
 

 

 

 

TERUGKOPPELING STRAATPRAAT 

 

Beste bewoner van Winsum (Fikarusleane en Mied’igge),  

 

 

Wij stonden op woensdag  15 juni jl.  met veel plezier bij 

jullie in de straat of  aan de deur om te praten over het wonen in Winsum. 

 

Wij waren verheugd om te horen van jullie dat het vooral fijn en prettig wonen is in 

jullie straat!   Het viel op hoeveel mensen zelf bij ons kwamen voor een drankje en 

gesprekje met ons dan wel met elkaar.  

 

 

 

 

 

 

Op de achterkant leest u wat we zoal ophaalden en wat we ermee gaan doen.   

 

Met vriendelijke groet,  

Silvia Stavleu/Paulien de Graaf 
06-184222893 s.stavleu@waadhoeke.nl 
Anja Boersma/ Willem Seepma 
0518-409822  a. boersma@wonennwf.nl 

mailto:s.stavleu@waadhoeke.n
mailto:a.%20boersma@wonennwf.nl


Punten die we hoorden :  

 

• In Winsum woon je fijn en rustig;  

• Veel activiteiten; 

• Voldoende (speel) voorzieningen; 

• Goede sfeer in de straat; 

• Levende basisschool; 

• Sportvelden worden goed onderhouden; 

• Gezellig dorp; 

• Goede buurtvereniging Mied’igge. 

 

 Parkeerproblemen en  hard rijden zijn belangrijke thema’s. Echter, dat is niet iets wat zomaar oplosbaar is.  

Wat kunt u zelf doen: zelf niet te hard rijden en dit bij uw Dorpsbelang aankaarten. 

 Onderhoud aan gezamenlijke achterpaden of voortuin/oprit: dat is NIET iets wat WNWF doet, dat is aan de 

bewoners zelf. 

 De Skûle onderzoekt samen met een huurder van de Fikarusleane of de seniorencommissie nieuw leven 

ingeblazen kan worden. 

 Over huurwoningen voor de jeugd:  het is raadzaam om zodra je 18 jaar wordt, je in te schrijven als 

woningzoekende.  Dat is gratis. Zodra je daadwerkelijk op zoek gaat naar een woning en dan gaat 

reageren op het woningaanbod, heb je namelijk  inschrijftijd nodig. Degene die het langst ingeschreven 

staat,  krijgt de woning aangeboden.  Kijk voor meer informatie op www.frieslandhuurt.nl

 De Skûle pakt samen met een bewoner en Dorpsbelang het idee op voor bomen aanplant en meer groen. 

 Wonen Noordwest heeft de vraag - voor wie het aangaat -  aangaande dakgoten e.d. intern uitgezet en is 

afgehandeld. Heeft u nog vragen hierover, neem contact met ons op a.u.b.. 

 Bent u enthousiast of heeft u een idee of wilt u meedenken, neem dan contact met ons op!!! 

 Als u een leuke sociale activiteit in uw buurt organiseert waar huurders bij betrokken zijn, kijk dan op 

www.lossefearren.nl voor een financiële bijdrage van WNWF. 
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