
Visie voor het dorp Gorredijk 
Een duidelijke visie voor ogen hebben is van cruciaal belang om het dorp Gorredijk aantrekkelijk en 

leefbaar te houden voor inwoner, ondernemer en toerist. Een dorpsvisie straalt een doel uit waar 

naartoe gewerkt kan worden. Het doel kan behaald worden doordat ieder zijn steentje bijdraagt of 

je nou ondernemer, inwoner of toerist bent. Doordat iedereen toewerkt naar het zelfde doel vanuit 

eigen expertise of perspectief zal op korte- en lange termijn resultaat zichtbaar worden. 

Doarpsvisie Gorredijk 
Gorredijk zet een doel neer voor het jaar 2030. Gorredijk wil in het jaar 2030 het meest leefbare 

dorp van Zuidoost Friesland zijn. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk 

en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om in te wonen, recreëren of werken. Omdat dit een 

containerbegrip is kan het toegepast worden op allerlei sectoren. Het is een verzamelbegrip met 

veel kwaliteitsaspecten. Uiteindelijk is het hele dorp betrokken en werkt het samen vanuit eigen 

kracht naar een gezamenlijk doel waar iedereen in het dorp profijt van heeft. 

 

Figuur 1: De aspecten van leefbaarheid zijn 

vergaand en hebben invloed op allerlei 

sectoren. Omdat het dorp Gorredijk een 

goede basis heeft maar op veel aspecten een 

boost kan gebruiken is dit containerbegrip 

juist goed toepasbaar omdat het 

onderverdeeld kan worden in verschillende 

subdoelen.  

 

Subdoelen in overleg met ondernemers, Plaatselijk Belang en andere betrokken 

partijen 
Om de visie 2030 te bereiken zal er naar zogenaamde ‘’subdoelen’’ worden toegewerkt die bijdragen 

aan het behalen van het totale doel. Deze subdoelen worden samengesteld met alle betrokken 

partijen in het dorp nadat alle partijen overeen zijn gekomen met de visie 2030. Voorbeelden van 

vragen waar subdoelen uit kunnen ontstaan zijn; 

• Zijn er voldoende voorzieningen in het dorp, wat moet vooral blijven en wat kan gaan? 

• Kunnen we meer doen op het gebied van recreatie en toerisme? 

• Is er de mogelijkheid energie te besparen of lokaal op te wekken? 

• Wat zijn de mogelijkheden met cultuur, sport, vrijwilligerswerk etc. 

• Hoe zit het met de infrastructuur/indeling van het dorp? 

• Welke onderwerpen zijn actueel in het dorp? 

• Willen we meer aandacht voor het onderwerp duurzaamheid? 

 


