
RESULTATEN HOKJE FEIKE ANNE

Hoe maken we Heeg een aantrekkelijk dorp 

voor jongeren?

Hoe zorgen we ervoor dat jullie over 10 jaar 

kiezen voor Heeg als woon-(en werk)plek?

Hoe zouden jullie zelf een bijdrage willen leveren 

aan de dorpsgemeenschap?

Welke 5 knelpunten moeten dit jaar 

nog opgelost worden

Sportschool (nu veel mensen naar Sneek) Winkelbehoud voor primaire levensbehoeften Opdrachten geven aan lokale ondernemers 1. Milieustraat behouden

MFC: 1 kantine, 1 ontmoetingsplaats Mooie en betaalbare (starters)woningen Winkelen in Heeg 2. Burgerloket in Ijlst weer open

MFC: meer activiteiten, bijv voleybalwedstrijden 

met hapje/drankje

Bestaande bedrijven behouden, zorgen dat ze niet 

fuseren en daarna vertrekken

Bestaande (en nieuwe) voorzieningen blijven gebruiken 

die nu in Heeg gevestigd zijn 3. Koopwoningen voor starters

MFC: grotere sportzaal met wedstrijdafmetingen

High-tech bedrijven aantrekken, voor 

werkgelegenheid voor HBO+ 

Vrijwilligers werven voor verenigingen en 

bestuursfuncties (nu altijd dezelfde mensen)

4. Openingstijden horeca verruimen, ook 

om andere jeugd aan te trekken

Een goed weekend-MFC met meer mogelijkheden 

van het hedendaagse 5. grotere sportzaal (MFC)

(echt) Koud bier in het dorpshuis 6. openbare trailerhelling

Hokjes moeten behouden blijven (beleid)

7. Meer actie nieuwe gemeenten 

(projecten liggen stil0

Werkgelegenheid

8. VVV/postakantoor/bank: openingstijden 

verruimen

Zwembed; ook zwemlessen voor kinderen aanbieden 9. (echt) koud bier in het drorpshuis

Meer recreatie-activiteiten in de winter; 

bowlingbaan

10. Terras van de Jonas smaller maken 

(i.v.m. verkeershinder)

Beter/leuker strandje 11. draaitijden van de Syl-brug verruimen

(en 1 persoon ergert zich aan de 

aanwezigheid van de bewegende brug in 

het dorp)

Aanvullende opmerkingen:

 De aanwezigen vonden het leuk om mee te denken en vinden het een goede vorm om jongeren in heeg te benaderen en te betrekken

De aanwezigen tooneden interesse in de bijeenkomst op 25 juni (mits er koud bier is)

De aanwezigen lijken geinteresseerd in actief meedenken over verbetering van het MFC.

Leeftijd: jongste 18 jaar, oudste 30 jaar

RESULTATEN CRESCENDO

Hoe maken we Heeg een aantrekkelijk dorp voor 

jongeren?

Hoe zorgen we ervoor dat jullie over 10 jaar kiezen 

voor Heeg als woon-(en werk)plek?

Hoe zouden jullie zelf een bijdrage willen leveren aan 

de dorpsgemeenschap?

Welke 5 knelpunten moeten dit jaar nog 

opgelost worden

(Mogelijkheid voor) meerdere sporten in Heeg Voldoende werk Lid worden van verenigingen 1. Sporthal

Een zwembad De dingen die er nu zijn moeten blijven, zoals sport Het dorp schoonhouden 2.Openbaar vervoer

De winkels moeten blijven Supermarkt moet blijven Dingen organiseren 3. Leukere winkels(nu veel horeca)



Een "club" voor jongeren om leuke dingen te doen, 

bv. door vanuit het Heechhûs uitjes te maken Een vriendelijke/goede sfeer in het dorp Steun voor verenigingen door een actieve rol 4. Zwembad

Grotere sportzaal Inkopen doen in Heeg 5.Minder vernielingen in oa Heempark

Een goede sporthal 6. Grotere bibliotheek

Grotere sportzaal

Aanpassen sporthal voor oa volleybal wedstrijden

Grotere sportzaal

Feesten gericht op jongeren (12 tot 18)

Betere wc's op het strandje en het eiland

Feesten (ook 's winters)

Aanvullende opmerkingen:

7 personen aanwezig, leeftijd tussen 14 en 18 jaar

Meest voorkomend waren de opmerkingen over de sporthal/MFC.

Algemene opmerking: Slechte bewegwijzering bij binnenkomst Heeg (rondweg)

RESULTATEN WSH

Hoe maken we Heeg een aantrekkelijk dorp 

voor jongeren?

Hoe zorgen we ervoor dat jullie over 10 jaar 

kiezen voor Heeg als woon-(en werk)plek?

Hoe zouden jullie zelf een bijdrage willen leveren 

aan de dorpsgemeenschap?

Welke 5 knelpunten moeten dit jaar 

nog opgelost worden

betere watersportvoorzieningen (dichter bij meer) sociaal/vriendelijk zijn tegen toeristen 1. Beter openbaar vervoer

Eigen skutsje van Heeg jezelf zijn 2. watersportvoorziening (met Skutsje)

betere winkels (sportieve dingen.kleren) ???iets met asociaal gedrag??? 3. betere sporthal

Sportzaal: hoger plafond, andere vloer; goed voor 

officiele westrijden, goed voor bar M……

4. Pizzeria weg, leukere sfeer op straat, 

geen vernielingen

Ald Wal moet blijven

Pizzeria mag weg de nieuwe eigenaar is geen 

aanwinst; vreemde bedrijfsvoering, 14/15 jarigen, 

drugs??

Hokjes zijn er genoeg, voor verschillende leeftijden

beter openbaar vervoer, vooral 's avonds en in het 

weekend 9voor schooljeugd en voor toeristen)

strengere controle op ID en alcoholgebruik

Minder vernielen

Schoner strandje

Himmeldei weer terug

Avondvierdaagse organiseren


