Hoe werkt de Buurtmeter?
De buurtmeter is een interactieve manier om de
leefbaarheid in dorpen en buurten in beeld te
brengen.Via een vragenlijst worden allerlei thema’s
besproken en aan het eind van het gesprek heeft het
dorp of de buurt een overzicht van de ervaren leefbaarheid. De vragenlijst wordt met behulp van een
dorpencoördinator of leefbaarheidscoördinator van
de gemeente of de woningcorporatie ingevuld.
U kunt deze Buurtmeter later nog eens invullen,
zodat u de resultaten kunt vergelijken met een
eerder ingevulde checklist. Het veschaft u heldere
inzichten in uw dorp of buurt.

Hoe komt u aanmerking voor de
Buurtmeter?
Voor het invullen van de Buurtmeter heeft u geen
bijzondere deskundigheid nodig. Ook kost het invullen weinig tijd. De informatie die uit de Buurtmeter
komt, kunt u gebruiken voor uw eigen dorpsvisie.

“Hoe
staat uw
dorp of buurt
er voor?”

De informatie wordt ook gebruikt voor het beleid
van de gemeente en de woningbouwcorporatie.
Ook zij hebben belang bij een goed beeld van het
dorp of de buurt. Op deze manier beschikt iedereen
over de zelfde informatie. Belangrijk als je met
elkaar om de tafel gaat.
Op de website www.buurtmeter.nl kunt u de
Buurtmeter vast uitproberen.

“Er blijken veel meer kansen
voor ons dorp te bestaan
dan we dachten.”
Yde Boersma, dorpencoördinator

De Buurtmeter is een product van :

De Buurtmeter
Snel,
eenvoudig
inzicht in de
leefbaarheid
van uw dorp

Hoe ziet de
toekomst eruit
voor starters
op de woningmarkt?
Hoe goed
ken ik mijn
buurman
eigenlijk?

Sociale samenhang
en verenigingsleven

Hoe veilig
voelen we ons
in ons dorp?

Leefbaarheid en
veiligheid
Wonen en
woonomgeving
Toegankelijkheid en
veiligheid
Recreatie / toerisme
en werkgelegenheid
Algemeen

De Buurtmeter

SNEL EN SIMPEL INZICHT IN DE LEEFBAARHEID VAN UW DORP

Het Friese platteland is voor haar inwoners een vertrouwde
thuisbasis. Die vertrouwde omgeving is steeds meer aan veranderingen onderhevig. Het samengaan of soms zelfs verdwijnen van scholen, dorpshuizen, sportverenigingen en winkels
zorgt voor een veranderend leefklimaat in de Friese dorpen.
Dat betekent niet automatisch dat het woongenot van de
individuele bewoners achteruit gaat. Dat bepaalt een ieder
immers altijd nog zelf.

Met de Buurtmeter proberen we een helder beeld te krijgen van de leefbaarheid in de dorpen op het Friese platteland. Hoe ervaren de bewoners de onderlinge contacten
met dorps- en buurtbewoners, de veiligheid op straat, het
verenigingsleven of voorzieningen voor jeugd en ouderen in
het dorp? Vragen waardoor we erg nieuwsgierig worden naar
de antwoorden. Mede door de inzichten die de Checklist
Buurtmeter ons verschaft, kunnen we visie ontwikkelen om de
kwaliteit van samenleven in ons dorp en gemeente samen met
de inwoners te verbeteren.

www.buurtmeter.nl

