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Observaties

142

Leeftijdsverdeling

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

3.5%

2.8%

12.7%

8.5%

23.2%

28.9%

18.3%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 t/m 24 jaar

25 t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar

50 t/m 59 jaar

60 t/m 69 jaar

70 t/m 79 jaar

80 jaar of ouder

Observaties

142

Huishoudenssamenstelling

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

18.3%

2.8%

47.9%

25.4%

2.1%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alleenstaand zonder kinderen

Alleenstaand met kinderen

Gehuwd of samenwonend zonder
kinderen

Gehuwd of samenwonend met
kinderen

Inwonend bij ouder(s)/verzorger(s)

Anders, namelijk...
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Observaties

142

Koop- of huurwoning

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

92.3%Koopwoning

4.2%Huurwoning via woningcorporatie

3.5%Huurwoning via particuliere verhuurder
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Observaties

142

Woningtype

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

5.6%

51.4%

18.3%

12.7%

10.6%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Boerderij

Vrijstaande woning

Twee onder één kap

Tussenwoning

Hoekwoning

Seniorenwoning (alle
voorzieningen op de begane
grond)

Woonzorgvoorziening

Appartement/etagewoning met lift

Appartement/etagewoning zonder
lift

Combinatie wonen en werken

Anders, namelijk...
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Observaties

142

Tevredenheid woonsituatie

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

1 - Ontevreden

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - Tevreden

19.0%

9.9%

8.5%

20.4%

19.7%

6.3%

38.7%

37.3%

31.0%

8.5%

16.2%

28.2%

7.0%

8.5%

18.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ruimtelijke woonsituatie
(ruimtelijke kwaliteit van de woning
en omgeving)

Sociale woonsituatie (prettige,
fijne, veilige straat en buurt)

Voorzieningen (bereikbaarheid,
toegankelijkheid en aanbod)

Observaties

9

U heeft de kwaliteit van uw ruimtelijke woonsituatie met een onvoldoende beoordeelt, kunt u een reden geven
wat hier de oorzaak van is?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

9
Open antwoorden
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Observaties

12

U heeft de sociale woonsituatie met een onvoldoende beoordeelt, kunt u een reden geven wat hier de oorzaak
van is?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

12
Open antwoorden

Observaties

11

U heeft uw woonsituatie met betrekking tot de voorzieningen met een onvoldoende beoordeelt, kunt u een
reden geven wat hier de oorzaak van is?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

11
Open antwoorden
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Observaties

142

Heeft u ook plannen om te verhuizen?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

17.6%Ja

82.4%Nee

Observaties

25

Wanneer wilt u verhuizen?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

24.0%Zo snel mogelijk

20.0%Binnen nu en 2 jaar

56.0%Later, wanneer er een passende woning vrij komt
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Observaties

25

Zoekt u een woning in uw dorp?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

48.0%Ja

52.0%Nee

Observaties

13

In welke plaats wilt u dan graag wonen?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

30.8%

15.4%

15.4%

0.0%

38.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Een ander dorp/grotere plaats in
de omgeving

Een andere/grotere plaats in de
gemeente

Een andere plaats in Friesland

Een plaats buiten Friesland

Specifiek in...
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Observaties

25

Waarom wilt u verhuizen?
U kunt meerdere antwoorden selecteren.

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

40.0%

36.0%

32.0%

24.0%

20.0%

16.0%

16.0%

16.0%

16.0%

12.0%

8.0%

8.0%

4.0%

4.0%

4.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Betere woning (bijv. grotere tuin,
uitzicht, moderner, karakter)

Kleiner wonen

Anders, namelijk...

Dichter bij voorzieningen (bijv.
huisarts, supermarkt, basisschool)

Betere buurt

Verandering van gezin (huwelijk,
samenwonen, gezinsuitbreiding,
relatiebeëindiging, etc.)

Duurzamere woning
(energieneutraal, van het gas af,
circulair)

Groter wonen

Gezondheidsredenen

Van koop- naar huurwoning

Vanwege hogere leeftijd

Zelfstandig wonen (nu nog
inwonend bij ouder(s)/verzorger(s))

Van huur- naar koopwoning

Financiële redenen

Bedrijfsbeëindiging

Andere werklocatie
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Observaties

25

Naar welke soort woning wilt u verhuizen?
U kunt meerdere antwoorden selecteren.

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

52.0%

24.0%

32.0%

16.0%

28.0%

36.0%

4.0%

4.0%

0.0%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vrijstaande woning

Twee onder één kap

Hoek-/rijwoning

Grondgebonden 1-2
persoonswoning (kleiner
oppervlak)

Levensloopgeschikte woning (alle
voorzieningen op één verdieping,
zorggeschikt)

Appartement

Gemeenschappelijke/gedeelde
woonvorm

(Kleinschalige)
Woonzorgvoorziening

Combinatie wonen en werken

Anders, namelijk...
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Observaties

25

Staat deze woning ook in uw dorp?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

12.0%Ja

72.0%Nee

16.0%Weet ik niet

Observaties

25

Wilt u verhuizen naar een koopwoning of een huurwoning?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

56.0%Koopwoning

44.0%Huurwoning
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Observaties

25

Denkt u dat het lukt om binnen een jaar een andere woning te vinden?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

0.0%Ja

32.0%Misschien

36.0%Waarschijnlijk niet

8.0%Zeker niet

24.0%Ik wil niet verhuizen binnen een jaar

24.0%8.0%36.0%32.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Observaties

6

KOOPWONINGEN - U geeft aan dat het (waarschijnlijk) niet gaat lukken binnen een jaar een andere woning te
vinden. Waarom is dat?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

100.0%

83.3%

83.3%

33.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Geen/weinig aanbod
koopwoningen met de goede prijs

Geen/weinig aanbod
koopwoningen op de plek waar ik
zou willen wonen

Geen/weinig aanbod
koopwoningen in het woningtype
wat ik zoek

Geen/weinig aanbod in duurzame
woningen

Te beperkte financiële
mogelijkheden
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Observaties

5

HUURWONINGEN - U geeft aan dat het (waarschijnlijk) niet gaat lukken binnen een jaar een andere woning te
vinden. Waarom is dat?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

60.0%

100.0%

60.0%

20.0%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Geen/weinig aanbod
huurwoningen algemeen

Geen/weinig aanbod geschikte
huurwoningen in het woningtype
wat ik zoek

Te weinig wachttijd/punten voor
een sociale huurwoning
opgebouwd

Geen/weinig aanbod in duurzame
woningen

Te beperkte financiële
mogelijkheden

Observaties

14

Wat mag de nieuwe woning kosten?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

14.3%Tot €150.000

14.3%€150.000 tot €200.000

42.9%€200.000 tot €250.000

28.6%€250.000 tot €350.000

0.0%€350.000 of meer

28.6%42.9%14.3%14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Observaties

14

Waar gaat uw voorkeur naar uit als u verhuist?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

42.9%

0.0%

0.0%

21.4%

35.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bestaande bouw

Nieuwbouw van
projectontwikkelaar

Nieuwbouw op een vrije kavel

Duurzame woning
(energieneutraal, van het gas af,
circulair)

Geen voorkeur

Observaties

14

Zou u ook met andere dorpsbewoners samen woningen willen laten bouwen? (Hieronder kan ook een Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vallen. Bij CPO gaat het om een groep burgers die samen woningen
ontwikkelen.)

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

35.7%Ja

64.3%Nee
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Observaties

14

Wilt u bovenstaande antwoord toelichten?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

14
Open antwoorden

Observaties

11

Hoe lang zoekt u al een (andere) huurwoning?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

9.1%Minder dan een half jaar

0.0%Een half jaar tot een jaar

9.1%Eén tot twee jaar

63.6%Langer dan twee jaar

18.2%Ik ben niet actief op zoek

18.2%63.6%9.1%9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Observaties

11

Kunt u uit voldoende woningen kiezen?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

3.09Gemiddelde

1

2

3

4
5 6

7

8

9

10

Gemiddelde

3.09

Observaties

10

U heeft de keuzemogelijkheden voor woningen een onvoldoende gegeven, wilt u uw antwoord toelichten?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

10
Open antwoorden
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Observaties

11

Als u naar een huurwoning wilt verhuizen, zou u dan ook in een particuliere huurwoning willen wonen?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

72.7%Ja

27.3%Nee

Observaties

6

Bent u tevreden over uw huurwoning?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

66.7%Ja

33.3%Nee
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Observaties

6

Wilt u uw huurwoning eventueel kopen?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

66.7%Ja

33.3%Nee

Observaties

6

Wat zou wat u betreft verbeterd moeten worden aan uw huurwoning?
U kunt meerdere antwoorden selecteren.

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

50.0%

50.0%

66.7%

50.0%

33.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Staat van onderhoud

Kwaliteit badkamer/wc

Kwaliteit keuken

Duurzaamheid van de woning

Andere indeling (meer passend bij
woonbehoefte, leefstijl)

Anders, namelijk...
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Observaties

6

Bent u bereid meer te betalen voor een betere huurwoning?
U kunt meerdere antwoorden selecteren.

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

16.7%

50.0%

50.0%

16.7%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nee

Ja, als het mijn wooncomfort
verbetert

Ja, als mijn energielasten hierdoor
lager worden

Ja, als ik hierdoor beter de zorg
kan ontvangen die ik nodig heb

Ja, als...

Observaties

142

Hoe kan de gemeente, indien daar behoefte aan is, het dorp helpen bij de woonvragen die spelen in het dorp?

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

142
Open antwoorden
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Observaties

142

Heeft u verder nog ideeën om de woon- en leefsituatie in uw dorp te verbeteren? Dan horen wij dat graag.

Totaal Categories: Britsum, Jelsum, Koarnjum

142
Open antwoorden
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U heeft de kwaliteit van uw ruimtelijke woonsituatie met een onvoldoende beoordeelt, kunt u
een reden geven wat hier de oorzaak van is?

1. Oud huis en zwaar verwaarloosd en niet onderhouden. Tocht,schimmel en vocht. Gas afgekeurd en huurbaas beweert alle onderhoud voor huurder
te zijn

2. Dit komt omdat de woningen om mij heen in zeer slechte staat zijn. De eigenaren hiervan onderhouden hun woningen en tuin totaal niet.

3. Het is veel te klein en veel te oud.

4. zeer druk met fietsers en auto,s die met meer dan 70km per uur op nog geen meterafstand van de voordeur rijden zeer ergerlijk de fietsers die ook
hun afval lozen op mijn erf en op de vendweg

5. de water afvoer loopt mijn terein van af de vend weg het vekeer op de vendweg mag 60km peruur dat is 75cm van mijn perseel ook de
uitlaatgassen dus bij lange droogte spoelt de olie met de regen mijn perseel op maak wekelijks de afoer goot schoon ............er zijn div aanrijdingen
tegen mijn woning heb er nu 2x 1200kg betonnen bakken voor de woning het lawaai is erg ,,,,,heb div keren geklaagt bij de provincie die de weg tegen
mijn perseel heeft aan gelegt maar het intertesseerd hun niks mijn terein lichtong 1.1 meter lager dan de ventweg

6. Slecht onderhouden woning kwa prijs en vierkante meters en kwaliteit slechte staat.

7. Slechte straat. Spoorvorming en zwaar verkeer. daardoor ontstaan scheuren in huis. Auto's jakkeren met een rot snelheid door de straat! Niet
normaal meer! Op het parkeerterrein staan plassen water. Zeer vervelend met in en uitstappen. De straatklinkers en stoeptegels zijn lelijk voor zo'n
oud dorpje en ook niet meer van deze tijd. Straatlantaarns zijn lelijk en ongezellig.

8. De huis van binnen is erg klein voor drie personen,

9. Onduidelijke term; ruimtelijke woonsituatie. Er is veel ruimte, grote tuin. Maar aan een straat waar vaak te hard gereden wordt en erg veel
vliegtuiglawaai sinds de komst van de f35.

U heeft de sociale woonsituatie met een onvoldoende beoordeelt, kunt u een reden geven wat
hier de oorzaak van is?
1. Er rijdt veel vrachtverkeer door de straat dit is verboden, en het autoverkeer rijdt veel te hard. Er komen scheuren in de huizen en de bestrating,
stoepen worden stuk gereden en het levert gevaarlijke situaties op.

2. De woningen waar wij naast/tussen wonen (Aldlansdijk 18 & 18A) worden slecht tot niet onderhouden. Deze woningen worden particulier verhuurt en
zijn in zeer slechte staat. Hierdoor is het aanzicht in de straat verschrikkelijk. Dit is in het verleden al aangegeven bij de verhuurder maar hier wordt niks
mee gedaan. Ook wordt er door het landbouwverkeer ontzettend hard door de straten gereden. Omdat er veel spelende kinderen zijn lijd dit soms tot
gevaarlijke situaties.

3. het is zeer ergelijk van je erf of erop ter rijen de fietsers beoordeledat met de midel finger en dfan het w3ater met olie van de vent wegt mijn terein is
een meter lager dus loopt alle water bij verkeerde wind het erf op vlak tergen mijn erf is GEEN goot dus al het ater loopt met olie het erf op al 20 jaar
en de provincie doet er niets aan

4. men mag 60km pu voor mijn huis rijden maar net als bij de kruidenier MAG HET IETS MEER ZIJN ern als je niet snel genoeg de oprit gaat krijg je
de middelfinger om hoog ja dan de afvalcontainer die om de 3 weken wel een keer omgegooid word ,,,,,,, ach zo zijn er meer ,,,,ja zou graag in het
dorp wonen

5. Doorgaande straat waar veel verkeer (vaak veel te hard, ook door opvallend veel dorpsgenoten) doorheen raast. Geluids/parkeer overlast door
buurtbewoners die deels hun bedrijf vanuit hun woning runnen. Luidruchtige feestjes de hele nacht door, zelfs tijdens Corona tijd. Vuurwerk geknal het
hele jaar door

6. Achterstallig onderhoud en verkeer

7. Het is niet prettig als er verkker door je straat dendert en het schud en krakt onder de trillingen van het verkeer.

8. Onze straat heeft een onverzorgde uitstraling. De bermen worden kapot gereden. Er wordt te hard gereden. En door sommige bewoners wordt er
resoluut fout geparkeerd op een hoek of op het trottoir. Bij politie en gemeente aankloppen heeft weinig zin. De politie zegt doodleuk dat aanspreken
geen zin heeft. En gemeente geeft aan dat het een gedrachtsprobleem was. Ook de tuinen van de sociale huurhuizen zijn erg onverzorgd.

9. Britsum is een klein dorp. De maximale snelheid is 30 km per uur. Voor mijn huis langs rijden veel melkveewagens, tractors en ander zwaar
vrachtverkeer (ivm de boerderijen verderop)Zij houden zich vaak niet aan de maximale snelheid. Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor de
kinderen... ik zou echt willen dat té hard rijden onmogelijk wordt gemaakt in onze straat.

10. Veel geluidsoverlast van buren die 100+ vogels hebben, 2 herdershonden, veel knaagdieren en een grote vijver waar een waterval is gemaakt. We
kunnen 3 van de 5 slaapkamers geen ramen op een kier zetten vanwege de herrie. Ook veel overlast van muizen en ander ongedierte vanuit de tuin
van de buren. Hierover in gesprek gaan helpt niet.

11. Het is bij ons in de Finne op twee plaatsen weinig parkeerruimte om tussen de auto's tussen de rijden dit geldt voor ambulance, brandweer,
vuilniswagens teweinig ruimte. Dit geldt voor de Finnen 67 t/m 71 en Finne 74 t/m 60.

12. Vorig jaar in naburig dorp iemand dood gevonden, enkele overvallen op het fietspad en bushokjes waar al meer dan een jaar het licht defect is.
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U heeft uw woonsituatie met betrekking tot de voorzieningen met een onvoldoende beoordeelt,
kunt u een reden geven wat hier de oorzaak van is?
1. 1 Geen commentaar

2. Winkels liggen op 4 km afstand, school is verplaatst naar Britsum

3. Voorzieningen bevinden zich in een ander dorp dan de mijne.

4. Ons huis staat 2,5 meter van de weg. Onze buren hebben een melkveehouderij hierdoor komen er regelmatig vrachtwagens. Bijna alle
vrachtwagens rijden erg hard langs ons huis, door het zware verkeer en te hard rijden, ervaren wij trillingen en krakend hout in huis. Met scheuren in de
gevel tot gevolg. Wij hebben al regelmatig contact gehad met de vrachtwagenchauffeurs en de bedrijven maar het veranderd niet. Ons huis is gebouwd
in 1880 aan een zandweg toen ze alles met paard en wagen deden. Nu is het verkeer erg zwaar en rijdt hard waardoor de weg niet meer geschikt is
voor zo dicht bij ons huis langs te rijden. Wij zouden hier graag een oplossing voor zien.

5. Bushalte aan andere kant van het dorp en geen winkel

6. Al beschreven.

7. Klein dorp, weinig/geen voorzieningn

8. Onze lagere school is verdwenen. Dit is een groot verlies. Dit heeft een stuk gezelligheid en levendigheid weggenomen. Erg, erg jammer. En dan het
lawaai van de vliegtuigen is zo erg toegenomen met de komst van de JSF dat het pijn in oren en hoofd veroorzaakt. En dan te bedenken dat het aantal
vliegtuigen op de basis ook nog zal toenemen maakt ons erg, erg ongerust. Ook weten wij heel goed dat het vechten tegen de “bierkaai” is bij defentie.

9. Behalve de bushalte en het dorpshuis is er verder niks aanwezig

10. Achter tuin zelf op geknapt,

11. Zijn geen voorzieningen. Wat prettig is is een bushalte op loopafstand.

Wilt u bovenstaande antwoord toelichten?
1. 9 Geen commentaar

2. Geen behoefte aan, we willen juist minder met anderen te maken hebben

3. Zelf zou ik niet snel voor een nieuwbouwwoning kiezen. Maar wanneer er de mogelijkheid is om samen met dorpsbewoners woningen te laten
bouwen, zou dat natuurlijk een leuke optie zijn.

4. ik wil geen buren

5. geen behoefte meer om met andere mensen zaken te doen. vandaar evt. verhuizen naar buitenland.

6. Als er meer inwoners zijn met dezelfde woonwensen, is dit wel een kans

U heeft de keuzemogelijkheden voor woningen een onvoldoende gegeven, wilt u uw antwoord
toelichten?
1. Geen aanbod krant/internet .Inschrijven buro te kostbaar of 3maand huur voor borg.

2. Weinig aanbod in mijn categorie

3. 1 keer in de zoveel tijd is er een geschikte woning, ook al is die te ver weg. Maar dan gaat hij naar een ander, meestal iemand met urgentie

4. de fietsers en snelle auto,s op de vend eeg en wateroverlast hebben al zeer zware betonblokken tergen het arf geplaatst omdar er regelmatig
ongemakken gebeuren

5. ivb velekinderen die ik asso vind

6. Ja, weinig beschikbaar.

7. Woningen in dorpen worden gegeven aan mensen uit de stad. Daardoor hebben mensen uit eigen dorp weinig tot geen kans.

8. Omdat hier geen appartementen zijn.

9. Er zijn te weinig goed betaalbare appartementen te huyr

10. Er zijn geen betaalbare/goedkope kleine grondgebonden woningen

Hoe kan de gemeente, indien daar behoefte aan is, het dorp helpen bij de woonvragen die
spelen in het dorp?
1. 40 Geen commentaar

2. woonhofjes voor ouderen/alleengaanden realiseren die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen.

3. er is in het dorp een bouwstop vanwege de vliegbasis
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4. Toegankelijk zijn bij vragen. Aanwezig zijn bij bijeenkomsten van het dorpsbelang.

5. Meer tegen geluidsoverlast vliegbasis doen. Woningen voor jongeren creëren. Jeugd uit het dorp die hier wil blijven wonen krijgt nauwelijks de kans
iets te vinden. Op Efter de Wal staat, op een prachtige plek, een oude pastorie op instorten. Is daar niet een woonomgeving voor meerdere bewoners
van te maken? bv voor jeugd of juist ouderen waardoor de jongeren weer de woningen van de ouderen kunnen overnemen. Meer controle op te snelle
auto`s (ook vaak van dorpsbewoners..) of drempels aanleggen De weg van Britsum naar Cornjum wordt maar een paar keer per jaar gemaaid.
Levensgevaarlijk om daar op de weg te moeten lopen. Snap dat dat goed is voor de insecten, maar kan misschien ook een klein deel gemaaid
worden? direct naast de weg wel maaien en stukje erachter richting sloot niet. Hondjes en wandelaars blij en de insecten ook. Sinds we bij de
gemeente Leeuwarden hoeren (vh Leeuwarderadeel) is het er niet beter op geworden qua maaibeleid, randen weg schoonvegen van bladeren,
prullenbakken zijn weggehaald omdat het voor de leger te lastig is.. Betere en meer plekken voor honden uitlaten creëren. Langs Stienservaart staan
hekjes rond losloopgebied vaak open door de hardlopers. De paden worden er vernield door paarden en autos (vissers die te beroerd zijn naar de
vaart te lopen rijden er gewoon met de auto heen). Hierdoor is dit wandelpad de helft van het jaar alleen te belopen met laarzen aan. Het Stienzerbos
is een grote blubberzooi en bij de kinderboerderij? Mierepaad is ook een vieze bende. Aan de Britsumer kant voor de vaart aan de Griene Leane is een
driehoekig stukje land waar misschien een hek omheen kan, zodat honden er los kunnen spelen. Mooi tussen Stiens en Britsum in.

6. Helpen met luisteren naar de bewoners,als er bepaalde dingen spelen

7. Meer huurwoningen in de dorpen

8. Door middel van buurtonderzoek

9. Via dorpsbelang.

10. I.s.m. Dorpsbelang inventariseren en zo mogelijk faciliteren.

11. goed luisteren en geen plannen al doorvoeren zonder de burger gekend te hebben.

12. Daar waar negatieve signalen vandaan komen zelf eens te komen kijken/ beoordelen. Vergaderingen bij wonen van de dorpscommissie

13. Door ze te bouwen

14. Woningen voor ouderen bouwen

15. Door actief naar defensie toe de geluidsproblematiek van de nieuwe straaljagers aan de orde te stellen. Zowel uit eigen dorp Koarnjum als uit
Jelsum, Britsum en Stiens hoor ik heel veel klachten over de enorme geluidstoename nadat de JFS 35 in gebruik is genomen. Dat betekent dat het
woongenot van bijna 10.0000 mensen in de gem. Leeuwarden sterk is verslechterd!!!! Daar ligt een taak voor de gemeente.

16. Misschien huizen bouwen voor starters?

17. Overleg met dorpsbelang

18. Voor parkeerplek zorgen misschien. En meer woningen?

19. dat laat ik aan hun overr heb daar zelf geen kijk op

20. De gemeente zou kunnen helpen om het dorpshuis in stand te houden.

21. heb geen idee

22. Door bijvoorbeeld een rondvraag te doen wat mensen zouden zoeken of willen veranderen in het dorp.

23. Naar dorpsbelang luisteren.

24. Contact houden met dorpsbelang.

25. Beter onderhoud van straat.

26. Vaker dit soort enquetes houden en dan kijken wat de woonwensen hier zijn. Voor jeugd, die bij hun ouders vertrekken, is er zeer weinig
mogelijkheid om in hun eigen dorp een woonruimte te vinden. De 4 nieuwe grote gezinswoningen hadden ook meerdere kleinere woningen kunnen zijn.

27. een mogelijkheid tot nieuwbouw. Ook worden veel woningen toegezegd aan buitenlanders/ mensen welke uit een AZC komen. Hierdoor krijgen de
mensen die zijn opgegroeid uit een dorp niet de mogelijkheid om er te blijven wonen. De huizen welke te koop komen zijn voor starters niet te betalen
(€350.000 +).

28. Bouwen.

29. In gesprek met de vliegbasis Leeuwarden gaan om het vliegverkeer meer te beperken, teveel lawaai

30. Door goed te luisteren wat de dorpsbewoners te zeggen hebben.

31. Meer aantrekkelijke woonplekken voor ouderen zodat goedkope koop en huur beschikbaar komt voor starters

32. Meer senioren woningen. Die qua prijs ook lokt om erheen te verhuizen. Omdat heel veel ouderen nu bijna voor niets wonen. Daardoor gaan ze niet
uit hun te grote huis.

33. oude of vervallen woningen en lege kantoren,loodsen vervangen door appartementen, en of huizen flats

34. Meer woningen bouwen voor jongeren en ouderen

35. Openstaan voor nieuwbouw woningen in ons dorp

36. Dat gaat hier via Dorpsbelang
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37. Meer eigen jeugd de kans geven om hier te kunnen huren of kopen, bv door starterswoningen te bouwen en huurhuizen eerst aan lokale
huiszoekenden aanbieden. Er komen nu heel veel mensen hier wonen die totaal geen binding met de dorpen hebben en dat heeft een groot effect op
het verenigingsleven en dat word al steeds moeilijker om het draaiende te houden.

38. zorgen dat de lagere school in het dorp open blijft

39. Ik heb geen idee, ik weet überhaupt niet of er behoefte is aan woonvragen die spelen in het dorp.

40. Meer woningen voor jongeren die in het dorp willen blijven wonen

41. Vertegenwoordiger sturen naar de av van dorpsbelang

42. Door actie te ondernemen.

43. Door kleine woonprojecten te plannen in ons dorp om het leefbaar te houden.Liever geen bejaarden dorp !

44. Ben zeer tevreden waar ik woon, maar door vergrijzing, is er misschien meer vraag naar levensloop gebouwde woningen, zodat men op termijn in
het eigen dorp kan blijven wonen.

45. bouwlocaties voorzien

46. Zorgen voor betaalbare seniorenwoningen

47. Niet alleen kijken naar het dorp maar ook naar de landelijke omgeving.

48. Via dorpsbelang

49. Aandacht voor sociale woningbouw. Betaalbare huizen. Verbindende factoren zoals dorpshuis ondersteunen.

50. Realisatie van woningen. Hulp bij verduurzamen en isoleren van bestaande woningen. Wetshandhaving vliegbasis Leeuwarden, artikel 12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037108/2015-11-01#Hoofdstuk4_Artikel12

51. Meer huurwoningen voor starters uit eigen dorp(en). Er komen nu teveel mensen van buiten, die niks met het dorp hebben. En ik weet iedereen
heeft recht op een woning waar ze ook maar weg komen. Maar dit gaat ten koste van de eigen jonge dorps inwoners die graag op hun zelf willen. Dus
daar zou de gemeente wel wat aan kunnen doen.

52. -Aanleg glasvezel kabel. -Aanleg 4 a 5G. Bereik is echt slecht vooral binnen huis. Of geen berijk. - bestrating van wegen. in het dorp op
verschillende plekken is het goed verzakt door vrachtverkeer en zware auto’s. Zij stroken worden zelf meegenomen. Wat diepe sporen geeft. -
onderhoud speeltuin. Ook in de herfst en winter

53. Bemiddelen bij doorstroom naar seniorenwoning

54. Bijvoorbeeld in samenwerking met Dorpsbelang een informatie-vragenavond organiseren. Mensen actief betrekken bij het meedenken maar ook
bij de uitvoering van bepaalde zaken/ wensen.

55. Meer sociale huuwoningen, om jongeren in de dorpen te houden

56. Betaalbare huizen voor jongeren. Dorpshuis in stand houden. Geluidsoverlast van de F35 helpen verminderen.

57. Woningen aanbieden in een redelijke prijsklasse zodat ook jongeren een eigen woonplek kunnen krijgen.

58. Zorgen dat ik mijn vrije uitzicht behoud, waar we deze woning voor hebben gekocht, zorgen dat groenvoorziening op pijl blijft, niet onnodig bomen
kappen en graag nieuwe bomen herplaatsen!

59. Voor de jeugd toegankelijk aanbod van woningen creëren

60. op 9056pa nummer 1 verslechteren van woning slecht onderhoud gemeente moet hun adviseren beter de boel onderhouden

61. Denk vooral aan starters en jeugd die graag in het dorp wil blijven wonen.

62. Speelplekken. Skatebaan, hang veldjes voor de jeugd, dorpshuis onderhouden. De Dorpsvereniging is heel belangrijk. Deze moet blijven bestaan
om zo in verbinding te blijven met elkaar en voor elkaar .

63. Dat onze eigen dorpsbewoners die een huurvraag hebben voorrang krijgen bij mensen van buiten onze dorpen. Dus het beleid op de sociale
huurwoningen aanpassen. Door het huidige beleid verpauperen onze dorpen. Deze bewoners van buitenaf sluiten zich niet aan bij de gemeenschap en
voelen zich niet verantwoordelijk voor hen omgeving. Eigen bewoners vaak wel! Ook weten wij dat het sociale woonbeleid van de woningstichting zich
hierin neutraal in moet opstellen gezien de wetsvoorschriften maar hierdoor verpauperen deze huizen en tuinen. En wordt de inzetbaarheid en
gemeenschapszin in van eigen bewoners onze dorpen steeds minder en lager.

64. Af en toe een enquete

65. Mensen uit het dorp voorrang geven, voorheen was dit zo maar is helaas afgeschaft. Veel mensen uit bijvoorbeeld de stad geven niet om het dorp.
Doen niet mee aan de activiteiten of worden niet lid van de locale club. Komen niet naar dorpsfeesten of werken niet mee aan de ideeen om het dorp
beter te maken. Ons kent ons verdwijnt, je kent je buren niet meer.

66. Vrachtverkeer niet meer door de straat heen laten rijden (Lytsedyk en Greate buorren).de huizen gaan kapot(scheuren,etc)Meer versmallingen of
borden plaatsen.ook wordt er veel te snel gereden, lang geen 30 kmp/h.

67. Creeeren van woningen voor starters, zodat er meer jeugd in het dorp kunnen blijven wonen.

68. Zorgen voor meet starters woningen in pons dorp

69. Geluidshinder vliegbasis, ongure types die hier soms snachts ronddwalen

70. De woonvragen bespreken in een speciale bijeenkomst in de betrokken dorpen
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71. Meer speelplaatsen voor kinderen, meer groen/bloemen

72. Meer zichtbaar zijn in de dorpen, daarnaast duidelijk zijn in waar je met welke vraag naar toe moet. Daarnaast voorkomen dat mensen van het
kastje-naar-de-muur worden gestuurd..of dat met elke vraag wordt verwezen naar een wijkteam

73. Iets verbouwen waar een aantal appartementjes in gemaakt kunnen worden.

74. Ik zelf zou heel graag bij het haventje een plek willen waar je een kopje koffie of wat frisdrank zou kunnen kopen. Dan moet het wel een
aantrekkelijke plek peten zijn. Ook zou ik het leuk vinden dat er buiten het dorp rondjes kunt lopen. Nu kan je op de aldlandsdyk alleen maar heen en
weer of je moet meer dan 5 km willen lopen. Ik zou ook heel graag iets willen betekenen voor het dorp. En ik ben ook bezig om hier wat aan te doen.
Dit heeft nog wel tijd nodig. Groet marjan beuker

75. Bewoners helpen met het kijken naar oplossingen voor het dragelijker maken van de geluidsoverlast van de f35. Defensie staat mijns inziens erg
ver van de omwonenden en gaan niet serieus om met klachten of het kijken naar verbeterplannen

76. betaalbare woningen bouwen voor ouderen. dan kunnen de woningen waar de vaak alleenstaanden in wonen de jongeren gebruikt worden als
starterswoning.

77. Huurwoningen toewijzen aan “eigen”Dorpsbewoners, sociale voorzieningen verdwijnen door “postbusadressen” School verdwenen/minder leden
voetbalvereniging/vrijwilligers moeilijker te vinden Doordat er geen binding is met de dorpen Meer woningbouw te grote vergrijzing door dat er geen
woningen bijkomen Zodat de jongeren gedwongen ergens anders moeten wonen

78. Appartementen voor jongeren en ouderen zou een goede aanvulling zijn.

79. Ik denk dat de dorpsbelang zo nu en dan contact legt met de gemeente over woonvragen. Zo niet, dan zou dorpsbelang de input die ze krijgt van
de inwoners door kunnen geven aan de gemeente. En dat de gemeente dan weer terugkoppelt.

80. rechtstreeks contact met bewoners, creatieve studie/inspiratie bijeenkomsten

81. Woningen bouwen voor senioren 60jr en ouder. Voorzieningen op peil houden

82. Door meer te bouwen in ons dorp

83. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn, misschien hier voorlichting over geven?

84. - Voorrang geven voor dorpsbewoners op de (sociale) huurwoningen van woningcoöperaties. - Behoud van karakteristieke woonhuizen en/of
panden te allen tijde hoog op de prioriteitenlijst houden. - Geen seriematige nieuwbouw als aanvulling op de al bestaande woningen (eventueel wel ter
vervanging). Waar op dit moment de behoefte nog groot is, veranderd dit (mede door de veroudering en verstedelijking) in de nabije toekomst, met
leegstand en/of verpaupering tot gevolg.

85. Goed luisteren naar de inwoners, en ook daar eens iets mee doen

86. Er is behoefte aan starterswoningen voor de jongeren die in Britsum willen blijven wonen. Ook een schaarste aan levensloopbestendige woningen
voor senioren die in Britsum willen (blijven) wonen.

87. Regelmatig overleg met dorpsbelag!

88. Compact bouwen zoals met de 4 recente nieuwe woningen. Wat mij stoort is de verstening van de tuinen

89. Overleggen met dorpsbelang, bestuur dorpshuis en besturen verenigingen en de school.

90. Meer senior-woningen bouwen in de dorpen.

91. Door een combinatie van starters-ouderen woningen te stimuleren. Stimuleren van kleine woongemeenschappen bijv. in oude boerderijen, scholen
of kerken.

92. Luisteren, zoals deze enquête naar de woonwensen en daarna ook doorpakken en vaart maken zodat de plannen gerealiseerd kunnen worden

93. Betaalbaar wonen voor starters

94. Met de komst van de JSF is eerder door Wethouder J. Keizer toegezegd dat indien er nog meer lawaai zou ontstaan dan met de F16 hij ter
compensatie de Gemeentelijke WOZ belasting zou aanpassen/verlagen. Nu blijkt uit praktijk en metingen (1V EenVandaag d.d. 2-2-2021) dat dit zeer
vors is toegenomen. Ook de luchtverontreiniging is bij westenwind vaak ondragelijk. Derhalve is belastingcompensatie thans zeer op zijn plek. Temeer
dat ons dorp nu de gezondheidslasten/risico's van defensie op zijn schouders neemt. Ook de negatieve gevolgen van lawaaioverlast die op de waarde
van onroerend goed rusten moet nu gecompenseerd worden met belastingverlaging voor woningeigenaren.

95. Mensen uit eigen dorp voren geven op een huis

96. Graag bij de lagere school de verkeersituatie verbeteren, is gewoon slecht geregeld. Ook graag een wandelpad om het dorp creëren. Een
zwemstrand bij de Stienservaart aanleggen. De weg van Cornjum naar Britsum veiliger maken voor schoolgaande jeugd (lagere school). Verder zijn blij
met onze wijk de Finne, graag nog oprijdstoepranden anders kan er de brandweer niet meer door maar daar wordt aan gewerkt meende ik.

97. Overleg met de dorpsbewoners

98. seniorenwoningen

99. Om hier eens tekomen kijken hoe de situatie hier in de Finne is. En bij de lagere school daar is het ook niet veilig. De school heet de Swirrel, dit is
echt onveilig.

100. levensloopbestendige woningen bouwen met slaapkamer beneden

101. Door niet alleen mensen te vragen maar ook woningbouwverenigingen verplichten met de uitkomsten iets te doen
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102. Voorrang verlenen aan dorpsbewoners(jeugd) op huurwoningen. De dorpen gaan kapot,omdat er mensen komen wonen die niet snappen hoe
dorpsleven (verenigingsleven)in elkaar steekt. Onze eigen jeugd is daardoor genoodzaakt elders een woonruimte te zoeken.

103. Meer betaalbare (huur)woningen bouwen

Heeft u verder nog ideeën om de woon- en leefsituatie in uw dorp te verbeteren? Dan horen wij
dat graag.
1. 44 Geen commentaar

2. veel meer bomen en bloemen in en rond het dorp

3. Volgens ons worden de geluidsnormen van het vliegverkeer overschreden. Na de komst van de JSF kunnen wij binnenshuis niet ongestoord online
vergaderen .. Bij het opstijgen geeft dit dus ondanks de geluidsisolatie onvoldoende demping. Daarnaast zouden wij graag glasvezel willen.

4. Verbeteren van geluidsoverlast, snelheidscontroles, meer woningen voor eigen jeugd (bv pastorie Efter de Wal 16), meer/betere honden
losloop/wandelpaden. zie vraag hiervoor

5. Zwaar verkeer stoppen /keren Lytse dyk / greate buorren zwaar verkeer ,huizen hebben hier onder te leiden scheuren etc Huizen met een fundering
op de klei er staat een bord begin greate buorren maar het zware verkeer houd zich hier niet aan Ik wil graag een versmalling misschien meerdere om
de huizen te beschermen tegen dit zware verkeer Ik heb deze prachtige woning gekocht in 1998 totaal gestript en alles opgeknapt Geheel buitenom
laten voegen Sommige delen opnieuw laten metselen, nu ga ik 2 x in het jaar de voegen na omdat deze door het verkeer (zware verkeer ) er uit vallen
scheuren Dit kan toch niet de bedoeling zijn Een prachtige plek in britsum op de terp Ik zou graag willen dat de gemeente hier aandacht aan besteed
De oplossing is in mijn ogen een simpele oplossing door een vernauwing aan te brengen Of 2 bloembakken schuin begin greate buorren, zodat het
allemachtig zware verkeer een andere route neemt Er zijn chauffeurs hierop aangesproken door ons als bewoners ,en het commentaar was mijn tom
tom geeft deze richting aan. Er staat een verbod vrachtwagens maar de chauffeurs houden zich hier niet aan (niet gezien ook zo'n antwoord Aangezien
ik een bus rijd (bestel bus v/d zaak zet ik deze zodra ik thuis kom in de bocht zodat het verkeer afgeremd wordt ivm veel te hard rijden. Ik zou graag
willen dat hier aandacht aan wordt besteed. Als buurt zijn wij wel van mening dat als hier niets mee gedaan wordt wij zelf als buurt het heft in eigen
handen moeten nemen. Ook aangezien ons bezit en prachtige woningen finaal naar de filistijnen gaan Ik hoop dat er meer bewoners dit probleem ken
baar hebben gemaakt ,want het loopt zo langzamerhand wel de spuigaten uit. Met vriendelijke groet René reede Lytse dyk 3 9055 nc britsum

6. Wegversmallingen of eenrichtingsverkeer (lytsedyk) Betere of meer borden verboden voor vrachtverkeer Meer prullenbakken veel
zwerfafval/hondepoep in het dorp Dorpsbewoners voorgang op huurhuizen in het dorp.

7. Goede parkeer voorziening.

8. Meer betaalbare huurwoningen. De woningcorporaties hebben bijna alle huizen verkocht. In de particuliere sector huren is onbetaalbaar geworden.

9. IK zou heel graag meer (wilde) bloemen zien. Ik ben helemaal klaar met die strakke kale groene weilanden en die saaie bermen. Verder maak ik me
zorgen over de waterstand. De laatste jaren daalt de bodem hard en dat merken we in onze woning. De aanbouw zakt. Tenminste ik denk dat de
waterstand daar mee te maken heeft.

10. Het dorp Britsum heeft maar 1 mooie speeltuin waar kinderen fijn en redelijk veilig kunnen spelen. Terwijl er meerdere plekken (terp) aanwezig zijn
waar wel war vernieuwing, uitbreiding mag komen. Ook zou het landbouwverkeer wat nu door het dorp rijd beter en veiliger via een rondweg buiten het
dorp om naar hun boerderijen en landrijen moeten rijden. Een asfaltweg door de landerijen buitenom het dorp heen.

11. Zwaar verkeer buiten om dorp en niet meer door centrum.

12. De straten verbeteren, zijn nu erg slecht Ook de parkeervoorzieningen zijn niet optimaal

13. zie vorige blokje

14. Verkeerssituatie bij de Britsumburg,nog steeds snappen de mensen niet dat het verkeer van rechts is. Prullenbakken voor hondenpoep.

15. Deze gehorige woningen slopen. Andere wegen maken voor vrachtverkeer, meer parkeerplekken

16. ach het pretige wonnen heb je zelf vaak in de handf

17. ik pas mij altijd aan heb nooit problemen

18. Speeltoestellen in het martenabos

19. Ja er worden nu particulier huisjes verhuurd, maar die worden niet onderhouden. De mensen die er in wonen, betalen heel veel voor een mens
onterend huis. Nu kunt u zeggen dit is hun eigen keus, maar soms kunnen ze niet anders. Ik zou graag zien dat de gemeente hier iets van zou zeggen
en de eigenaar verplicht om deze huizen op te knappen. Er zouden meer speelvoorzieningen voor de jongere jeugd ( 12-18 ) gerealiseerd kunnen
worden. Meer huur huizen zou prettig zijn, zodat je jonge gezinnen hierheen trekt. Lantaarnpalen plaatsen om het schoolplein heen om zo vandalisme
tegen te gaan.

20. Geluidshinder is flink toegenomen van de vliegbasis.

21. Meer overleg met vliegbasis, over hoe te vliegen. Er wordt nu weinig rekening met bewoners gehouden. Zeer hautaine houding van alle kolonels tot
nu toe.
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22. Wat wij missen is een fijn gebied waar we met honden (evt. los) mogen wandelen. Langs de weg naar Cornjum is zomers niet te wandelen.
Doordat er nauwelijks meer langs de kant gemaaid wordt moet je wel op de weg lopen. Ik snap best dat er minder gemaaid wordt (ivm insecten) maar
de kant is zo breed dat je best de halve kant kan maaien. Stukje maaien aan weg kant, de rest lekker laten staan. Tussen Britsum en Stiens ,vanaf
rotonde Britsum rechts voor de de brug/ vaart ligt een driehoekig grasveld. Dit lijkt ons een mooie plek om een hek omheen te zetten zodat honden
daar los kunnen lopen. Het "losloopgebied" langs de Stienservaart is niet helemaal omheind. Hardlopers laten de hekjes open staan zodat honden nog
de weg op kunnen. Er wordt daar ook nauwelijks gemaaid. Erg lastig wanneer je je hondendrol op wil ruimen. Ook zijn daar sommige prullenbakken
verdwenen (omdat het te veel werk is voor de Omrin door de hekjes richting vaart te gaan). De paden worden er kapot gereden door auto`s (door
vissers die te beroerd zijn een stukje te lopen of door paarden). Hierdoor loop je er vaak tot je enkels in het water. Misschien kan daar ook eens op
gecontroleerd worden.

23. De personen welke uit het dorp komen de mogelijkheid/ eventueel voorrang geven op (huur) woningen. Doordat dit niet het geval is, komt er weinig
leven in het dorp. Veel jeugd vertrekt.

24. Veel meer huizen bouwen voor starters en 55+.

25. Hondenpoep beleid invoeren, de meeste mensen ruimen de poep van hond nl niet op.

26. -De straten sneeuwvrij maken en eventueel strooien -Meer parkeermogelijkheden omdat tegenwoordig ieder gezin 2 auto's heeft

27. Voorzieningen in stand houden met ondersteuning wanneer dat nodig is

28. Geen vrachtverkeer dwars door het dorp n uets dien aan de snelheidsovertredingen

29. Voorzieningen in stand houden. Bussen. Winkels. Ect

30. goed onderhoud wegen en straatten en doorgang bedrijfsverkeer te verbeteren door vernauwingen door [verkeerd ] geparkeerde auto s

31. Meer activiteiten en meetings in het dorpshuis

32. Betere verzorging van groen en wegen/trottoirs

33. Dorpshuis de Bining gebruiken als ontmoetings plaats ouderen. En niet naar de Skalm in Stiens

34. Meer betaalbare woningbouw toestaan.

35. zorgen dat er nog een keer een uitbreiding van het dorp komt

36. Voorzieningen van internet. Er is hier totaal geen tot zeer weinig bereik!! Wij zijn wifi afhankelijk, wat in deze tijd toch niet meer zou moeten kunnen.
Bestrating van de doorgaande weg naar het dorp toe, deze verzakt aardig door groot vrachtverkeer.

37. Meer aangepaste woningen voor ouderen

38. Het zou heel fijn zijn als dorpsbewoners voorrang krijgen bij het huren van woningen. Nu komen steeds meer mensen hier wonen die niets met het
dorp en zijn activiteiten hebben. Erg jammer

39. Nee

40. Graag de afgravingen ongedaan maken. Het maakt het dorp lelijk.

41. onderhoud fietspaden mag iets beter

42. Zoals in Leeuwarden gebeurt, Straten vegen is hier een puinhoop, Onderhoud tuinen en bomen het is nu ruim een jaar geleden dat de bomen naast
ons huis zouden worden ge snoeit maar niets van dit alles, takken waaien bij ons tegen de ramen en muren.

43. Instant houden van de enige voorzieningen welke er zijn. Dus school en dorpshuis

44. Aanleg glasvezelkabel.

45. Nee

46. Dorpshuis belangrijk vinden.

47. Handhaving van wet, artikel 12. https://wetten.overheid.nl/BWBR0037108/2015-11-01#Hoofdstuk4_Artikel12

48. Aan de bewoners vd huurwoningen die het niet zo nauw nemen met hun omgeving/buren.... Onderhoud tuin/erf. Dan gaat het meestal om nieuwe
bewoners, die hier wonen en verder niks met het dorp hebben. En natuurlijk niet iedereen maar is het niet mogelijk dat de gemeente/woningstichting
hier meer controle op uitvoert. Want het wordt er niet mooier/beter op voor de buurt/dorp. Wat doet de gemeente aan camper ('s) die met enige
regelmaat een parkeerplaats bezet houden op de Martenawei in Koarnjum ze staan er langer dan de maximale 3 dagen. De camper tegenover
nummer 29 daar ligt zelfs een stroomkabel over de weg/stoep en niet vanwege klussen. Dag en nacht. Ook nog eens gevaarlijk. En als het eens
voorkomt maar de camper tegenover nummer 29 aan de Martenawei. Die heeft er vorige jaar met enige regelmaat enkele dagen/weken gestaan. En
dit jaar alweer. Hier zou de gemeente ook wat vaker op kunnen controleren.

49. Betere wandel voorzieningen. Vrachtverkeer om dorp heen leiden.

50. De dorpen meer betrekken met de stad. En niet alleen maar via dorpsbelang.

51. De leefsituatie kan verbeterd worden als de geluidsoverlast van de vliegbasis aan banden wordt gelegd. De gemeente kan hier een rol in spelen
door meer aandacht te geven aan het welzijn van de omwonenden van de vliegbasis en kritischer te kijken naar de vliegactiviteiten van de basis.

52. Zorgen voor behoud bomen, afgelopen jaar is hier in jelsum van alles gekapt en nog niets herplaatst. Ik heb deze plek gekozen om te wonen
vanwege veel groen dus dat moet behouden blijven. Verder zorgen dat vliegbasis zich houdt aan de geluidsnormen, ook graag onderzoek naar effect
trillingen van f35 op ons huis

53. Minder geluidshinder van de vliegtuigen. Aanpakken van onveilige verkeerssituatie (s)
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54. betere controle van onderhoud

55. Wat zou u denken van een voedselbos? Of meer rekening houden met duurzame landbouw. Wat zou het mooi zijn als langs de Spoardyk vanaf
Stiens tot en met Jelsum de percelen daaraan grenzend te voorzien van een kruidenrijk mengsel. Een alternatief zou kunnen zijn om het traject
Leeuwarden -Stiens in een soort natuurlijke staat te herinrichten, met plasdras en een verschraling van de landerijen voor een duurzame omgeving. En
er moet tenminste iets gedaan worden aan het vliegtuiglawaai van de F35's!!! Ook al ontkent de commandant van de vliegbasis de geluidsoverlast, wij
ervaren een veel grotere geluidsbelasting, met name in de lage tonen (soms staan de kopjes op tafel te trillen) en is de duur van het geluid van de
wegvliegende F35's veel langduriger (ze vliegen dan bijna al boven het Wad).

56. veel groen blijven planten. daar geniet iedereen van. In de dorpen lopen we veel.

57. Gemeente, politie en woningstichting kan optreden tegen dit gedrag. Misschien met regels vooraf en optreden bij overtredingen. Op de martenawei
te Cornjum ligt vaak een kabel over de weg ivm bewoning van een camper. Hier moet tegen opgetreden worden. De normen en waarden moeten weer
in acht genomen worden. Ook de tuinen aan deze weg bij de huurhuizen is erg onverzorgd ( martenawei Cornjum). De dubbele plaatsing van
naamborden is een onnodige financiele belasting voor de gemeentelijke kas. En dan wordt er van ons als hondenbezitter belasting gevraagd en totaal
geen service voor verleend. Misschien kan er voor dorpshondenbezitters een eigen eerlijker beleid gevoerd worden.

58. Sinds de overgang naar de gemeente Leeuwarden zijn er al zaken verbeterd zoals een speeltuin, plaatsen van vuilnisbakken en beter algemeen
onderhoud van het dorp

59. Meer betaalbare huurwoningen bouwen.

60. Nieuwe bestrating in de straat, alles is verzakt (door het vrachtverkeer)wegversmallingen,drempels.meer
prullenbakken(zwerfafval,hondenpoep)een recreatiestrand bij de haven. Het pannaveld op de terp staat altijd onder water

61. Een gezamenlijke flora en fauna tuin waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

62. Opnieuw asfalteren straat De Wier in Koarnjum. Ouderwetse verlichting De Wier hoognodig aanpakken oa tbv veiligheid. Foutief geparkeerde
vrachtwagens bij dorpshuis De Bining aanpakken.

63. Het gebied rond de terp mbt ouder vervallen huizen opknappen dansel laten opknappen. De terp meet een centrale taak in het dorp geven door
aanplant van bomen planten. een kern functie van maken. Nu is het niets zeggend

64. Omdat onze dorpen steeds meer, vooral wandelend en fietsend, bezocht worden door mensen van buiten, de dorpen aantrekkelijker maken.
Creëren van veel meer rustplaatsen met banken, sanitaire voorzieningen en afvalbakken. Zorgen dat verwijsborden onderhouden worden; schoon en in
de goede richting. Een centraal punt creëren in de buitenlucht waar muziek, zang enz. ten gehore gebracht kan worden; b.v. muziekkoepel. Het niet
meer toestaan van die lelijke reclameborden aan de lantaarnpalen zorgt voor een meer rustige aanblik van de dorpen. Overbodige verkeersborden
verwijderen geeft ook meer rust. De komst van het nieuwe F-35 gevechtsvliegtuig heeft onze woon- en leefsituatie in ernstige mate in negatieve zin
beïnvloed.

65. Evenementen organiseren, bewoners bij elkaar brengen, culturele bezigheden

66. huurwoningen toedelen aan inwoners van de dorpen Koarnjum en Jelsum

67. Groen onderhoud goed bij te houden. Alg.verlichting goed bij te houden Alg.bestrating meer aandacht aan te besteden, nu grote gaten in wegen en
stoepen slecht

68. Verkeer is wat mij betreft nr 1. Heel graag wegversmallingen. Ik begreep dat het hier voor mijn deur al is gedaan maar het helpt niks, lang niet smal
genoeg. Dorp moet meer aantrekkelijk worden voor gezinnen. Budget ivm sociale cohesie.. Skatebaan in het dorp.

69. Ik zou het wel geweldig vinden als er iets gebeurt bij de vogelhokken op het dorpsgrasveld. Iets van beschutting. Het waait er of het is te heet.
Misschien eens opnieuw bekijken wat er mogelijk is? Ik denk aan een voedsel bosje, struiken, bomen, bloemen? Het zou opgebouwd kunnen worden
met oude stenen, tegels enz.. wilgentenen. Of??? Er zijn volgens mij genoeg mogelijkheden. Ik zou best een plannetje willen bedenken. Groet marjan
beuker

70. ervoor zorgen dat er niet nog meer lawaai komt van de f16's en de JSF's. Verbieden of minimaal beperken van het gebruik van houtkachels en
allesbranders. Het beneemt je de adem wanneer je een wandelingetje wilt maken in het dorp. Lijkt me zeer slecht ook voor het milieu.

71. Herstraten van de Skierhusterwei, vanaf de bredyk

72. Laat de “eilandregeling” voor huurwoningen terug komen

73. Het dorpshuis annex sportaccommodatie wil graag investeren in energiebesparing. Door de combinatie vallen subsidies hiervoor steeds buiten de
boot.

74. Hier in de dorpen moet zo nu en dan gemaaid worden langs de slootoevers. Maar wanneer dit op de verkeerde momenten gebeurd kan dat
verstoring geven aan het ecosysteem. Vooral met betrekking tot de insecten die niet allemaal op hetzelfde moment hun eitjes leggen (soms ook op
hele specifieke planten). Wanneer je hier wandelt of lekker in de tuin zit kom je erachter hoe divers de fauna hier is (zo heb ik onlangs in de
Martenastate een ijsvogel gespot) en het zou fijn zijn als we dat zoveel mogelijk instant kunnen houden. Dit draagt ook bij aan een fijne woon- en
leefsituatie.

75. Ja Heel graag basis school in koarnjum, Op dit moment gaan de kinderen van dit dorp na andere dorp voor de basisschool.

76. Wij wonen aan een landweg waar vaak te hard gereden wordt. Ons huis trilt daardoor en het is onveilig.

77. verminderen lichtvervuiling, verminderen zwaar doorgaand verkeer

78. Wegen en openbaar groen goed onderhouden. Voorzieningen in o.a. parken+ buurthuizen voor jongeren
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79. Mogelijkheid voor subsidie om dikkere ramen te plaatsen vanwege het lawaai van de vliegbasis. De F16 is prima, maar de F35 is veel luider en
gaat in de toekomst een probleem worden. Scheelt mij meteen met het lawaai van de buren ;)

80. - Verbinden Stienzer Vaart met Finkumer Vaart om een doorgaande vaarroute te creëren. - Zogenaamde ''Hoepel Huizen'' (particuliere
huurwoningen van dhr. Hoepel) onteigenen. Deze karakteristieke woningen worden niet onderhouden en trekken al jaren asociaal (crimineel) volk aan.
- Beleid/handhaving in verplichting tot onderhoud van woning en tuin voor bovenstaande genoemde woningen.

81. Doe wat aan het groen en de staat van de wegen

82. Verbod zwaar vrachtverkeer en vermindering geluidshinder JSF vliegbasis. Ik zou zeggen neem geluidsoverlast eens serieus en schuif dit niet af op
bieden van werkgelegenheid. Dit is een dooddoener voor de burger!!!

83. Verstening tegengaan en minder parkeerplaatsen en vergroenen van stiens

84. Meer betaalbare woningen voor zowel de jeugd als de ouderen . Proef met Tiny house beginnen in ons dorp

85. Nee, het voldoet hier prima.

86. De kwaliteit en woonomgeving hoeft wat ons betreft niet te wijzigen

87. Zie vorig antwoord.

88. De huurwoningen in Britsum worden steeds vaker verhuurd aan mensen met een "rugzak". Dat betekent in de praktijk dat er veel overlast, qua
geluid, verpaupering, rommel, asociaal gedrag komt. Dat was ik niet gewend in ons mooie dorp waar het altijd rustig wonen was en een prettig
leefklimaat heerste. Jonge inwoners die in het dorp willen blijven wonen vissen bij verdeling van de huurwoningen altijd buiten het net. Kopen is voor
jongeren ook bijna niet te Doen vanwege de hoge vraagprijzen. Mijn zoon van afgestudeerd in het buitenland, baan in Leeuwarden, moet nu omdat het
onmogelijk is voor alleenstaande te huren/kopen, noodgedwongen weer "thuis" wonen terwijl, excuses voor het woord, z.g."Tokkies" de buurt
terroriseren en niets toevoegen aan het mienskipsgevoel.

89. Meer stukjes ruige natuur zoals bermen en veldjes met bloemenweide beplanting voor bijen vlinders en vogels

90. De bewoners van Dekemawei no. 1 zorgen met hun giga houtstook dat de buurt met Westenwind geteisterd wordt door hun roetuitstoot. Hier
ondervinden wij veel last i.v.m. luchtwegproblemen. De boerderij in kwestie is tot de nok vol geladen met stookhout. Duidelijk is aan de zwart geworden
muren te zien hoe ernstig dit uitpakt. Het zou prettig zijn dat hier paal en perk aan wordt gesteld. // Verder; jaren geleden heb ik middels een enquete
voor dorpsverfraaiing aangegeven om enkele grote zwerfkeien op de brink te plaatsen. Tot mijn verbazing werd dit uitgevoerd, maar dan in STIENS. Ik
heb er nogmaals aan herinnerd maar kreeg geen antwoord. Jammer, want ons pitoreske dorp zou daarmee leuk worden aangekleed.

91. Ik heb in de vorige vraagstelling antwoord gegeven op die vraag.

92. Stop met de vliegbasis (veel te veel herrie)

93. graag tiny houses neer zetten

94. Nou wij wonen hier nu 33 jaar, we wonen hier met veel plezier. Rustig dorp. Ik wil jullie wel bedanken voor het opknappen van de speeltuin
tegenover ons in de Finne.

95. geen

96. Niet gaan bouwen voor mijn huis, dan verlies ik het uitzicht. En het op welke wijze dan ook verminderen van de geluidsoverlast van de vliegbasis.

97. Geen idee, zolang de f35 vliegt is dat onbegonnen moeite

98. Voorrang voor de jeugd en eigen bewoners op huurwoningen.

99. Stoppen met de F35 en alleen nog met de veel stillere F16’s vliegen zou de kwaliteit van leven hier aanmerkelijk verbeteren
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