrijk voor de dorpen

• Men lost veel onderling op; weinig overlastmeldingen en weinig zorggebruik



Gersloot Polder



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Kleine plattelandsgemeenschap; iedereen kent elkaar

• Veel sociale cohesie

• Richt zich ook op Tijnje

• Weinig voorzieningen in de buurt

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Mensen kiezen ervoor in de ruimte te wonen 

• Sociale streek; bereid iets voor elkaar te doen

• Afstand speelt een minder grote rol; voorzieningen worden als 

dichtbij ervaren
• Veel wordt met elkaar opgelost

• Men let op elkaar, zowel wat betreft veiligheid als zorg

• Mooie woonomgeving

Wat valt op?

• Relatief weinig 75+ bewoners

• Relatief gezonde bevolking

• Weinig veiligheidsproblemen; lost men met elkaar op

• Voorzieningen verder weg, maar wordt als dichtbij ervaren



Haskerdijken



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Sociaal dorp: men doet veel met en voor elkaar

• Buurtzorg loopt goed

• Dorpshuis belangrijke spil

• Veel organisaties kennen de dorpen nog niet zo goed, omdat het 

net bij de gemeente is gekomen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Actief Plaatselijk Belang; al 115 jaar lang

• Dorpshulp voor elkaar is groot; men helpt elkaar met de kleine dingen

• Rijk verenigingsleven

• Sportverenigingen; worden minder. Jeugd kiest vaker voor individuele sporten 

i.p.v. teamsport
• Strijdbaar dorp; door de geschiedenis van herindelingen, snelweg en vuilstort 

in de buurt heeft men zich nog meer verenigd. Herindeling is bij oudere 
generatie nog wel een gevoelig punt. 

• Men voelt zich veilig in het dorp

Wat valt op?

• Weinig 65+ bewoners

• Veel gezinnen

• Veelal koopwoningen

• Weinig uitkeringen

• Voorzieningen verder weg

• Weinig veiligheidsproblematiek

• Sociaal dorp; men helpt elkaar

• Rijk verenigingsleven en actief Plaatselijk Belang



Heerenveen Noord



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Meer alleenstaande ouderen: eenzaamheid valt op

• Actieve buurtvereniging Flora: is actief in een deel van de wijk

• Veel gerenoveerd in de wijk: daardoor minder 

veiligheidsproblemen
• Veel werkloze jongeren

• Toename GGZ overlastmeldingen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Prettig woonklimaat

• Er is veel zorg in de wijk (verzorgingstehuis, ziekenhuis, GGZ): dit belast de wijk

en drukt een stempel op de buurten rondom de instellingen
• Samenwerking tussen wijkbelang en buurtvereniging Flora kan beter; hier ligt 

een kans
• Niet veel ontmoetingsplekken, nu alleen Flora's gebouw Marienbosch zou een 

alternatief kunnen zijn, maar ligt wat meer in een uithoek
• Er is wel sociale controle in de wijk: men kijkt naar elkaar om

• Men voelt zich over het algemeen veilig

• De overlast van de GGZ neemt toe. GGZ toont een open houding en geeft goede

voorlichting aan de wijk
• Meer financiële problemen: (rest) schuld van gedwongen verkoop door verlies 

baan of relatieproblemen

Wat valt op?

• Meer ouderen dan gemiddeld in de wijk: wonen veel zelfstandig of in Marienbosch. 

Eenzaamheid onder (alleenstaande) oudere speelt een rol. 
• Sterke buurtvereniging; slechts voor deel van de wijk

• Op Flora's gebouw na weinig ontmoetingsruimte. Marienbosch kan hierin uitkomst bieden

• Gemiddeld ongezondere bevolking; deels te verklaren door de grotere groep ouderen

• Meer jongeren zonder startkwalificatie; zij zijn niet zichtbaar in de wijk. Wel bekend bij het 

Jongerenpunt
• Veel voorzieningen (school, ziekenhuis, station, winkelcentrum, supermarkt, snelweg) 

dichtbij
• Meer meldingen van veiligheidsproblemen

• Veel werkloze jongeren die niet zichtbaar zijn 

• GGZ instelling zit in de wijk. Toename GGZ overlast meldingen. GGZ licht de wijk goed voor



Luinjeberd



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Een gezamenlijke streek / lang dorp aan Aengwirderweg

• Sociale dorpen; er wordt naar elkaar omgekeken

• Alleenstaande ouderen zijn vaak eenzaam

• Sterk verenigingsleven

• Weinig problemen; men redt zich veelal goed samen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Open houding van de bevolking; je komt er makkelijk tussen

• Gemoedelijke mensen, sociaal met elkaar

• Geen kinderopvang in de buurt; wel veel gastouders en pakes en beppes in de 

buurt. 
• Wordt veel bewogen en gesport, maar (veel) alcohol drinken en roken is 

geaccepteerd in de dorpen

Wat valt op?

• Veel vrijstaande koopwoningen in het dorp

• Veel gezinnen in het dorp

• Voorzieningen verder weg; wanneer je niet meer mobiel bent is het moeilijk om er te blijven wonen

• Veel activiteiten en ontmoeting op sportvelden en de dorpskroegen

• School belangrijk voor de dorpen

• Men lost veel onderling op; weinig overlastmeldingen en weinig zorggebruik



Nieuwebrug



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Sociaal dorp: men doet veel met en voor elkaar

• Buurtzorg loopt goed

• Dorpshuis belangrijke spil

• Veel organisaties kennen de dorpen nog niet zo goed, omdat het 

net bij de gemeente is gekomen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Actief Plaatselijk Belang; al 115 jaar lang

• Dorpshulp voor elkaar is groot; men helpt elkaar met de kleine dingen

• Rijk verenigingsleven

• Sportverenigingen; worden minder. Jeugd kiest vaker voor individuele sporten 

i.p.v. teamsport
• Strijdbaar dorp; door de geschiedenis van herindelingen, snelweg en vuilstort 

in de buurt heeft men zich nog meer verenigd. Herindeling is bij oudere 
generatie nog wel een gevoelig punt

• Men voelt zich veilig in het dorp

Wat valt op?

• Weinig 65+ bewoners

• Veel gezinnen

• Veelal koopwoningen

• Weinig uitkeringen

• Voorzieningen verder weg

• Weinig veiligheidsproblematiek

• Sociaal dorp; men helpt elkaar

• Rijk verenigingsleven en actief Plaatselijk Belang
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• Een gezamenlijke streek / lang dorp aan Aengwirderweg

• Sociale dorpen; er wordt naar elkaar omgekeken

• Alleenstaande ouderen zijn vaak eenzaam

• Sterk verenigingsleven

• Weinig problemen; men redt zich veelal goed samen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Open houding van de bevolking; je komt er makkelijk tussen

• Gemoedelijke mensen, sociaal met elkaar

• Geen kinderopvang in de buurt; wel veel gastouders en pakes en beppes in de 

buurt. 
• Wordt veel bewogen en gesport, maar (veel) alcohol drinken en roken is 

geaccepteerd in de dorpen

Wat valt op?

• Veel vrijstaande koopwoningen in het dorp

• Veel gezinnen in het dorp

• Voorzieningen verder weg; wanneer je niet meer mobiel bent is het moeilijk om er te blijven wonen

• Veel activiteiten en ontmoeting op sportvelden en de dorpskroegen

• School belangrijk voor de dorpen

• Men lost veel onderling op; weinig overlastmeldingen en weinig zorggebruik
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• Een gezamenlijke streek / lang dorp aan Aengwirderweg

• Sociale dorpen; er wordt naar elkaar omgekeken

• Alleenstaande ouderen zijn vaak eenzaam

• Sterk verenigingsleven

• Weinig problemen; men redt zich veelal goed samen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Open houding van de bevolking; je komt er makkelijk tussen

• Gemoedelijke mensen, sociaal met elkaar

• Geen kinderopvang in de buurt; wel veel gastouders en pakes en beppes in de buurt.

• Wordt veel bewogen en gesport, maar (veel) alcohol drinken en roken is 

geaccepteerd in de dorpen

Wat valt op?

• Veel vrijstaande koopwoningen in het dorp

• Veel gezinnen in het dorp

• Voorzieningen verder weg; wanneer je niet meer mobiel bent is het moeilijk om er te blijven wonen

• Veel activiteiten en ontmoeting op sportvelden en de dorpskroegen

• School belangrijk voor de dorpen

• Men lost veel onderling op; weinig overlastmeldingen en weinig zorggebruik



woonservicezone 2



Bontebok



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Hechte gemeenschap

• Mensen zijn iets meer op zichzelf, wel sociale cohesie

• Weinig zorgvraag, men lost veel samen zelf op

• Weinig voorzieningen in het dorp

• Hoge sociale cohesie

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Er wordt veel georganiseerd in en door het dorp

• Betrokkenheid bij elkaar

• Buurtpreventie voor veiligheid in het dorp

• Dorpshuis spil in het dorp; wordt opgeknapt

• Veel vereniging en activiteit

• Plaatselijk Belang actief

Wat valt op?

• Betrokken dorp

• Voorzieningen verder weg

• Buurtpreventie werkt; lage misdaadcijfers

• Plaatselijk Belang actief 

• Veel hoger segment koopwoningen

• Dorpshuis spil in het dorp
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• Dichtbij Heerenveen

• Actief dorp; veel sport en sociale cohesie

• Veel betrokkenheid; zelfs een wekelijkse dorpkrant

• Weinig problemen op sociaal, economisch en veiligheidsgebied

• MFA, kerk en sportvelden zijn naast de kroeg

ontmoetingsplekken
• Veel sportverenigingen, ook cultureel gebeurt er veel

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Buurtpreventie houdt de buurt veilig

• Veel betrokkenheid en activiteit in het dorp

• Weinig armoede en eenzaamheid

• Plaatselijk Belang erg actief

• Rijk verenigingsleven; bijna iedereen doet wel ergens aan mee

Wat valt op?

• Veel gezinnen in koopwoningen

• Actief en sociaal dorp; veel betrokkenheid en verenigingsleven

• Weinig problemen; door de zorg voor elkaar en de sociale cohesie

• Bovengemiddelde gezondheid

• Supermarkt wat verder weg, verder alle voorzieningen in het dorp

• Weinig uitkeringen en weinig jongeren zonder startkwalificatie
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• Dichtbij Heerenveen

• Rekent zich bij de Knipe 

• Actief dorp; veel sport en sociale cohesie

• Veel betrokkenheid

• Weinig problemen op sociaal, economisch en

veiligheidsgebied
• MFA, kerk en sportvelden zijn naast de kroeg

ontmoetingsplekken
• Veel sportverenigingen, ook cultureel gebeurt er veel

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Buurtpreventie houdt de buurt veilig

• Veel betrokkenheid en activiteit in het dorp

• Weinig armoede en eenzaamheid

• Plaatselijk Belang erg actief

• Rijk verenigingsleven; bijna iedereen doet wel ergens aan mee

Wat valt op?

• Veel gezinnen in koopwoningen

• Actief en sociaal dorp; veel betrokkenheid en verenigingsleven

• Weinig problemen; door de zorg voor elkaar en de sociale cohesie

• Bovengemiddelde gezondheid

• Supermarkt wat verder weg, verder alle voorzieningen in het dorp

• Weinig uitkeringen en weinig jongeren zonder startkwalificatie

• Dorp zit tussen Heerenveen en de Knipe in
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• School spil van het dorp; enige ontmoetingsplek 

• Hogere inkomens, vrijstaande woningen

• Veel eenzaamheid

• Veel zorg; ook veel cliënten met een dementieel beeld

• Weinig voorzieningen in het dorp 

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Veel ouderen; ook eenzaamheid

• Immobiliteit een grote belemmering in het dorp 

• Betrokkenheid is lager dan gemiddeld; in sommige straten is er wel veel 

betrokkenheid. Over het algemeen is men meer op zichzelf
• Men wil elkaar best helpen

• Onzichtbare armoede; uit schaamte proberen bij te kunnen blijven, ook als dat 

financieel niet meer haalbaar is
• Veel beweging, maar ook veel alcoholgebruik. Relatief ongezonde bevolking, 

valt deels te verklaren door grote groep ouderen
• Geen natuurlijke ontmoetingsplek

• Men is betrokken bij directe buren

Wat valt op?

• Veel ouderen; ook eenzaamheid

• Veel vrijstaande koophuizen

• Relatief veel mensen zonder kinderen

• Verborgen armoede; uit schaamte proberen bij te blijven terwijl dat financieel niet meer 

mogelijk is
• Geen natuurlijke ontmoetingsplek of kern

• Weinig uitkeringen, weinig jongeren zonder startkwalificatie en weinig leerlingen speciaal 

onderwijs
• Betrokkenheid bij directe buren
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• Nieuwbouwwijk waar mensen voor de crisis hun huis hebben gekocht

• Door verlies van werk / relatieproblemen veel gedwongen verkoop 

huizen wat leidt tot (rest) schuld
• Veel relatieproblemen / scheidingen

• School / MFA  zijn spil in de wijk

• Vereenzaming van ouderen

• Veel kinderen / jeugd

￼Vanuit de samenleving

• Veel tweeverdieners. Mooie nieuwbouwwijk

• Betrokkenheid op straatniveau, nog niet zoveel op wijkniveau. Grote 

activiteiten trekken wel mensen
• Op straatniveau wordt veel georganiseerd

• Veel mensen werkloos geworden, veel scheidingen; veel huizen staan te koop. 

Door recente nieuwbouw daalt de prijs nog harder 
• Zonder eigen vervoer lastig om de wijk uit te komen

• Geen voorzieningen zoals een supermarkt in de wijk. Dichtstbijzijnde 

supermarkt (Aldi) gaat ook weg
• Weinig overlast. Onveilig gevoel ‘s avonds op de fiets van / naar Heerenveen, 

maar verder voelt men zich veilig

Wat valt op?

• Veel huizen te koop door relatieproblemen / scheiding en werkloosheid

• Gezonde bevolking

• Weinig veiligheidsproblematiek

• Veel jongeren zonder startkwalificatie

• Veel leerlingen naar speciaal onderwijs

• Veel tweeverdieners; men is druk met gezin en werk 

• Op straatniveau betrokken, niet zozeer met de wijk

• Geen supermarkt in de wijk; immobiliteit is een grote belemmering in de wijk

￼Vanuit de professional
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• Dorp met zowel hoge sociale cohesie als hoge sociale controle

• Gesloten gemeenschap: buitenstaanders komen er moeilijk tussen

• Veel hulpverlening en veel voorzieningen: dorp ontwikkelt erg positief

• Groot multifunctioneel centrum De Kompenije

• Veel georganiseerde activtiteiten voor ouderen

• In een klein deel van het dorp veel multi-problem: sociaal, financieel en 

ontwikkelingsniveau
• Dorp rekent zich bij Jubbega. Hoornsterzwaag heeft meer import en merkt 

daardoor minder van de ontwikkelingsachterstand. Iets minder sociale 
cohesie dan in Jubbega; komt door meer vrijstaande woningen verder uit 
elkaar

• Geschiedenis belangrijk: tot halverwege vorige eeuw veel achterstand in 

ontwikkeling, voeding en opvoeding. Heeft zijn weerslag op het dorp. Nu 
nog veel intergenerationele problematiek

• Groot deel van Hoornsterzwaag gaat erg goed. Klein deel van het dorp 

vraagt veel zorg
• Gevolgen van crisis (specifiek de bouw) duidelijk merkbaar in het dorp

• Weinig openbaar vervoer; afstand doet jongeren beslissen een lager 

opleidingsniveau dichterbij huis (namelijk Gorredijk) te accepteren
• Dorp mist middenkader; veel mensen met gouden handen, paar denkers, 

maar weinig organisatoren

￼Vanuit de samenleving

• Zeer betrokken gemeenschap, wel gesloten. Als men mee doet en 

Fries spreekt kan men ertussen komen. Intolerant tegenover 
allochtonen

• Rijk verenigingsleven

• Veel zorg en omzien naar elkaar

• Veel sociale kracht; hands-on mentaliteit

Wat valt op?

￼Vanuit de professional

• Sterk sociaal dorp

• Gesloten gemeenschap

• Klein deel heeft veel problemen, grootste gedeelte van Hoornsterzwaag 

ontwikkelt zich erg goed
• Veel sociale betrokkenheid; men doet veel mét en voor elkaar

• Geschiedenis belangrijk; bepaalde achterstand groeit er langzaam uit
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• Dorp met zowel hoge sociale cohesie als hoge sociale controle

• Gesloten gemeenschap: buitenstaanders komen er moeilijk tussen

• Veel hulpverlening en veel voorzieningen: dorp ontwikkelt erg positief

• Groot multifunctioneel centrum De Kompenije

• Veel georganiseerde activtiteiten voor ouderen

• In een klein deel van Jubbega veel multi-problem: sociaal, financieel en 

ontwikkelingsniveau
• Geschiedenis belangrijk: tot halverwege vorige eeuw veel achterstand in 

ontwikkeling, voeding en opvoeding. Heeft zijn weerslag op het dorp. Nu 
nog veel intergenerationele problematiek

• Groot deel van Jubbega gaat erg goed. Klein deel van het dorp vraagt veel 

zorg
• Gevolgen van crisis (specifiek de bouw) duidelijk merkbaar in het dorp

• Weinig openbaar vervoer; afstand doet jongeren beslissen een lager 

opleidingsniveau dichterbij huis (namelijk Gorredijk) te accepteren
• Dorp mist middenkader; veel mensen met gouden handen, paar denkers, 

maar weinig organisatoren

￼Vanuit de samenleving

• Zeer betrokken gemeenschap, wel gesloten. Als men mee doet en 

Fries spreekt kan men er tussen komen. Intolerant tegenover 
allochtonen

• Rijk verenigingsleven

• Veel zorg en omzien naar elkaar

• Veel sociale kracht; hands-on mentaliteit

Wat valt op?

• Sterk sociaal dorp

• Gesloten gemeenschap

• Klein deel heeft veel problemen, grootste gedeelte van Jubbega ontwikkelt zich erg goed

• Veel sociale betrokkenheid; men doet veel mét en voor elkaar

• Geschiedenis belangrijk; bepaalde achterstand groeit er langzaam uit

￼Vanuit de professional
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• Sterke sociale cohesie in het dorp; veel actieve mensen in het dorp

• Men zorgt voor elkaar

• Sterk Plaatselijk Belang

• Weinig voorzieningen

• Groot dorpsfeest verbindt de mensen met elkaar

• Tweelingdorp met Mildam (onhandig dat het niet in dezelfde

woonservicezone zit)

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Veel betrokkenheid; men zorgt voor elkaar; specifiek ook voor 

ouderen
• Goed georganiseerde doarpshelp

• Veel activiteiten en verenigingsleven

• Weinig voor de jeugd

• Paar sportverenigingen actief in het dorp

Wat valt op?

• Weinig veiligheidsproblematiek

• Veel vrijstaande koopwoningen en gezinnen met kinderen

• Verder weg van de meeste voorzieningen, geen voorzieningen in het dorp

• Weinig sociale problematiek
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• Veel voorzieningen voor een dorp

• Veel ontmoetingsplekken

• Sociale cohesie redelijk hoog; men is betrokken bij elkaar

• Geloofsgemeenschap “Uit de Bron van Christus”  gevestigd in het 

dorp
• Eenzaamheid onder ouderen

• Veel vrijwilligers; actief middenkader

• Sociale en financiële problematiek spelen een rol in

huurwoningen
• Krimp verwacht

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Open cultuur; buitenstaanders welkom

• Sociaal dorp; duidelijk zichtbaar bij het Flaeijelfeest; iedereen helpt

mee
• Omni sporten in het dorp

• Alcohol geaccepteerd in het dorp, maar er wordt ook veel bewogen

• Sport en Flaeijelfeest verbinden de bewoners van de 

tweelingdorpen Oude- en Nieuwehorne
• Men voelt zich veilig in het dorpskroegen

Wat valt op?

• Veel gezinnen met kinderen

• Veel betrokkenheid bij elkaar; ook zorg voor elkaar is er

• Organisatiekracht in het dorp

• Flaeijelfeest en sport zijn verbindend in het dorp; veel mensen doen mee in het feest en sport

• Eenzaamheid onder ouderen

• Weinig veiligheidsproblemen
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• Deels gericht op Jubbega, deels gericht op Nieuwehorne

• Ontmoetingsplekken vooral in Nieuwehorne

• Sociale cohesie redelijk hoog; men is betrokken bij elkaar

• Geloofsgemeenschap “Uit de Bron van Christus”  gevestigd in het 

dorp
• Eenzaamheid onder ouderen

• Veel vrijwilligers; actief middenkader 

• Sociale en financiële problematiek spelen een rol in

huurwoningen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Open cultuur; buitenstaanders welkom

• Sociaal dorp; duidelijk zichtbaar bij het Flaeijelfeest; iedereen helpt

mee
• Omni sporten in het dorp

• Alcohol geaccepteerd in het dorp, maar er wordt ook veel bewogen

• Sport en Flaeijelfeest verbinden de bewoners van de 

tweelingdorpen Oude- en Nieuwehorne
• Men voelt zich veilig in het dorp

Wat valt op?

• Veel gezinnen met kinderen

• Veel betrokkenheid bij elkaar; ook zorg voor elkaar is er

• Organisatiekracht in het dorp

• Flaeijelfeest en sport zijn verbindend in het dorp; veel mensen doen mee in het feest en sport

• Eenzaamheid onder ouderen

• Weinig veiligheidsproblemen
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• Sociale cohesie verschillend per buurt

• Weinig voorzieningen in de wijk, supermarkt belangrijk

• Diverse problematiek: eenzaamheid onder ouderen, sociaal, 

financieel, zorgmijding
• Relatief veel hoogbouw

• Marokkaanse islamitische vereniging is erg actief en heeft een

open houding naar de wijk
• Deel gerenoveerd, maar ook nog een deel wat slechtere

woningen
• Burenhulp voor elkaar; veel aanbod, nog weinig vraag

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Wijkgebouw wordt weinig gebruikt; is beschikbaar voor de wijk

• Sociale buurten, hoogbouw minder betrokken bij elkaar

• Waarschijnlijk is er veel verborgen armoede

• Veel ontmoetingsplekken in de wijk 

• Mensen blijven lang wonen in de wijk

• Mooie wijk geworden door de renovaties

Wat valt op?

• Meer sociale huur en meer lagere inkomens

• Relatief ongezondere bevolking

• Meer uitkeringen in de wijk

• Meer huurwoningen

• Sociale buurten, sommige buurten iets minder betrokken bij elkaar

• Veel ontmoetingsplekken

• Actieve Marokkaanse islamitische vereniging met open houding naar de wijk

• Diverse problematiek in de wijk, met name in de huur
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• Wijk bestaat uit 2 delen

• Veel problemen in bepaalde buurten, maar ook veel hulpverlening 

en informele zorg om het op te lossen
• Veel ouderen met zorgvraag

• Veiligheidsproblematiek heeft voor een groot deel te maken

met nabijheid centrum en voetbalstadion
• Wijkcentrum loopt goed en heeft veel potentie;

bereikbaarheid voor ouderen is een issue
• Veel mogelijke ontmoetingsplekken

• Sociale cohesie erg verschillend van buurt tot buurt

• Veel betrokkenheid bij allochtonen onderling

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Jongeren zonder startkwalificatie niet zichtbaar in de wijk

• Men heeft binding met de straat, niet zozeer met de wijk

• Veel sociale cohesie; iets voor de ander doen is redelijk normaal. 

Iets lagere cohesie bij hoogbouw
• Door de ligging veel voorzieningen om ons heen. Veel speel en 

groen voorzieningen
• Veel voorzieningen rondom de wijk, niet in de wijk

• Er is veel samenwerking tussen de wijkvereniging en andere 

groepen

Wat valt op?

• Veel ouderen in de wijk

• Veel jongeren zonder startkwalificatie; niet zichtbaar in de wijk

• Slechtere algemene gezondheid

• Negatief beeld veiligheid door centrum en voetbal stadion dichtbij

• Jongeren zonder startkwalificatie zijn niet zichtbaar

• Sociale buurten; men is bereid wat voor elkaar te doen

• Minder sociale cohesie in hoogbouw

• Veiligheidsproblematiek vooral te maken met nabijheid centrum en voetbalstadion
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• Forenzendorp

• Geen voorzieningen

• Weinig problematiek; men lost veel op met elkaar

• Dorp met hoge sociale cohesie en actieve vrijwilligers in Plaatselijk 

Belang
• Tweelingdorp met Katlijk (onhandig dat het niet in dezelfde

woonservicezone zit)

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Veel ontmoetingsplekken (school, sportvelden, maar geen centrale 

plek (cafe niet zo vaak open)
• Doarpshelp samen met Katlijk: loopt goed

• Rijk verenigingsleven

• Gemiddeld ongezondere bevolking; komt niet overeen met het 

beeld van de bewoners
• Over het algemeen voelt men zich veilig, recent wat meer inbraken

• Weinig voorzieningen, maar wel dicht bij Heerenveen

Wat valt op?

• Geen centrale plek, maar wel veel ontmoetingsplekken

• Men zorgt voor elkaar

• Weinig voorzieningen

• Gemiddeld ongezondere bevolking; komt niet overeen met het beeld van de bewoners

• Veel vrijstaande koopwoningen

• Veel gezinnen met kinderen

• Veilig dorp; recent neemt aantal inbraken iets toe
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• Scheiding tussen koop en huur: koop zit tussen twee huurdelen in

• Relatief veel multi-problem gevallen, ook veel intergenerationele 

problemen
• Preventieve inzet lijkt te werken.

• Dorp ontwikkelt langzaam en groeit; meer ruimte voor elkaar

en ontwikkeling
• Buurtsuper in het dorp

• Zorgmijding, armoede, overlast en eenzaamheid veel

aanwezig in de sociale huur 
• Veel sociale cohesie, ook veel sociale controle

• Oudere, betaalbare huurwoningen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Oud dorp tegen Heerenveen

• Men is betrokken bij elkaar; veel sociale cohesie en sociale controle

• Men wil best iets voor elkaar doen. Intolerantie tegenover 

allochtonen
• Schaamte verhoogt de drempel tot het vragen om hulp / zorg

• Activiteiten gericht op samen dingen doen lopen aardig; samen 

eten, burenhulp
• Dorpshuis is wat te net voor de wijk; verhoogt de drempel

Wat valt op?

• Zeer ernstige gezondheidsproblematiek

• Veel (diverse) sociale problematiek; armoede, overlast, eenzaamheid etc. Vaak multi-

problem
• Schaamte verhoogt de drempel tot hulpvraag

• Dorp ontwikkeld langzaam; preventieve aanpak slaat aan

• Oudere betaalbare huurwoningen
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• Grootste wijk van Heerenveen; erg gemeleerd en daardoor lastig 

als wijk te benaderen
• Veel verschillen tussen buurten; ene buurt erg sociaal, ander meer 

op zichzelf
• Diverse problematiek: armoede, eenzaamheid, sociaal; vooral

in een paar buurten
• Veel aanvragen voor budgetmaatjes en de klussendienst

• Kansen voor verbinding tussen wijkcentrum de As en

wijkplatform
• Veel zelfstandig wonende ouderen

• Mix van huur en koop

• Veel voorzieningen in de wijk

• Veel vrijwilligerswerk in en door de wijk

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Ontmoetingsplekken centraal in de wijk; winkelcentrum, 

wijkcentrum
• Betrokkenheid verschilt erg van buurt tot buurt; men is meer op 

zichzelf
• Wijkcentrum groeit en wil graag nog meer activiteiten

• Wijkplatform is actief, maar neemt zelf niet initiatief

• Laaggeletterdheid en armoede komen nog relatief veel voor in de 

wijk 

Wat valt op?

• Erg gemiddeld in de statistieken door grootte van de wijk

• Aantal buurten waar sociale cohesie veel lager is

• Aantal buurten waar veel problematiek  en hulpverlening is

• Wijkcentrum groeit; kansen liggen in het verbinden van verschillende activiteiten en 

wijkplatform met het wijkcentrum
• Veel voorzieningen in de wijk
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• Veel vrijstaande koopwoningen

• Weinig problematiek, weinig hulpverlening in de wijk

• Toenemende zorgvraag gerelateerd aan de relatief grote (en 

groeiende) groep ouderen
• Eenzaamheid verwacht onder alleenstaande ouderen

• Zorgmijding uit schaamte

• Weinig voorzieningen in de wijk

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Sociale cohesie op burenniveau

• Mensen zijn niet betrokken bij hun wijk, er is ook geen natuurlijke 

ontmoetingsplek
• Weinig verenigingsleven in de wijk; men is wel lid van allerlei clubs in 

Heerenveen
• Voorzieningen liggen buiten de wijk, dit wordt niet als een belemmering 

ervaren
• Men redt zich veelal zelf

• Gezonde bevolking komt overeen met het straatbeeld; veel bewegen, weinig 

roken
• Veiligheidsgevoel is er wel. Jarenlang overlast geweest; is nu veel minder

Wat valt op?

• Relatief veel ouderen, deze groep groeit in de toekomst

• Veel vrijstaande koopwoningen

• Weinig problematiek

• Mogelijk eenzaamheid onder (alleenstaande) ouderen

• Zorgmijding uit schaamte is een issue

• Voorzieningen liggen buiten de wijk en er is geen natuurlijke ontmoetingsplek
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• Klein sociaal dorp; veel activiteiten door diverse groepen

• Weinig problematiek

• Relatief veel gezondheidsproblematiek

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Grote groep ouderen; verwacht wordt dat deze grootte toeneemt

• Geen ontmoetingsplekken

• Sociale betrokkenheid groot bij elkaar; men helpt elkaar

• Voorzieningen zijn relatief dichtbij in de beleving

• Veiligheidsgevoel over het algemeen goed

Wat valt op?

• Klein sociaal dorp

• Gezondheidsproblematiek valt deels te verklaren door grote groep ouderen

• Dorp vergrijst

• Geen ontmoetingsplek in het dorp 

• Voorzieningen iets verder weg, maar wordt niet als belemmering ervaren
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• Veel multi-problem in de wijk: sociaal, financieel, eenzaamheid, 

overlast
• Buurten zijn erg verschillend qua sociale cohesie

• Relatief veel jongeren met ondersteuning / hulpverlening 

• Paar kleine delen van de wijk vragen veel zorg /

ondersteuning. Daar ook veel middelengebruik /
alcoholmisbruik en overlast

• Qua overlast in zorgdelen wijk: een paar rotte appels

verpesten het voor de rest
• Wijk ligt op de route van binnenstad naar achterliggende

dorpen; overlast / vernieling na uitgaan 
• Basisschool gaat vooruit

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Forenzenwijk en betaalbare huur

• Betrokkenheid is er meer op straatniveau en verschilt ook erg per 

straat
• Alle voorzieningen zijn bereikbaar zolang men mobiel blijft

• Relatief weinig veiligheidsproblematiek, met uitzondering van 

klein deel van de wijk
• Het wijkgebouw wordt nog niet veel gebruikt

• Wijkvereniging zoekt positieve verbinding met de wijk

Wat valt op?

• Veel niet actieven / werklozen

• Veel hulpverlening in een klein deel van de wijk; daar veel multi-problem

• Veiligheidsproblematiek door langstrekkend uitgaanspubliek

• Basisschool ontwikkelt zich positief

• Voorzieningen dichtbij, maar niet in de wijk
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• Sociaal dorp met veel verenigingsleven

• Veel voorzieningen in het dorp

• Momenteel veel jeugdoverlast door een klein deel van de jeugd

• Meer middelengebruik en alcoholmisbruik

• Actief Plaatselijk Belang

• Leppehiem heeft een belangrijke functie in het dorp

• Veel vrijwillige hulp voor elkaar: heet Oars, wat goed loopt in

en buiten Leppehiem
• Relatief veel multi-problem gevallen, diverse problematiek.

Bijvoorbeeld: schulden, overlast, drugs

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Veel gezinnen, relatief veel koopwoningen

• Sociaal dorp, actief en divers verenigingsleven

• Jeugdoverlast slechts door een klein groepje jongeren; de rest is 

o.a. actief in sportverenigingen
• Armoede en eenzaamheid worden wel verwacht, zijn niet in beeld

• Geen aanspreekcultuur op wangedrag

Wat valt op?

• Verbinding tussen Leppehiem en het dorp is sterk

• Sociale cohesie hoog 

• Veel multi-problem gevallen, diverse problematiek. Bijvoorbeeld: schulden, overlast, drugs

• Veel voorzieningen in het dorp

• Relatief veel middelengebruik en alcoholmisbruik

• Veel verenigingsleven

• Klein groepje jongeren wat voor overlast zorgt



Nes



dikgedrukt: bevestigd door bewonersvertegenwoordiging

schuingedrukt: niet bevestigd / tegengesproken door bewonersvertegenwoordiging

minder of kleiner dan gemiddeld       <<<   <<   <        |        >   >>   >>>       meer of groter dan gemiddeld

--- kwantitatieve gegevens uit statistieken      --- kwalitatieve gegevens: uitspraken professionals of burgers      --- kracht / kans      --- zwakte / bedreiging



• Veel gelijkenissen met Akkrum

• Sociale cohesie redelijk hoog

• Veel voorzieningen dichtbij

• Veel verenigingsleven

• Veel tweeverdieners, met name forenzen

• Nieuwbouw; huizen voor de crisis gekocht. Risico op

restschuld bij ontslag of relatieproblemen
• Weinig problematiek bekend vanuit de hulpverlening

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Veel gezinnen

• Sociale cohesie hoog, actief en divers verenigingsleven

• Klein groepje jeugdoverlast komt voor een klein deel ook uit Nes

• Geen aanspreekcultuur op wangedrag

Wat valt op?

• Lijkt veel op Akkrum

• Veel tweeverdieners

• Weinig problematiek bekend

• Risico op restschuld bij ontslag of relatieproblemen
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• Deels gericht op Jubbega, deels gericht op Nieuwehorne

• Ontmoetingsplekken vooral in Nieuwehorne

• Sociale cohesie redelijk hoog; men is betrokken bij elkaar

• Geloofsgemeenschap “Uit de Bron van Christus”  gevestigd in het 

dorp
• Eenzaamheid onder ouderen

• Veel vrijwilligers; actief middenkader 

• Sociale en financiële problematiek spelen een rol in

huurwoningen

￼Vanuit de professional

￼Vanuit de samenleving

• Open cultuur; buitenstaanders welkom

• Sociaal dorp; duidelijk zichtbaar bij het Flaeijelfeest; iedereen helpt

mee
• Omni sporten in het dorp

• Alcohol geaccepteerd in het dorp, maar er wordt ook veel bewogen

• Sport en Flaeijelfeest verbinden de bewoners van de 

tweelingdorpen Oude- en Nieuwehorne
• Men voelt zich veilig in het dorp

Wat valt op?

• Veel gezinnen met kinderen

• Veel betrokkenheid bij elkaar; ook zorg voor elkaar is er

• Organisatiekracht in het dorp

• Flaeijelfeest en sport zijn verbindend in het dorp; veel mensen doen mee in het feest en sport

• Eenzaamheid onder ouderen

• Weinig veiligheidsproblemen


