
Dorpsvisie Wijckel aangeboden aan B & W Gaasterlân-
Sleat.

Op 21 september heeft het bestuur van de Vereniging 
voor Dorpsbelang Wijckel het eerste exemplaar van de 
dorpsvisie aangeboden aan het gemeentebestuur van 
Gaasterlân-Sleat. Tijdens de vergadering van het 
voltallige college  heeft burgemeester Hoornstra het 
eerste exemplaar officieel in ontvangst genomen.  Hij 
noemde het een uitstekende zaak dat het dorp helder voor 
ogen heeft wat er leeft en wat de wensen en behoeften 
zijn, vooral  nu de herindeling voor de deur staat.    
Dorpsbelang heeft deze visie op eigen kracht opgesteld, 
nadat de nodige informatie van de dorpsgenoten 
verkregen was met het houden van een dorpsenquête. In 
de dorpsvisie is op veel plaatsen in de tekst de informatie 
uit de enquête aangehaald om de mening van de 
dorpsgenoten weer te geven. 
Wijckel heeft al sinds mensenheugenis bestaan zonder 
dorpsvisie. De behoefte om nu een dorpsvisie op te 
stellen is voornamelijk ingegeven door het 
gemeentebestuur, dat graag helder voor ogen wil hebben 
wat de behoeften van de dorpen zijn, welke 
ontwikkelingen het dorp voor ogen heeft en welke 
middelen er nodig zijn voor het realiseren van de doelen 
die daarmee verband houden. Het nut van een beschreven 
visie ligt vooral in de communicatie met instanties en 
vooral de gemeente Gaasterlân-Sleat. Daarnaast is het 
een middel om informatie te verschaffen over het dorp 
Wijckel via de website.
In de visie wordt aandacht gegeven aan de 
bereikbaarheid, de recreatie en het toerisme, de 



woonomgeving, de voorzieningen en de diensten. Een 
speciaal hoofdstuk is gewijd aan de jeugd, die ook een 
eigen enquête heeft ingevuld, waar veelvuldig naar 
verwezen wordt.
In het slotgedeelte constateert dorpsbelang terecht dat 
zoveel mensen, zoveel meningen er zijn en dat het soms 
niet meevalt daarin de rode lijn te vinden. De massaal 
ingestuurde ingevulde enquête formulieren hebben niet in 
alle gevallen een helder beeld op geleverd. Als er bijna 
net zoveel mensen voor als tegen zijn en de rest geen 
mening heeft, ben je nog niet erg opgeschoten. Een en 
ander heeft ertoe geleid dat een ruime tijd benut is. 
Sommige doelen die in de dorpsvisie staan zijn inmiddels 
al werkelijkheid geworden, zoals een betere aansluiting 
van de fietspaden op de hoofdrijbaan en nauwere 
snelheidsremmers. andere doelen lijken een gebed zonder 
einde, zoals een permanente oplossing voor de 
verkeershinder op de Lynbaen en de zwartgeblakerde 
stenen op het pleintje voor de kerk, die maar nooit 
vervangen kunnen worden.  Wijckel brengt met de visie 
geen schokkende vernieuwingen naar voren, meer is 
gezocht naar bestaande waarden die kunnen worden 
versterkt, zodat dit een sterker accent op het dorp legt. 
Een treffend voorbeeld is het aanbrengen van objecten in 
het Menno van Coehoornbos, die naar het vroegere 
landgoed van Menno van Coehoorn verwijzen. Niet 
alleen binnen de kerk, maar ook in en rond het bos 
zouden objecten te vinden moeten zijn die naar dit stuk 
geschiedenis verwijzen.
Dorpsbelang Wijckel is erin geslaagd een goed leesbaar 
document te produceren met een visie die vooral gericht 
is op de recreatie en het toerisme. Een belangrijke 



conclusie is dat zich binnen het dorp een buitengewoon 
actief verenigingsleven afspeelt. De betiteling slaapdorp, 
waarmee aangegeven wordt dat veel inwoners voor werk 
en voorzieningen naar elders gaan, houdt niet in dat 
Wijckel een slapend dorp is. Het is eerder een plek waar 
het bruist van activiteiten en waar de inwoners met 
plezier en genoegen wonen.
De dorpsvisie is voor iedereen te vinden als pdf-bestand 
op www.wikel.nl  
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