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Inleiding 
 

Al enige tijd is er een trend dat dorpen een dorpsvisie opstellen. Ons dorp Wijckel heeft al heel lang (zie: Ei sjuch it doarpke 
Wikel…) zonder beschreven dorpsvisie bestaan en zou ook zonder dit document op dezelfde wijze voortbestaan. Desondanks heeft 
het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang het initiatief genomen voor het opstellen van een dorpsvisie 
Het nut van de visie ligt in de communicatie met instanties en vooral de gemeentelijke overheid. Daarnaast is het een aardig middel 
om informatie te verschaffen via de plaatselijke website aan een ieder die daarvoor belangstelling heeft en naar informatie over het 
dorp Wijckel zoekt. 
Dit document heeft een onderbouwing gekregen door middel van het houden van een dorpsenquête in 2006. De deelname aan de 
enquête was overweldigend en hartverwarmend, maar heeft het bestuur van dorpsbelang voor het probleem geplaatst dat al die 
gegevens verwerkt moesten worden en op enige wijze geïnterpreteerd en gepubliceerd moesten worden. Dat heeft de nodige 
hoofdbrekens opgeleverd en veel tijd gekost van bestuursleden die niet alleen in het dorpsgebeuren actief zijn, maar doorgaans 
ook nog een drukke baan hebben en veel andere activiteiten doen. De totstandkoming van deze visie heeft daarom enige tijd 
gekost, maar uiteindelijk heeft dit een resultaat opgeleverd. Het bijkomende voordeel is dat de gemeente Gaasterlân-Sleat nu heel 
duidelijk aangeeft waarop de verschillende dorpsvisies vergeleken worden, wat de belangrijke onderwerpen zijn en waar beter geen 
energie in gestoken kan worden. 
Tussen de teksten is overzichtelijk in een matrix aangegeven wat per onderwerp de doelstelling is en hoe getracht wordt deze te 
bereiken.  
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Hoofdstuk 1. Wegen en bereikbaarheid 
       

Wijckel is een drukke plaats met het oog op doorgangsverkeer. De route vanaf de A6 wordt door automobilisten en vrachtverkeer 
vaak gekozen via Spannenburg en Wijckel om op die manier Balk te bereiken of de N359, die verder door Zuidwest-Fryslân leidt. 
De inrichting van het kruispunt bij de kerk heeft de weg visueel nauw en daarmee verkeersremmend gemaakt, maar dat leidt er niet 
toe dat automobilisten en  vrachtverkeer de route via Lemmer over de N359 kiezen om de A6 te bereiken. Ongetwijfeld levert de 
navigatie apparatuur daar ook een bijdrage aan. 
 

Vaarwegen 

Geconstateerd moet worden dat Wijckel van alle kanten goed bereikbaar is, behalve over het water, tenminste als men over een 
boot beschikt die meer diepgang heeft dan 75 cm  Deze mening wordt ondersteund door de antwoorden die Wijckelers geven in de 
enquête.  De diepte van het Wijckeler Hop is het overgrote deel van de Wijckelers goed genoeg. Vrijwel niemand zit te wachten op 
een jachthaven die voor grotere schepen bereikbaar is. 
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Wegen 

De wegen door Wijckel lijden onder een flinke verkeersbelasting. Vooral de Lynbaen is niet altijd berekend op het grote en vooral 
zware verkeersaanbod. Deze weg is een drukke sluiproute naar Balk vanuit de richting Lemmer en omgekeerd, ondanks de 
verkeersremmende maatregelen. Deze situatie zal zo blijven tot de nieuwe randweg van Balk gemaakt is. De aansluiting van Balk 
op de N359 is zeer gebrekkig en dat is nog slechter geworden met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Gaaikemastraat te 
Balk. De bewoners aan de Lynbaen en de Sânmar kijken reikhalzend uit naar de komst van de randweg. De bewoners aan de 
Jachtlustweg vrezen dat de verkeersdruk op de Jachtlustweg erg zal toenemen en zijn daar niet blij mee. In het algemeen wordt de 
randweg voor Balk toegejuicht en verwacht men in Wijckel dat de verkeersdruk daarmee zal afnemen. 
 

 
 
Recent is een onderzoek uitgevoerd door 3VO (Veilig Verkeer Nederland), waaruit naar voren kwam dat een aantal verbeteringen 
aangebracht kan worden in de verkeerssituaties. Daarbij is met name gelet op veiligheid voor fietsers. 
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Conclusies: 

1. De grastegels aan de Lynbaen liggen in verkeerde richting en zouden omgelegd of vervangen moeten worden. 
 

2. De aansluitingen van de fietspaden langs de Heerenhoogweg en de Jeen Hornstraweg kunnen beveiligd  worden met 
wegversmallingen, waarachter fietsers veiliger de rijbaan op kunnen (gerealiseerd 2009). 
 

3. De gemiddelde verkeerssnelheid (53 km/u. op de Heerenhoogweg en de Jeen Hornstrawei binnen de dorpskom ligt 
beduidend hoger dan de plaatselijke maximum snelheid 30 km/u. De inrichting van de weg zou meer snelheidsremmers 
kunnen bevatten. 
 

4. De inrichting is momenteel afgestemd op 50 km/u en kan met visuele middelen beter afgestemd worden op 30 km/u. 
 
  
Onderwerp Doel Probleem  Activiteit middelen wanneer Wie 
Communicatie  Betere 

bewegwijzering naar 
voorzieningen en 
bedrijven 

Bebording is sterk aan 
regels gebonden 

Aanvragen  plattegrond/ 
wegwijsbord (en) voor Wijckel waarop bedrijven 
worden genoemd met logo of herkenbaarheid  
 

Aanvragen bij de 
gemeente 

 DB 

Vervoer Mobiliteit van de 
dorpsbewoners in 
stand houden.   

Het openbaar vervoer 
rijdt niet meer ’s avonds 
en in het weekend 

Bevorderen dat vraagafhankelijk vervoer geleverd 
wordt ter compensatie.  

   

Verkeerssituatie Verkeersdruk terug 
dringen en zo gering 
mogelijk houden.  

De verkeersdruk  
Heerenhoogweg, Menno 
van Coehoornweg en de 
Lynbaen is erg hoog  
vanwege doorgaand 
verkeer en verkeer van 
en naar Balk 

Bevorderen dat Balk beter bereikbaar wordt vanaf 
N359 en doorgaand verkeer via de N359 rijdt en 
geen gebruik maakt van doorgaande wegen door 
Wijckel of de Lynbaen. 

Overleg met 
gemeentebestuurders.  

Aanhoudend totdat  
De doelen 
gerealiseerd zijn  

DB 

Lynbaan Grastegels 
omleggen 

Gevaarlijke gleuven 
langs de weg 

Bevorderen dat er andere grastegels gelegd 
worden  

Overleg met 
gemeentebestuurders 

Aanhoudend  DB 

Aansluiting 
fietspaden  

Veiliger invoegen 
voor fietsers op de 
rijbaan 

Fietsers krijgen geen 
voorrang. 
  

Ideeën voor vesmalling zo helder mogelijk bij de 
gemeente uiteenzetten 

Aanvragen bij 
gemeente 

2009 gerealiseerd DB 
 

Inrichting wegen 
in de bebouwde 
kom 

Afremmen 
verkeerssnelheid 

Gemiddelde snelheid te 
hoog 

Inrichting van de weg afstemmen op 30 km. Overleg met  
gemeentebestuurders  

Aanhoudend tot het 
doel bereikt is 

DB 
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Hoofdstuk  2. Recreatie en Toerisme 
 

Wijckel is een toeristische plaats, zowel voor het doorgaande publiek als het verblijfspubliek. Wijckel kent een aantal relatief grote 
campings, een aantal boerencampings met beperkt aantal plaatsen, een hotelaccommodatie en een aantal accommodaties voor 
bêd en brochje. De toeristische aantrekkingskracht van Wijckel is dat het een rustig dorp is gelegen in landelijke omgeving dicht bij 
het Slotermeer en dicht tegen de Gaasterlandse bossen. Het gebied leent zich uitstekend voor watersport, wandelsport, fietsen, 
skeeleren, paardensport, etc. 
 

 
 
Een grote bezienswaardigheid in Wijckel is het praalgraf van Menno van Coehoorn in de Vaste Burchtkerk in het centrum van het 
dorp. Het praalgraf is in 2008 gerestaureerd. Het heeft daardoor veel aandacht gekregen en wordt door steeds meer bezoekers 
bezocht. 
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Enquête  

De meerderheid van de respondenten van de enquête (38,5% ) vindt dat het toerisme in de toekomst verder uitgebreid mag 
worden. Daar tegen over staat dat 33,6% het zo wel genoeg vindt en 28,7% hier geen mening over heeft. Er is dus zeer verdeeld 
op deze vraag gereageerd en toekomstige ontwikkelingen zullen dus zowel toegejuicht als afgekeurd worden. De invullers zoeken 
de uitbreiding voornamelijk in meer mogelijkheden voor kamperen op campings en bij de boer, meer mogelijkheid bieden voor 
watersport. 
De invullers die niet meer toerisme willen, wijzen erop dat Wijckel te klein is voor nog meer toerisme. Uitbreiding zou ten koste gaan 
van de rust en de ruimte. 

Conclusies: 

5. Op toeristisch gebied heeft Wijckel een aantal sterke punten en daar kan beter gebruik van worden gemaakt in de toekomst. 
 

6. De meningen weergegeven in de enquête zijn het meest gericht op uitbreiding van de kampeercapaciteit. 
 

7. Wijckelers zien, getuige de enquête, minder in grootschalige jachthavencapaciteit. Een enkeling wil het Hop uitbaggeren, 
maar veruit de meerderheid zit niet op een jachthaven voor grotere schepen te wachten. 

 
 
Er bestaat een stijgende belangstelling voor Menno van Coehoorn. Zijn praalgraf wordt steeds vaker bezocht. Vooral na de 
restauratie is dit een erg sterk punt voor Wijckel. Het dorp kan deze vermeerderende belangstelling benutten door het Menno van 
Coehoorngehalte te verhogen. Dit zou kunnen met een ruimere openstelling van de kerk voor incidentele bezoekers,  door 
exposities te houden in de kerk of in het Menno van Coehoornbos. Ook zou elders in het dorp en langs de doorgaande routes de 
aandacht op Menno van Coehoorn gevestigd kunnen worden, zodat een sterkere associatie tussen Wijckel en Menno van 
Coehoorn ontstaat. Ook recreatiebedrijven kunnen dit aspect beter en meer benutten. De openingstijden en mogelijkheden voor 
bezichtiging kunnen door de VVV-kantoren gecommuniceerd worden. 
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Aan de rand van Wijckel lagen tot voor kort drie dobben. Recentelijk is één van deze dobben in het dobbelân (Bosmalân) schoon 
uitgegraven waardoor de natuur weer nieuwe kansen krijgt en de natuurhistorische waarde van het gebied versterkt wordt. De 
andere, verder van de weg gelegen dobbe is dichtgereden en het gehele perceel is van diepteontwatering voorzien. De derde is al 
eerder dichtgeslibd en zou weer opgezocht kunnen worden. Verbindingspaden  naar en tussen de dobben zou het geheel nog 
aantrekkelijker kunnen maken voor publiek. 
 

 
 
    
           
Onderwerp Doel Probleem  Activiteit middelen wanneer Wie 
Kampeercapaciteit Meer verblijfsac. Beperking en  Uitbreiden Initiatieven van particulieren  Elk moment Ondernemers 

Menno van 
Coehoorn 

Bekendheid 
Wijckel verbeteren 

 Wijckel associëren met 
Menno van Coehoorn.  

Openstelling kerk; aandacht vestigen 
op MvC door objecten in het bos, op 
de ijsbaan en elders in het dorp 

In het 
toeristisch 
seizoen.  

Historisch  
Werkverband 
VVV-
kantoren 

De dobben  Behoud en herstel  
mogelijk bezoek.  

De dobben liggen in 
particuliere grond dat 
agrarisch wordt gebruikt. 

Onderhoud bevorderen. 
Mogelijkheden creëren 
voor paden. 

Overleg met eigenaar Komende 
jaren  

Griene 
Romte 
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Hoofdstuk 3. Woonomgeving 
 

Wijckel biedt zijn bewoners een rustige landelijke en boomrijke woonomgeving. Dat maakt het aantrekkelijk om in Wijckel te wonen. 
Ondanks de vermeerdering van de verkeersdruk wordt de woonomgeving als rustig beoordeeld en dat wordt hoog gewaardeerd. 
Wijckel wordt ook wel als slaapdorp betiteld, net zoals veel vergelijkbare dorpen in Zuidwest Fryslân, omdat er weinig voorzieningen 
in het dorp zijn en de inwoners voor hun werk en de meeste voorzieningen naar elders moeten. Het overgrote deel van de inwoners 
heeft daar weinig moeite mee. De afstand naar Balk is niet groot, terwijl die plaats als hoofdplaats van de gemeente veel 
voorzieningen biedt. Inwoners die voor hun dagelijkse boodschappen niet naar Balk kunnen of willen reizen, kunnen terecht in de 
rijdende winkel. Deze rijdende kruidenierswinkel bepaalt voor ouderen en minder gaande mensen voor een groot deel de 
leefbaarheid in het dorp. Zo verbetert de leefbaarheid als er weer voorzieningen toegevoegd worden. Voorbeelden zijn het 
particulier initiatief tot realisatie van een zwembad op de camping, dat ook openstaat voor gebruik door de dorpsbewoners en 
vestiging van de “lytse byb” in basisschool De Regenboog.  
 

 

Conclusies: 

8. De geringe afstand tot Balk is voor het overgrote deel van de Wijckelers een versterking van de leefbaarheid in het dorp, 
omdat men graag in een rustige omgeving woont met veel voorzieningen op korte afstand. 
 

9. Toevoeging van nieuwe voorzieningen of terugkeer van voorzieningen verbetert het woongenot. 
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Groenstructuur 

De aanwezigheid van openbaar groen en het onderhoud daarvan wordt door inwoners van groot belang geacht. 
In de groenenquête in 2005 werd een gemiddeld cijfer 7,9 voor het onderhoud van het openbare groen gegeven. Een behoorlijk 
hoge waardering. De gemeente heeft sindsdien bezuinigd op het groenbeheer door het bermmaaien buiten de bebouwde kommen 
door middel van “klepelen” uit te voeren, waarbij het afgemaaide gras blijft liggen en een voedingsbron vorm voor de vegetatie in de 
berm. Het groenonderhoud binnen de bebouwde kom is vrijwel ongewijzigd gebleven. 
Wijckelers zijn trots op het Menno van Coehoornbos. De gemoederen waren in het voorjaar van 2009 dan ook danig verhit toen het 
Fryske Gea rigoureus onderhoud heeft laten uitvoeren. Volgens veel dorpsgenoten te ingrijpend. Met het Fryske Gea is een 
herplantingsplan overeen gekomen, dat de diversiteit van boomsoorten in het bos moet vergroten en de ontwikkeling van 
stinsenplanten moet bevorderen. De basisschool jeugd helpt bij het planten.  
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Over 5 jaar zal het slagveld er weer heel anders uitzien. Het bos is beeldbepalend voor Wijckel, net zoals het glooiende open veld 
dat is aan de kant van het Heerenhoog en de Jachtlustweg.  De moderne landbouw rukt echter op tot in de dorpskom met 
hoogopschietende maïsbeplanting in de zomer en braakliggende velden in de winter. Veel dorpsgenoten zijn allerminst ingenomen 
met deze ontwikkeling, die ook invloed heeft op het woongenot. De meeste aanwonenden zouden graag het grasland terugzien met 
daarop grazend vee met hier en daar wat bossages of singels en wandelpaden langs de dobben.  
Dorpsbelang heeft een werkgroep Griene Romte ingesteld die tot taak heeft het versterken van de natuurwaarden van het bos en 
het verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving. Vanuit deze werkgroep worden initiatieven ontwikkeld die tot deze doelen 
moeten leiden. 
Ondanks de wensen die er op dit gebied nog zijn rekent Wijckel zich rijk met een bos, met daarin bijzondere natuurwaarden, zoals 
een dassenburcht, stinsenplanten en oude eikensingels met vleermuizencolonie. Daarnaast het Slotermeer met het Wijckeler Hop, 
en verder het glooiende landschap van het Heerenhoog en de Jachtlustweg, dat dit tot een prachtig wandelgebied maakt. In het 
verleden bestonden andere wegen en paden dan de wegen die momenteel in gebruik zijn. Het gebied rond Wijckel kan 
interessanter en aantrekkelijker gemaakt worden voor de wandelaar door het weer opzoeken van de oude paden en deze geheel of 
gedeeltelijk weer in oude luister te herstellen.  

Conclusies: 

10. De natuur rond Wijckel is prachtig. Men wenst dat de nieuwe aanplant in het bos snel zal groeien, minder verbouwing van 
maïs en herstel van de dichtgereden dobben. 
 

11. Oude paden kunnen weer hersteld en begaanbaar worden gemaakt. 
 

Woningen 

In de dorpsenquête wil 40% van de jongeren tot 18 jaar graag in Wijckel blijven wonen, 29% wil niet in Wijckel blijven en 31% zegt 
hier geen mening over te hebben. Dit geeft aan dat Wijckel een populaire woonplaats is en dat er in de toekomst te weinig 
woningen zijn om een ieder die dat wil in Wijckel te kunnen huisvesten. De realiteit is echter dat dorpen in snel tempo vergrijzen nu 
de naoorlogse babyboom de pensioengerechtigde leeftijd begint te bereiken. In veel dorpen begint de krimp in te zetten en ondanks 
de populariteit als woonlocatie komt Wijckel in de woningbouwplannen nauwelijks voor. Woningbouw kan hier de komende jaren 
alleen plaats vinden als inbreiding van huidige vrije percelen en vervanging van bestaande bouw. Dit betekent op de korte en 
middellange termijn geen nieuwbouw van betekenis. De nieuwbouw zal in onze gemeente vooral plaats vinden in de grote kernen 
Balk en Bakhuizen.  
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Wel kunnen bestaande mogelijkheden creatief worden gebruikt, zoals het verbouwen van vrijkomende boerderijen, waarin 
meerdere woningen of appartementen gevestigd kunnen worden. De woningbouwvereniging staat positief tegenover creatieve 
toepassingen en zou een dergelijk project graag in Wijckel uitvoeren als de kans zich voordoet. 

Conclusie: 

12. Door vergrijzing en krimp kan de vraag naar woningen in Wijckel kleiner worden dan het aanbod, ondanks de populariteit als 
woondorp. Woningbouw kan slechts op zeer bescheiden schaal plaats vinden. Creatief gebruik van de huidige bebouwing 
wordt gestimuleerd. 

 

Aanzien van de dorpskern 

De dorpskern van Wijckel wordt gedomineerd door de Vaste Burcht Kerk. Het pleintje voor de kerk is vriendelijk ingericht met veel 
grote zwerfkeien langs de weg, die doeltreffend dienst doen als verkeersremmers. Automobilisten hebben een groot respect voor 
deze onverzettelijkheden.  
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De grote stenen kunnen helaas niet verbloemen dat een groot deel van de gele bestrating zwart geblakerd en door de hitte van 
oudejaarsvuren kapot gebrand is. De gemeente is niet bereid deze bestrating te vervangen zolang er ieder jaar weer een vuur 
gemaakt wordt op dezelfde plaats. Dorpsbelang heeft al jaren achtereen getracht te voorkomen dat er weer op deze plek een vuur 
gemaakt wordt, echter zonder succes, zodat in de toekomst Wijckel waarschijnlijk tot in lengte van dagen met deze zwarte plek blijft 
zitten. 
 

Conclusie: 

13. Het is vechten tegen de bierkaai. 
 
 
Onderwerp Doel Probleem  Activiteit Middelen Wanneer Wie 

Toevoegen/terugkeer 
voorzieningen 

Verbetering 
leefbaarheid 

Onvoldoende exploitabel Overleg/ Creativiteit doorlopend Particulieren/ 
DB/instellingen 

Natuur in de 
omgeving 

Verbeteren 
natuurwaarden 

Wijzigend agrarisch gebruik Overleg Subsidies doorlopend Werkgroep Griene Romte/ 
Particulieren / instellingen 

Oude paden  Herstel van oude 
paden 

Kwetsbaarheid van de 
percelen aan de route 

Overleg en aanleg subsidies Komende 
jaren 

Griene Romte /Plattelânsprojecten  
Historisch Wurkferbân/ 
Particulieren. 

Woningbouw Woningbouw voor 
eigen aanwas 

Onvoldoende 
starterswoningen beschikbaar 

Overleg Creativiteit doorlopend Gemeente/ Woningbouwvereniging/  
DB 

Zwarte stenen Vervanging Nieuwjaarsvuur Overleg  jaarlijks Gemeente/DB 



Dorpsvisie Wijckel 
________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pagina 15 

Hoofdstuk 4.  Voorzieningen en diensten 
 

Het voorzieningenniveau in Wijckel is voor een klein dorp redelijk te noemen. Het spreekt voor zich dat in deze tijd van 
supermarkten en grootwinkelbedrijven geen plaats meer is voor bakkers, slagers en kruidenierswinkels in de dorpskom. 
Desondanks komt de rijdende winkel nog wel een aantal malen per week venten en deze winkelier uit Sondel kan daar blijkbaar 
van bestaan. Vooral de oudere dorpsgenoten maken er dankbaar gebruik van. Men is geneigd te letten op wat er allemaal niet is, 
maar we kunnen de blik ook richten op al die voorzieningen die er wel zijn, zoals de huisartsenpraktijk met apotheek, winkeltje voor 
huidverzorgingsproducten, pedicure, het openbaar vervoer, de basisschool, de horeca, de bloemist, de lytse byb, de 
vuilnisophaaldienst, de kerk, de tandarts, fysiotherapie, thuiszorg, tafeltje dekje, de ouderenadviseur, maatschappelijk werk, 
jongerenwerker, speelgelegenheid, dorpshuis, dorpskrant, website (www.wikel.nl), wedstrijdbiljartzaal en een zwembad. Daarnaast 
is er een rijk verenigingsleven in het dorp, zoals de korfbalvereniging, de vrouwenvereniging, de ouderensoos, de vereniging voor 
dorpsbelang, het activiteitenteam, het historisch werkverband, de muziekvereniging, de toneelclub, de computerclub, de 
watersportvereniging, de biljartclub, het kerkbestuur, werkgroep Griene Romte, de ijsbaanvereniging, de dam en schaakclub en de 
uitvaartvereniging. Kortom het kleine dorp heeft een groot verenigingsleven. 
Daarnaast zijn er in Wijckel 34 commerciële  bedrijven met een vermelding op de website, als men de bedrijven zonder vermelding 
en de agrarische bedrijven daarbij optelt, is dit aantal waarschijnlijk een veelvoud.  
  
In dit rijke verenigingsleven vervult het dorpshuis een centrale functie. De exploitatie en het beheer van het dorpshuis drijft 
hoofdzakelijk op vrijwilligerswerk. De stichting Dorpshuis Irene is actief in het beheer en het onderhoud van het dorpshuis. 
Daarnaast organiseert de stichting activiteiten in samenwerking met het activiteitenteam. De stichting heeft een netwerk van 
vrijwilligers, die ingezet kunnen worden bij de werkzaamheden. De coördinatie en het dagelijks beheer is in handen van een vaste 
beheerder. 
Men kan in het dorpshuis terecht voor vergaderingen, repetities, evenementen en feesten. 
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Conclusie  

14. In Wijckel is sprake van een druk verenigingsleven en het dorpshuis functioneert daarin als middelpunt van activiteiten. 
 
Naast het dorpshuis is de kerk een spil in het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Dit grijpt in elkaar, waar het dorpshuis 
ingezet wordt als voorziening voor het kerkewerk, zoals kindernevendienst en ontmoetingsplaats. 
 
Onderwerp Doel Probleem Activiteit Middelen Wanneer Wie 
Voorzieningen Behoud en mogelijk 

uitbreiding 
Exploitatie Waar mogelijk ondersteuning bieden  Faciliteiten 

Budget 
Jaarlijks Gemeente 

DB 
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Hoofdstuk 5. Jeugd 
 
In het kader van de ontwikkeling van de dorpsvisie is een uitgebreide jongerenenquête gehouden, waarop jongeren in grote mate 
respons hebben gegeven. Uit de antwoorden op de enquête blijkt dat het grootste deel van de jongeren het prima naar de zin heeft 
in Wijckel. Van de jongeren die de enquête invulden is 77% studerend, 20% werkend en 3% werkzoekend. De voorzieningen die 
het hoogst door jongeren gewaardeerd worden zijn het voortgezet onderwijs, de tandarts, de huisarts, de Wikelflecht en de 
internetvoorzieningen. Het laagst gewaardeerd worden de gemeentelijke loketdiensten, de scholing voor volwassenen, het 
maatschappelijk werk en het jongerenwerk. Jongeren in Wijckel vinden dat zij goede mogelijkheden hebben om te sporten en dat 
de accommodaties goed zijn. Waarschijnlijk kijken de invullers van de jongerenenquête over de dorpsgrenzen heen en maakt het 
hen niet uit of een voorziening in Wijckel of in Balk is en worden de voorzieningen in Balk ook als voorzieningen voor Wijckel 
gezien. 
39% van de invullers wil in de toekomst in Wijckel blijven wonen. 30% wil dat niet en 31 % heeft daar (nog)  geen mening over. Als 
39% van de jongeren ook daadwerkelijk zelfstandig in Wijckel blijft wonen, is er in de toekomst veel behoefte aan starterswoningen. 
Volgens de jongeren zouden dan ook het meest nieuwe starterswoningen gebouwd moeten worden. Op de voet gevolgd door 
vrijstaande koopwoningen. 
Deze woningen zouden vooral niet bij het bos, het Slotermeer of het Heerenhoog gebouwd moeten worden, maar in een 
uitbreidingsplan achter de Festing.  

Conclusie : 

15. Mocht er in de toekomst toch sprake kunnen zijn van een uitbreidingsplan, dan heeft het terrein achter de Festing de 
voorkeur als bouwlocatie. 

 
In Wijckel worden regelmatig activiteiten voor jongeren georganiseerd door het daartoe ingestelde A-team. Dit team van 
overwegend jonge mensen wordt grotendeels gefinancierd door dorpshuis Irene en de Vereniging voor Dorpsbelang. De activiteiten 
zijn gericht op schooljeugd en adolescenten. Daarnaast organiseert het A-team de activiteiten op het 2-jaarlijkse dorpsfeest, samen 
met het bestuur van dorpbelang. In de jongerenenquête geeft 40% van de jongeren aan dat in Wijckel voldoende activiteiten 
georganiseerd worden voor de jeugd. 30% zou graag meer activiteiten zien en 30% heeft hier geen mening over en vindt het 
aanbod daarmee blijkbaar niet tekort schieten. Daarmee is 70% tevreden, dan wel niet ontevreden over het aanbod van activiteiten. 
De jongeren zijn vaak doelwit van kritiek en oordelen. Ouderen vinden het gedrag van jongeren soms buitensporig en dat heeft dan 
vaak te maken met uitspattingen op het dorpsfeest, de alcoholconsumptie in de hokken en moeilijkheden die in de oudejaarsnacht 
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veroorzaakt worden. De onstuimigheid van de jongeren wordt niet altijd goed begrepen. Het leidt ook meer dan eens tot situaties 
die overlast met zich meebrengen, vooral als het gedrag zich uit in vernielingen aangericht onder invloed van alcohol en/of drugs. 
Dorpsbelang wil inzetten op integratie van de jongeren door het stimuleren van activiteiten waar zowel jongeren als “oudere 
jongeren” op af komen. Daartoe zal het oor ook bij de jongeren te luisteren gelegd moeten worden om hun interesses te peilen om 
vervolgens een voldoende aanbod te presenteren. 

Conclusie: 

16. Bij het organiseren van activiteiten integratie van de jongeren bevorderen d.m.v. afstemming van programmaonderdelen. 
 
In Wijckel zijn na het ingaan van het jeugdketen-beleid van de gemeente Gaasterlân-Sleat 2 “hokken” gehandhaafd. Deze hokken 
voldoen aan de brandveiligheidseisen en er wordt toezicht op gehouden. Het is niet de bedoeling dat het dorpshuis de functie van 
de hokken over gaat nemen. Wel kan bij een toekomstige verbouwing beter rekening worden gehouden met de jongeren, zodat 
meer activiteiten speciaal gericht op jongeren kunnen worden aangeboden. 
 

Conclusie: 

17. Bij eventuele verbouw van gebouw Irene rekening houden met jongeren en op jongeren gerichte activiteiten. 
 
 
Onderwerp Doel Probleem Activiteit Middelen Wanneer Wie 

Bouwlocatie 
achter Festing 

Woningbouw 
tbv. nieuwe 
generatie 

Geen 
contingenten 

Ontwikkelingen volgen  Overleg jaarlijks DB met gemeente 

Integratie 
jongeren  

Goede 
verhouding 
tussen 
jongeren en 
volwassenen  

Onbegrip en 
verwijdering 

Activiteiten aanbieden 
zowel op jongeren als 
volwassenen gericht. 

Dorpshuis; overleg; luisterend oor. Voortdurend. Activiteiten-commissie, DB.  
 

Inrichting 
Dorpshuis 

Dorpshuis 
geschikter 
moderniseren   

Dorpshuis 
Irene is 
onvoldoende 
functioneel 

Bij toekomstige 
aanpassingen rekening 
houden met jongeren  

Overleg Bij verbouw-plannen  Dorpshuis-commissie; jongeren. 
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Hoofdstuk 6.  Slot 
 

Over ons dorp Wijckel valt veel te vertellen. Deze visie is daar eigenlijk maar een fractie van. Er zijn inwoners in Wijckel die 
bijvoorbeeld alleen over de Lynbaen al een boek vol zouden kunnen schrijven. Ook zal deze visie niet de mening van iedere 
inwoner vertolken. Zoveel mensen zoveel meningen. De visie is een poging een rode lijn te vinden en de toekomst in te gaan met 
doelen voor de ogen. In dit geval niet persoonlijke, maar collectieve doelen en suggesties hoe deze bereikt kunnen worden. Dat wil 
nog niet zeggen dat alle doelen in deze visie ook werkelijk bereikt zullen worden. Soms blijkt het doel om uiteenlopende redenen 
niet haalbaar te zijn en soms worden de doelen verlegd omdat er nieuw inzicht ontstaat of het behoeftepatroon wijzigt. Daarentegen 
doen zich soms ook verrassingen voor, zo zijn enkele doelen die in deze visie verwoord zijn, al bereikt. Dat bewijst het nut van het 
concreet onder woorden brengen van wensen. Voor andere doelen lijkt het een gebed zonder einde en soms is het dat ook. 
Hoe het ook zij, het blijft van belang dat mensen met ambities blijven werken aan de leefbaarheid van het dorp. De omgeving houdt 
bij de eigen erfgrens niet op, in ons kleine dorp zijn we allemaal buurtbewoners, al kennen we de ene misschien beter dan de 
ander. 
We hebben als inwoners gemeenschappelijk dat we met plezier en genoegen in Wijckel willen wonen. Als deze visie daar op enige 
wijze aan bijdraagt is een belangrijk doel bereikt. 
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