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Voorwoord
Voor u ligt het resultatenrapport van het uitgevoerde dorpsbelevingsonderzoek in Nieuw-Buinen. De
aanleiding tot schrijven van dit rapport is de opdracht vanuit Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
via de BOKD voor een dorpsbelevingsonderzoek. Wij als klas hebben zowel de samenwerking met
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen als met de BOKD als zeer prettig ervaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij
als klas goed van start konden gaan met het onderzoek en daardoor dus dit rapport kunnen opleveren.
Daarom willen wij graag als klas de betrokken inwoners van Nieuw-Buinen, Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw-Buinen en het personeel van het MFA hartelijk bedanken. Ook willen wij graag Luit Hummel en
de BOKD bedanken voor de goede ondersteuning en natuurlijk niet te vergeten de begeleidende
docenten vanuit Van Hall Larenstein.
Dinsdag 28 januari 2020
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Samenvatting
Eind november 2019 is het dorpsbelevingsonderzoek in Nieuw-Buinen van start gegaan. In opdracht van
de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen via de BOKD zijn de studenten van de opleiding
Management van de Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein bezig geweest met dit
onderzoek, met als doel een duidelijk beeld te krijgen hoe de inwoners van Nieuw-Buinen hun dorp
beleven en wat eventuele verbeterpunten zijn. De resultaten van het onderzoek zijn in dit
resultatenrapport verwerkt.
Om de leefbaarheid van Nieuw-Buinen te onderzoeken zijn enquêtes opgesteld en verspreid onder de
inwoners van Nieuw-Buinen. De vragen van de enquêtes zijn opgesteld naar aanleiding van interviews
met de inwoners, een aantal algemene vragen en gesprekken met Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. De
informatie die is verkregen is onderverdeeld in thema’s: fysieke en sociale leefomgeving, verenigingen
en duurzaamheid. Er zijn in totaal 1600 enquêtes huis aan huis uitgezet waarvan 424 ingevuld zijn
teruggekeerd. Dit levert een respons van 27% op.
Fysieke leefomgeving:
Uit het onderzoek is gebleken dat de verkeersveiligheid, met nadruk te hard rijden, als probleem wordt
gezien. Ook geeft 75% van de respondenten aan dat ze gevaarlijke verkeerssituaties ervaren. Dit is met
name bij de rotonde bij de Aldi en op verschillende kruispunten.
Sociale leefomgeving:
Het grootste deel van de respondenten van Nieuw-Buinen geeft aan zich veilig te voelen. Er is bij het
thema ‘sociaal’ naar voren gekomen dat er belangstelling is voor een jeugdhonk en een kroeg.
Duurzaamheid:
45,9% van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van duurzame energie. Daarentegen geeft
bijna 80% van de respondenten aan tegen het plaatsen van de windmolens te zijn. Ongeveer 70% geeft
aan dat ze de windmolens niet in het veenkoloniale landschap vinden passen.
Verenigingen:
40% van de respondenten is betrokken bij een vereniging buiten Nieuw-Buinen. Dat 60% niet betrokken
is, ligt niet aan het aanbod. Meer dan 85% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met het
aanbod aan verenigingen in Nieuw-Buinen.
Overige vragen:
De respondenten vinden het bos en het MFA de mooiste plekken in Nieuw-Buinen. De lelijkste plekken
vinden ze de leegstaande winkels en het industrieterrein.
Van de ondervraagden geeft 370 respondenten aan tevreden te zijn met het dorp. Waar nog wel
behoefte aan is, zijn onder andere een jeugdhonk en een kroeg. Het gemiddelde cijfer dat Nieuw-Buinen
krijgt van de respondenten is een 7,2.
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1. Inleiding
Het dorpsbelevingsonderzoek is uitgevoerd door de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen, in
samenwerking met BOKD en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het doel van dit onderzoek is het in kaart
brengen van de leefbaarheid in Nieuw-Buinen. Dit is onderzocht doormiddel van het uitzetten van
enquêtes. De enquêtes zijn huis aan huis verspreid en deze zijn 5 dagen later huis aan huis opgehaald.
Aan de hand van deze enquêtes wordt duidelijk wat er in het dorp speelt en wat eventuele
verbeterpunten zijn. Met deze resultaten kan het dorp toekomstplannen maken.

1.1 Materiaal & Methoden
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende fasen van het dorpsbelevingsonderzoek.

1.1.1 Kennismaking en interviews
Voorafgaande aan het onderzoek heeft Dhr. L. Hummel een presentatie gegeven over de rol van de
BOKD. Daarna hebben de leerlingen in themagroepen interviewvragen bedacht die ze later in het
onderzoek hebben gesteld aan dorpsbewoners.
Vervolgens zijn de studenten bij elkaar gekomen in het MFA en hebben hier les gekregen over de
geschiedenis van Nieuw-Buinen. Dit werd gedaan door Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. Om
het dorp nog beter te leren kennen hebben de vrijwilligers van Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
de leerlingen een rondleiding gegeven door het dorp.
Ook hebben de studenten in tweetallen interviews afgenomen bij dorpsbewoners.

1.1.2 Opstellen enquête
Na het bezoek aan het dorp is een begin gemaakt met het opstellen van enquêtevragen. Deze zijn
geformuleerd op basis van de gekregen informatie uit de interviews. De bedachte vragen zijn verdeeld
in vier categorieën: fysieke leefomgeving, sociale leefomgeving, verenigingen en duurzaamheid. Naast
de enquêtevragen is er ook een aanbiedingsbrief, instructielijst, niet-thuis briefje en vrijwilligersbriefje
gemaakt. Deze zijn terug te vinden in bijlage II tot en met IV.
Op de gemaakte enquête is feedback gegeven door Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen, de BOKD
en docenten. De feedback is vervolgens verwerkt in de enquête.

1.1.3 Uitdelen en ophalen enquête
Op 12 december 2019 zijn de enquêtes huis aan huis uitgedeeld. De studenten zijn begonnen om 9 uur
in het MFA om de enquêtes te vouwen en hier de aanbiedingsbrief en vrijwilligersbrief bij te voegen. Op
dinsdag 17 december 2019 hebben de studenten de enquêtes huis aan huis opgehaald. Als bewoners
niet thuis waren, werd er een ‘niet-thuisbriefje’ door de brievenbus gedaan waarop stond dat de
enquête alsnog ingeleverd kon worden bij het MFA.
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1.1.4 Analyse
De opgehaalde enquêtes zijn verwerkt in het computerprogramma SPSS. Dit is een programma dat
statistische resultaten kan verwerken. Onder leiding van docent Jan van Delden, die de opzet voor de
verwerking van de enquête heeft gemaakt, konden de studenten de ingevulde gegevens verwerken in
SPSS. De open vragen, die aan het einde van de enquête zijn gesteld, zijn geturfd en vervolgens in
volgorde van meer naar minder genoemd. Deze zijn weergegeven in Bijlage V. Na alle resultaten te
hebben verwerkt, zijn grafieken en combinaties tussen bepaalde vragen gemaakt. Op deze manier zijn
de resultaten van de enquêtes op een overzichtelijke manier weergegeven en in dit resultatenrapport
verwerkt. Het uiteindelijke resultatenrapport is opgestuurd naar de opdrachtgever (Vereniging
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen).

1.2. Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk betreft materiaal en methoden. Hierbij wordt verteld op wat voor manier te werk
is gegaan om uiteindelijk tot het eindresultaat te komen. In het tweede hoofdstuk worden alle
opvallende resultaten besproken. Dit wordt gedaan aan de hand van grafieken met de daarbij
behorende uitleg. Bij de uitwerking van de resultaten van het onderzoek worden dezelfde thema’s
gehanteerd in de volgorde als in de enquête. Na de uitgewerkte resultaten is een conclusie opgenomen
met daaropvolgend een discussie.
Tot slot zijn de bijlagen te vinden. In deze bijlagen bevindt zich de volledige enquête , zowel niet
ingevuld (Bijlage I) als aangevuld met resultaten van de antwoorden (Bijlage VI). In Bijlage V zijn de
antwoorden op de open vragen uitgewerkt en aan het eind zijn zowel het draaiboek voor het uitzetten
en ophalen van de enquête als een dorpsbeschrijving van Nieuw-Buinen opgenomen.
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2. Resultaten
Met het dorpsbelevingsonderzoek Nieuw-Buinen zijn 1600 enquêtes uitgedeeld, waarvan er 424 zijn
teruggekomen. Hiermee is een respons van 27% behaald. Bij de 424 enquêtes zaten 58 ingevulde
vrijwilligersbrieven. De resultaten van het onderzoek zijn verdeeld over vier thema’s: fysieke
leefomgeving, sociale leefomgeving, verenigingsleven en duurzaamheid. Ook zijn er algemene vragen
gesteld. De resultaten zijn weergegeven in verschillende grafieken. In Bijlage VI vindt u een overzicht van
alle vragen en de respons daarvan. De N-waarde die bij de grafieken is bijgevoegd geeft aan hoeveel
mensen die vraag hebben beantwoord.

2.1. Algemene vragen
In dit thema wordt gekeken naar de algemene gegevens van de respondenten zoals: geslacht, leeftijd,
huishoudenssamenstelling, demografische opbouw en woongebied. Ook komen deze gegevens weer
terug bij de andere thema’s door middel van combinatiegrafieken. Dit houdt in dat deze gegevens onder
meer zijn gebruikt in combinatie met andere enquêtevragen om daarmee meer specifieke informatie te
verkrijgen.

2.1.1. Geslacht
N = 413

49,7%
50,4%

Man
Vrouw
Figuur 1: Verdeling geslacht volgens het CBS
(Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over, sd)

Figuur 2: Verdeling geslacht naar aanleiding van de enquête

Uit Figuur 2 blijkt dat het aantal mannen en vrouwen die de enquête hebben ingevuld ongeveer gelijk is.
Als dit wordt vergeleken met de statistieken van het CBS (Figuur 1) kan er geconcludeerd worden dat de
man-vrouwverhouding representatief is voor de inwoners van Nieuw-Buinen.
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2.1.2. Leeftijd

N = 411

percentage van de leeftijd

Figuur 3: Verdeling leeftijd naar aanleiding van de enquête

32%

35%
30%
25%
20%

21%

19%

16%
12%

15%
10%
5%
0%
0-14

15-24

25-44

45-64

65+

leeftijdscategoriën
Figuur 4: Leeftijdsverdeling volgens CBS
(Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over, sd)

Uit Figuur 3 blijkt dat de enquête met 42% het meeste is ingevuld door respondenten in de
leeftijdscategorie 45 t/m 64 jaar. Als dit wordt vergeleken met de cijfers van het CBS (Figuur 4), valt op
dat iets minder jongeren en iets meer ouderen de enquête hebben ingevuld dan de actuele cijfers van
het CBS weergeven. De grootste groep inwoners in Nieuw-Buinen valt tussen de 45 en 64 jaar.
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2.1.3. Samenstelling huishouden

N = 412

Figuur 5: Samenstelling huishouden

Uit Figuur 5 valt op dat de meeste respondenten samenwonend/gehuwd zijn.
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2.1.4. Locatie

N = 405

Figuur 6: Verdeling woongebieden uit enquête + visualisatie

Figuur 7: Verschillende deelgebieden.

In Figuur 6 is te zien dat de meeste respondenten uit gebied 1 en 2 komen. Er zijn weinig ingevulde
reacties teruggekomen uit gebied 3. Figuur 7 toont een overzicht van de vier deelgebieden.
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2.1.5 Reden om in Nieuw-Buinen te wonen
N = 424

Figuur 8: Reden om te wonen in Nieuw-Buinen

Uit Figuur 8 blijkt dat 23% van de respondenten in Nieuw-Buinen woont omdat ze daar een betaalbare
woningen konden vinden. Een deel, 22% van de respondenten, woont in Nieuw-Buinen omdat zij hier al
mensen kenden of familie hebben wonen. 12% van de respondenten geeft aan met een andere reden in
Nieuw-Buinen te wonen. Zij zijn onder andere ingetrokken bij een partner. De rest van deze opties staan
in Bijlage VII.

2.1.6 Hoe lang wonen de respondenten in Nieuw-Buinen
N = 405

Figuur 9: De tijd dat de respondent in Nieuw-Buinen woont

In Figuur 9 valt op dat 59% van de respondenten aangeeft niet in Nieuw-Buinen geboren te zijn maar
hier wel 5 jaar of langer woonachtig is. Opvallend is dat 71% van de respondenten ‘nieuwkomer’ is.
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2.1.7. Hoofdactiviteit
N = 413

Figuur 10: Hoofdactiviteit geënquêteerden

Figuur 10 laat zien dat 47% van de respondenten betaald werk heeft. Wat tevens opvalt is dat door 37%
van de respondenten de optie ‘anders’ is ingevuld. Van de respondenten die anders hebben ingevuld,
geven 92 respondenten aan dat hun hoofdactiviteit bestaat uit AOW. Voor de overige anders resultaten
zie Bijlage VII.
N = 397
N = 397

Figuur 11: Plaats hoofdactiviteit

Als er gekeken wordt waar de hoofdactiviteit plaatsvindt (Figuur 11), valt op dat bijna de helft (49%) van
de respondenten aangeeft dat de hoofdactiviteit thuis plaatsvindt. Ook is er te zien dat 43% van de
respondenten aangeeft dat zijn/haar hoofdactiviteit ergens anders plaatsvindt. Voor 64 van de
respondenten is dit Stadskanaal, de overige anders resultaten staan in Bijlage VII.
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2.2. Fysieke Leefomgeving
In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld op het gebied van fysieke leefomgeving. Hierbij wordt
ingegaan op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, (groen)onderhoud en het woningaanbod van het
dorp.

2.2.1. Stellingen
Er moet meer aandacht besteed worden aan de
10,9%
vroegere glasindustrie

23,4%

Ik vind dat windmolens passen in het veenkoloniale
landschap

43,9%
68,0%

Ik heb er vertrouwen in dat de hulpdiensten in geval van
6,9% 13,9%
nood op tijd aanwezig zijn
De wegen in Nieuw-Buinen zijn goed onderhouden

21,8%

12,8%

15,5% 9,3%7,3%
50,9%

20,9%

46,9%

Openbare voorzieningen zijn goed bereikbaar en
3,9%12,9%
toegankelijk voor mindervaliden
Het gemeentehuis in Exloo is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer

28,3%

60,5%
42,1%

Als het openbaar vaker zou rijden, dan zou ik daar meer
gebruik van maken

22,7%
31,8%

36,5%

21,1%

Nieuw-Buinen is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer

15,2%

26,3%

De leegstand van panden is geen probleem

13,1%

30,3%

Woningbouwvereniging Lefier besteedt voldoende
aandacht aan onderhoud van woningen

14,7%

De voet-en fietspaden zijn goed onderhouden

14,9%
19,1%
15,9%

50,2%

27,0%

11,2%

35,9%
40,8%

47,1%

18,1%
35,2%

32,5%

De veiligheid van de speeltuinen is goed 5,2% 14,3%
De straatverlichting is voldoende 5,1%13,4%

27,5%

40,7%

Er zijn voldoende voet- en fietspaden 8,8% 15,2%
Men houdt zich aan de snelheidslimiiet

19,9% 6,3%

39,3%

23,9%

19,1%

Er is voldoende groen aanwezig 3,4%
7,3%

19,4%

17,2% 3,2%

58,2%
42,2%
43,9%

22,3%
39,3%
45,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Helemaal mee oneens

Enigszins mee oneens

Enisgszins mee eens

Helemaal mee eens

Figuur 12: Stellingen Fysieke Leefomgeving
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Figuur 12 laat de antwoorden op de stellingen zien. 68% van de respondenten geeft aan het helemaal
oneens te zijn met de stelling ‘Windmolens passen in het veenkoloniale landschap’. Bij het thema
Duurzaamheid wordt verder ingegaan op de windmolens (Hoofdstuk 2.5). Tevens is het opvallend dat
80% van de respondenten het oneens is met de stelling ‘Men houdt zich aan de snelheidslimiet’. Volgens
83% van de respondenten zijn de voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk voor mindervaliden.
Ook is 89% van de respondenten het eens met de stelling ‘Er is voldoende groen aanwezig’.

2.2.2. Onveilige verkeerssituaties
N= 424

Figuur 13: Verkeerssituaties die door de respondenten als onveilig worden ervaren.

Bij de vraag of er in Nieuw-Buinen gevaarlijke verkeerssituaties zijn, geeft 75% van de respondenten aan
deze te ervaren. Vooral de rotonde bij de Aldi en de snelheidsremmende bochten op het Noorderdiep
en Zuiderdiep zijn door veel respondenten aangewezen als onveilige verkeerssituaties (Figuur 13). Bij
‘anders’ wordt een verscheidenheid aan verkeerssituaties beschreven. Dit betreft met name
verschillende kruispunten langs het Noorderdiep en het Zuiderdiep. Daarnaast worden de speeltuin aan
de Akelei en het fietspad ter hoogte van de Prins Bernhardlaan als gevaarlijk ervaren. Zie Bijlage VII voor
het volledige overzicht van de gegeven antwoorden bij de optie ‘anders’.
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Figuur 14: Stelling: Maakt u gebruik van het openbaar vervoer?

2.2.3. Openbaar vervoer
Figuur 14 laat zien dat 75% van de respondenten aangeeft geen gebruik te maken van het openbaar
vervoer, 21% geeft aan er soms1 gebruik van te maken.
Daarnaast geeft 58% van de respondenten aan helemaal of enigszins oneens te zijn met de stelling ‘Als
openbaar vervoer vaker zou rijden, zou ik daar meer gebruik van maken’ (zie Figuur 12).

1

In de vraagstelling is geen specificatie gegeven van het antwoord ‘soms’.
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N = 424

Figuur 15: Locaties waar het groen als goed onderhouden ervaren wordt.

2.2.4. Groen
Volgens de stelling ‘Is er genoeg groen in Nieuw-Buinen?’ is 89% van de respondenten positief over de
hoeveelheid groen. Dit is te zien in Figuur 12.
In Figuur 15 is te zien of de respondenten vinden dat het groen goed onderhouden is. 35% vindt dat het
gebied rond het MFA goed onderhouden is. Onder het kopje ‘anders’ wordt aangegeven dat het groen
onderhoud niet als voldoende wordt ervaren, zie Bijlage VII voor de overige antwoorden.
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2.2.5. Woningaanbod

Figuur 16: Is er voldoende woningaanbod in Nieuw-Buinen?

In Figuur 16 is te zien dat 37% van de respondenten aangeeft dat er onvoldoende woningaanbod is.
Figuur 17 laat zien dat er vooral seniorenwoningen en sociale huurwoningen worden gemist.

Figuur 17: Woningtypen waarvan wordt aangegeven dat er te weinig aanbod is.
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2.3. Sociale Leefomgeving
In het hoofdstuk sociale leefomgeving wordt ingegaan op veiligheid, overlast, eenzaamheid, wonen en
de behoefte aan hulp.

2.3.1. Veiligheid

Figuur 18: Voelt u zich veilig?

Het grootste deel van de respondenten voelt zich veilig in Nieuw-Buinen (Figuur 18). 10% van de
respondenten van voelt zich alleen overdag veilig in Nieuw-Buinen, ook geeft 1% van de respondenten
aan zich helemaal niet veilig te voelen.
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2.3.2. Eenzaamheid

Figuur 19: Eenzaamheid onder de inwoners uitgezet per leeftijdscategorie

13,4% van de respondenten geeft aan zich wel eens eenzaamheid te voelen. In Figuur 19 is te zien
hoeveel respondenten per leeftijdsklasse eenzaamheid ervaren. De grootste groep die eenzaamheid
ervaart is tussen de 51 en 65 jaar (38%).
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2.3.3. Buurtpreventie

N=302

Figuur 20: Is er buurtpreventie (app) in uw straat?

In Figuur 20 is te zien dat 76% van de respondenten aangeeft dat er geen buurtpreventieapp in hun
straat aanwezig is. Wel zijn er in elk gebied een paar straten met een buurtpreventieapp.

Figuur 21: Wat vindt u van de buurtpreventieapp?

Van de respondenten die aangeven dat er een buurtpreventieapp is, wordt deze als voldoende ervaren
in de verschillende gebieden (Figuur 21).
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2.3.4. Overlast

Figuur 23: Ervaart u overlast?

N=202
Figuur 22: Overlast per gebied.

In Figuur 23 is te zien dat 47% van de respondenten overlast ervaart. Uit Figuur 22 blijkt dat er in elk
gebied overlast wordt ervaren. De respondenten hebben aangegeven vooral overlast te ervaren door
automobilisten die te hard rijden, straatvuil en hondenpoep. De overige antwoorden van de optie
‘anders’ staan in Bijlage VII.
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2.3.5. Wijkagent

Figuur 24: Kent u de wijkagent?

Figuur 24 laat zien dat 85% van de respondenten de wijkagent niet kent.
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2.3.6. Band met het dorp
Voorzieningen lokaal/
lokale kwaliteit

Leefbaarheidsklant
33.1%

Gemeenschap
39.2%

Geen
dorpsbinding

Goede band
met het dorp

Woonpassant
12.7%

Thuisbasis
15.0%

Voorzieningen regionaal/
regionale kwaliteit
Figuur 25: Leefbaarheidsprofiel. N vraag 33= 369. N vraag 58= 375

In Figuur 25 zijn de vragen 33 en 58 gecombineerd. Vraag 33 gaat over het gebruik door de
respondenten van de voorzieningen in Nieuw-Buinen. Bij vraag 58 wordt gevraagd naar de band die de
respondent wel of niet met het dorp heeft. De percentages van de gekozen antwoorden zijn
gecombineerd in bovenstaande kruistabel om tot vier verschillende leefstijlen te komen.
Deze vier leefstijlen zijn:
 Leefbaarheidsklant
 Gemeenschapsmens
 Woonpassant
 Thuisbasis
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Een ‘leefbaarheidsklant’ is vooral in het dorp vanwege de lokale voorzieningen en de lokale kwaliteit en
heeft over het algemeen weinig binding met het dorp. 33.1% van de respondenten valt hieronder. Zij
hebben aangegeven gebruik te maken van de voorzieningen binnen het dorp. Een ‘gemeenschapsmens’
heeft een hechte band met het dorp en maakt graag gebruik van de aanwezige voorzieningen. 39.2%
van de geënquêteerden valt binnen deze categorie. 12.7% van de respondenten die deze enquête
ingevuld hebben, valt onder de categorie ‘woonpassant’. Dit is een bewoner die vooral gebruikt maakt
van regionale voorzieningen en niet de voorzieningen binnen het dorp. Er is ook weinig binding met het
dorp. Een dorpsbewoner die in de categorie ‘thuisbasis’ valt, heeft een goede band met het dorp maar
maakt liever gebruik van de voorzieningen buiten het dorp. Hier valt 15% van de geënquêteerden onder.

2.3.7. Jeugdhonk

Figuur 26: Is er behoefte aan een jeugdhonk?

Figuur 26 laat zien dat 71% van de respondenten behoefte heeft aan een jeugdhonk.
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2.3.8. Stellingen sociale leefomgeving
Nieuw-Buinen is een hechte gemeenschap 8,2%
Er zijn genoeg banen in de omgeving van Nieuw-Buinen

30,4%

44,0%

35,3%

38,9%

Mindervaliden kunnen goed meedraaien in Nieuw-Buinen 4,5%12,5%
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5,7%
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17,5%
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44,4%
42,9%
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25,9%

39,4%

33,9%
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2,1%
1,7%
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21,2%
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Ik ben tevreden over de thuiszorg in het dorp 2,5%15,3%
Ik mis een kroeg in het dorp

17,3%

42,9%
21,6%
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54,0%
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Figuur 27: Stellingen sociale leefomgeving.

In Figuur 27 is te zien dat de respondenten tevreden zijn over de kwaliteit van de thuiszorg (82.3%). Ook
zijn de respondenten tevreden met de kwaliteit van de basis- en peuterschool (96.%). Opvallend is dat
74.2% van de respondenten niet tevreden is over de hoeveelheid banen in de omgeving van NieuwBuinen. Tevens mist bijna de helft (48.5%) een kroeg in het dorp.
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2.3.9. Sociaal team

Figuur 28: Weet u dat er een sociaal team in Nieuw-Buinen aanwezig is?

Op de vraag of er een sociaalteam in Nieuw-Buinen aanwezig is, was het resultaat dat 78% van de
respondenten weet dat er in Nieuw-Buinen een sociaalteam is. Dit is te zien in Figuur 28.

Figuur 29: Weet u hoe u in contact kan komen met het sociaal team?

Opvallend aan Figuur 29 is dat 29% van de respondenten aangeeft niet te weten hoe zij in contact
kunnen komen met het sociaal team. Terwijl uit Figuur 28 blijkt dat 22% van de respondenten niet weet
dat er een sociaal team is. Dit is een verschil van 7%.
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Figuur 30: Weet u wat het sociaal team voor u kan betekenen?

In Figuur 30 is te zien dat 60% van de respondenten weet wat het sociaal team voor hen kan betekenen.

Figuur 31: Wordt er voldoende informatie verstrekt door de gemeente over de sociale
voorzieningen?

Maar 56% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met de informatie die de gemeente verstrekt
over de sociale voorzieningen (Figuur 31).
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Figuur 32: Hebben de respondenten hulp nodig?

2.3.10. Sociale hulp
De meerderheid van de respondenten (82%) geeft aan dat ze geen extra hulp nodig hebben. Dit is te
zien in Figuur 32. De respondenten die wel hulp nodig hebben (18%), hebben aangegeven vooral hulp in
het huishouden en in de tuin te kunnen gebruiken (zie Figuur 33).

Figuur 33: Type hulp per leeftijdscategorie
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Figuur 34: Moeite met meekomen met veranderingen in de maatschappij

Figuur 35: Moeite met het meekomen in de maatschappij per categorie.

Figuur 34 laat zien dat 80% van de respondenten geen moeite heeft met de veranderingen in de
maatschappij. De respondenten die aangeven wel moeite te hebben met deze veranderingen (20%),
geven aan met name moeite te hebben met de digitalisering en het werken met computers (zie Figuur
35)

25

Figuur 36: Wilt u in Nieuw-Buinen blijven wonen als de kwaliteit van de zorg minder wordt?

In Figuur 36 valt op dat 35% van de respondenten die in Nieuw-Buinen zal willen blijven wonen als de
kwaliteit van de zorg minder wordt een leeftijd heeft van 51-65 jaar.
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2.4. Verenigingen
In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de enquête op het gebied van verenigingen.
Hierbij wordt ingegaan op betrokkenheid en aanwezigheid van de respondenten van verenigingen, het
ontbreken van verenigingen en verenigingen buiten Nieuw-Buinen.

Ik vind dat Dorpsbelangen Nieuw-Buinen zich genoeg inzet
5%5%
voor het dorp N=337

38%

52%

Ik vind dat Nieuw-Buinen een actief verenigingsleven
5% 12%
heeft N=290

Ik heb genoeg sociale contacten bij/via de vereniging
N=264

15%

51%

14%

39%

De contributie van de verenigingen is betaalbaar N=257 4% 12%

De verenigingen zijn goed bereikbaar N=309 2%6%

Verenigingen zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor
4% 10%
mensen met een handicap N= 296

32%

31%

51%

43%

45%

33%

49%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Helemaal mee oneens

Enigszins mee oneens

Enisgszins mee eens

Helemaal mee eens

Figuur 37: Stellingen verenigingen

2.4.1. Stellingen Verenigingen
Uit Figuur 37 is af te lezen wat de respondenten hebben geantwoord op bovenstaande stellingen. Zo
geeft 92% van de respondenten aan dat de verenigingen goed bereikbaar zijn.
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2.4.2. Betrokkenheid verenigingen
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Figuur 38: Betrokkenheid verenigingen.

In Figuur 38 is af te lezen hoeveel respondenten betrokken zijn per vereniging. Dit kan in verschillende
hoedanigheden zoals donateur, vrijwilliger, actief lid en bestuurslid. Hieruit is af te lezen dat van de 155
respondenten, 67% heeft aangeven vrijwillige medewerker te zijn bij Stichting de Veenspelers. Ook valt
op dat bij stichting Platform Storm van de 170 respondenten, 87% heeft aangegeven donateur te zijn. Bij
Stichting vereniging speeltuinen valt op dat van de 155 respondenten, 50% heeft aangegeven
bestuurslid te zijn.
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2.4.3. Aanwezigheid verenigingen
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Figuur 39: Aanwezigheid verenigingen.

In Figuur 39 is af te lezen hoeveel procent van de respondenten betrokken zijn bij een vereniging. In
Bijlage VI (vraag 75) is te zien in welke mate de respondenten betrokken zijn bij verschillende
verenigingen.
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Figuur 40: Ontbrekende verenigingen

2.4.4. Ontbrekende verenigingen
In Figuur 40 is af te lezen dat de 89% van de respondenten vrijwel geen verenigingen mist in NieuwBuinen. De respondenten die een vereniging missen, geven aan dat ze een scouting-, fitness- en
kunstverenging zouden willen. In Bijlage VI staat in welke mate respondenten bepaalde verenigingen
missen.

2.5.5. Verenigingen buiten Nieuw-Buinen

Figuur 41: Verenigingen buiten Nieuw-Buinen.

In Figuur 41 is af te lezen dat 39% van de respondenten heeft aangegeven lid te zijn van vereniging
buiten Nieuw-Buinen.
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Figuur 42: Weet u dat ons dorp in 2023 30 jaar bestaat?

2.5.6. Nieuw-Buinen 200 jaar
In Figuur 42 is af te lezen dat 78% van de respondenten weet dat in 2023 het dorp 200 jaar bestaat.
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2.5 Duurzaamheid
In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld op het gebied van duurzaamheid. Er zijn vragen
gesteld over het verduurzamen van huizen, afval gescheiden ophalen en of de respondenten hun
goederen en/of diensten willen delen met andere bewoners.

2.5.1. Bereidheid verduurzaming

Figuur 43: Verduurzaming van woning

In Figuur 43 is te zien dat 32% van de respondenten hun woning wil verduurzamen door middel van
zonnepanelen. Daarnaast gaf 27% van de respondenten aan hun woning te willen verduurzamen door te
besparen op het energiegebruik. Ook zijn er nog respondenten die hebben gekozen voor de optie
‘anders’. Bij de optie anders is 13 keer het antwoord gegeven dat de respondent niet wilt
verduurzamen. Ook is 13 keer aangegeven dat de respondent al een duurzame woning heeft. De
resultaten uit deze vraag zijn uitgewerkt in Bijlage VII.
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2.5.2. Bereidheid om te delen

Figuur 44: Aantal respondenten dat goederen deelt of bereid is te delen.

Figuur 44 is gebaseerd op vraag 85: ‘Deelt u goederen of zou u deze willen delen met de bewoners van
Nieuw-Buinen?’. Uit het bovenstaande figuur kan geconcludeerd worden dat 27% van de respondenten
bereid is om tuinwerktuigen en gereedschap te delen. 9% van de respondenten geeft aan een auto te
willen delen. Ook hebben aantal respondenten de optie ‘anders’ ingevuld. De resultaten uit deze vraag
zijn uitgewerkt in Bijlage VII.
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2.5.3. Stellingen Duurzaamheid
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Figuur 45: Stellingen Duurzaamheid
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Figuur 45 is gebaseerd op de stellingen 75 t/m 83. Iets meer dan de helft van de respondenten (53,2%)
geeft aan interesse te hebben in een coöperatie die zonne-energie opwekt. 79,9% van de respondenten
vindt het geen goede ontwikkeling dat er windmolens komen in de buurt van Nieuw-Buinen.
Bovendien geeft 87% van de respondenten aan het een goede ontwikkeling te vinden dat er meer
zonnepanelen op de daken van de huizen in Nieuw-Buinen komen. De respondenten geven aan zelf
voldoende bezig te zijn met duurzaamheid (87.7%). Daarentegen geeft 30.3% van de respondenten aan
dat het dorp zelf nog niet genoeg bezig is met duurzaamheid. Ten slotte geeft 87.7% van de
respondenten aan tevreden te zijn over het gescheiden inzamelen van het afval in Nieuw-Buinen. De
helft van de respondenten geeft aan dat er genoeg openbare afvalbakken zijn in Nieuw-Buinen.
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2.6. Overige vragen
In dit hoofdstuk worden de overige vragen behandeld. Deze vragen gaan onder andere over de mooiste
en lelijkste plekken uit Nieuw-Buinen en over de belangrijkste kwaliteiten van het dorp. De resultaten
van deze vragen worden weergegeven in staafdiagrammen. De volledige uitwerking van de antwoorden
op deze vragen zijn verwerkt in Bijlage V.

2.6.1. Rapportcijfer Nieuw-Buinen

Figuur 46: Met welk rapportcijfer waardeert u Nieuw-Buinen als geheel?

Uit Figuur 46 kan geconcludeerd worden dat 168 respondenten Nieuw-Buinen gewaardeerd heeft met
een 7. Daarnaast hebben 144 respondenten Nieuw-Buinen gewaardeerd met een 8. Wat opvallend is, is
dat 20 respondenten Nieuw-Buinen een onvoldoende waard vinden. Desondanks is het gemiddelde
cijfer van de 391 respondenten een 7.2.
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2.6.2. Verbeterpunten

Figuur 47: Wat zou er volgens u in Nieuw-Buinen moeten gebeuren om het cijfer met punt te laten stijgen?

In Figuur 47 is te zien wat de belangrijkste verbeterpunten in Nieuw-Buinen zijn. De drie belangrijkste
punten zijn de verkeersveiligheid, het groen onderhoud en de komst van meer winkels.
Daarnaast zijn 40 respondenten het niet eens met de komst van windmolens. Tot slot is er ook een
verbetering nodig in het openbaar vervoer in Nieuw-Buinen.
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2.6.3. Kernkwaliteiten

Figuur 48: Wat zijn voor u de twee belangrijkste kwaliteiten van Nieuw-Buinen?

In Figuur 48 is te zien wat de respondenten de belangrijkste kwaliteiten van Nieuw-Buinen zijn. Zo gaven
93 respondenten aan dat ze waarde hechten aan de rust en ruimte die te vinden is in Nieuw-Buinen.
Daarnaast wordt de betrokkenheid van het dorp 57 keer genoemd en de voorzieningen 41 keer.

Figuur 49: Wat vindt u de drie lelijkste plekken in uw woonomgeving?

2.6.4. Lelijkste plekken Nieuw-Buinen
Uit Figuur 49 kan geconcludeerd worden dat 69 respondenten de leegstaande winkels in Nieuw-Buinen
als lelijke plek ervaren. Daarnaast worden de windmolens 48 keer genoemd en het slechte onderhoud
25 keer.
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3.6.5. Mooiste plekken in Nieuw-Buinen

Figuur 50: Wat vindt u de drie mooiste plekken in uw woonomgeving?

Uit Figuur 50 kan geconcludeerd worden dat 119 respondenten het bos de mooiste plek van NieuwBuinen vinden. Daaropvolgend wordt het MFA 71 keer genoemd en de vijver 54 keer.
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3. Conclusie
De doelstelling van het dorpsbelevingsonderzoek was een beeld te krijgen over wat de inwoners van
Nieuw-Buinen vinden van hun dorp en wat er eventueel anders moet. De vragen zijn opgesplitst in de
volgende 4 thema’s:





Fysieke leefomgeving
Sociale leefomgeving
Verenigingen
Duurzaamheid

Uit de resultaten over de fysieke leefomgeving blijkt dat 80% van de respondenten vindt dat men zich
niet aan het snelheidslimiet houdt. De rotonde bij de Aldi wordt het vaakst genoemd als onveilige
verkeerssituatie. 75% van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van het openbaar vervoer.
89% van de respondenten is positief over het openbaar groen in Nieuw-Buinen. Het groen rondom het
MFA wordt het vaakst aangegeven als goed onderhouden. 37% van de respondenten geeft aan dat er te
weinig woningaanbod is in het dorp. Hierbij worden seniorenwoningen, sociale huur en
starterswoningen het vaakst genoemd.
Over het thema sociale leefomgeving in Nieuw-Buinen kunnen de volgende dingen geconcludeerd
worden: 89% van de respondenten voelt zich veilig in Nieuw-Buinen en 26% heeft een buurtpreventie
app in zijn of haar straat. 53% van de respondenten ervaart geen overlast. Voor de respondenten die
wel overlast ervaren kwam geluidsoverlast het vaakst voor met 17%. Ook heeft 71% van de
respondenten behoefte aan een jeugdhonk. Daarnaast weet 29% van de respondenten niet hoe je
contact kan opnemen met het sociaal team. 19% van de respondenten geeft aan hulp nodig te hebben.
Over de betrokkenheid van respondenten met de verenigingen in Nieuw-Buinen is te concluderen dat er
voldoende aanbod aan verenigingen is: 89% van de respondenten is tevreden over het aanbod van
verenigingen. Van de respondenten geeft 39% aan betrokken te zijn bij een vereniging in Nieuw-Buinen.
Daarnaast geven de respondenten aan dat de verenigingen goed bereikbaar zijn en toegankelijk zijn
voor iedereen. 92% geeft aan het hier enigszins of helemaal mee eens te zijn op gebied van
bereikbaarheid. Op gebied van toegankelijkheid is 86% het enigszins of helemaal eens.
De manier waarop de inwoners van Nieuw-Buinen het liefste verduurzamen is door zonnepanelen te
plaatsen: 32% van de respondenten vindt dit de best mogelijke manier. 27% procent van de
respondenten vindt besparen op energie de beste optie. Op het gebied van spullen delen geeft 27% van
de respondenten aan bereid te zijn om tuinwerktuigen en gereedschap te delen. Wat verder een
opvallend resultaat was, was dat 65,1% van de respondenten het helemaal oneens was met de stelling
‘’ik vind het een goede ontwikkeling dat er windmolens komen in Nieuw-Buinen’’.
Het gemiddelde cijfer dat de respondenten Nieuw-Buinen geven is een 7,2. Om dit cijfer met een punt
te laten stijgen wordt vooral verbeterpunten op het gebied van verkeersveiligheid, groen onderhoud, en
aantal winkels genoemd. Daarnaast vinden veel mensen het bos, het MFA en de vijver de mooiste plek
in Nieuw-Buinen.
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4. Discussie
Tijdens het dorpsbelevingsonderzoek in Nieuw-Buinen hebben mogelijk een aantal limiterende factoren
een rol gespeeld in het onderzoeksproces. Tijdens het onderzoek is er één persoon per huishouden
gevraagd om de enquête in te vullen.
Tijdens het ophalen van de enquêtes ontstonden er onduidelijkheden doordat de communicatie tussen
de studenten stroef verliep. Het rondbrengen van de enquêtes vond plaats op een doordeweekse
ochtend. Veel mensen waren niet thuis omdat dit binnen de reguliere werktijden valt. Dit kan een
negatief effect hebben gehad op de respons doordat mensen minder gemotiveerd waren de enquête in
te vullen. Bij de tweede ronde die werd gelopen zijn veel enquêtes in de brievenbus beland doordat veel
mensen alsnog niet thuis waren. Bij het ophalen van de enquêtes is slechts één ronde gelopen. Ook
deze ronde is op een doordeweekse ochtend gelopen waardoor veel mensen eveneens niet thuis waren.
Ook dit kan een negatief effect hebben gehad op de respons. Hiernaast waren er weinig locaties waar de
enquête kon worden ingeleverd voor de mensen die niet thuis waren.
De respons van het onderzoek is 27%, wat lager uitvalt dan verwacht. De bovenstaande factoren kunnen
hier een effect op hebben gehad. Verder blijkt uit de resultaten dat er weinig jeugd heeft meegedaan
aan het onderzoek. Dit kan er voor zorgen dat de resultaten niet representatief zijn voor het hele dorp.
Er waren verder nog wat onduidelijkheden over de vraagstelling in de enquête. Hierdoor heeft niet elke
respondent de hele enquête ingevuld.
Al met al kan er met de resultaten wel wat gezegd worden over het dorp. Een hogere respons had wel
een representatiever beeld gegeven.
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Bijlage I: Blanco Enquete

Enquête dorpsbelevingsonderzoek NieuwBuinen 2019-2020
Invulinstructie
De enquête bevat 90 vragen. Het is de bedoeling dat de enquête wordt ingevuld door degene in uw
huishouden die het eerst jarig is, en nu 18 jaar of ouder is. Het invullen van de enquête duurt ± 20
minuten.
De enquête bestaat uit vijf thema’s: algemeen, fysieke leefomgeving, sociale leefomgeving,
verenigingen en duurzaamheid.
Vul bij iedere vraag slechts één antwoord in, tenzij dit anders staat aangegeven.
 Mocht een vraag niet op u van toepassing zijn, dan verzoeken wij u om de vraag open te laten.
 Bij de meerkeuzevragen dient u het rondje voor het goede antwoord zo duidelijk mogelijk in te
kleuren.
 Bij stellingen dient u binnen de tabel een kruisje te zetten in het hokje wat het best bij u past.
 Bij de open vragen mag u vanzelfsprekend zelf een antwoord formuleren op de aangegeven
stippellijnen.
Foutieve invoer
Heeft u bij een meerkeuze vraag een verkeerd antwoord ingevuld? Zet dan duidelijk een kruis door
het rondje voor het foute antwoord, en kleur het rondje voor het goede antwoord in.
Voorbeeld:
1. Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw
2. Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw
Heeft u in een tabel een kruisje op de verkeerde plek gezet? Zet dan een cirkel om het antwoord dat
volgens u goed is.
Helemaal mee
oneens
Deze stelling is goed
geformuleerd.

X

Enigszins mee
oneens

Enigszins mee eens

Helemaal mee
eens

X

Helemaal

Enigszins mee

Enigszins mee

Helemaal mee

mee oneens

oneens

eens

eens

Deze stelling is goed
geformuleerd.

X

X

i

ALGEMENE VRAGEN
1. U bent een:
0 Vrouw
0 Man
2. Wat is uw leeftijd?
....... jaar
3. Hoe is uw huishouden samengesteld?
0 Alleenstaand zonder kinderen
0 Samenwonend/gehuwd zonder kinderen
0 Alleenstaand met kinderen
0 Samenwonend/gehuwd met kinderen
4. Welke van de volgende beschrijvingen is op u van toepassing?
0 Ik ben in Nieuw-Buinen geboren*, getogen en er blijven wonen
0 Ik ben in Nieuw-Buinen geboren*, getogen, naar elders verhuisd en weer teruggekeerd
0 Ik ben niet in Nieuw-Buinen geboren en woon hier minder dan vijf jaar
0 Ik ben niet in Nieuw-Buinen geboren en woon hier vijf jaar of langer
* u bent ook geboren in Nieuw-Buinen als u elders, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, ter wereld
bent gekomen
5. Waar woont u in Nieuw-Buinen?

0 Ik woon in gebied 1
0 Ik woon in gebied 2
0 Ik woon in gebied 3 inclusief Tweederde weg (zuid)
0 Ik woon in gebied 4

ii

6. Ik woon in Nieuw-Buinen omdat…
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Ik hier mensen ken/familie heb
0 Ik in een rustige en veilige omgeving wil wonen
0 Ik een ruimte vragende hobby heb
0 Ik hier werk
0 Ik hier een betaalbare woning kon vinden
0 Ik hier geboren en getogen ben
0 Anders, namelijk......
7. Hoe zou u uw hoofdactiviteit omschrijven?
0 Ik heb betaald werk als zelfstandige of in loondienst
0 Ik doe onbetaalde activiteiten of vrijwilligerswerk
0 Ik ben werkzoekende
0 Anders, namelijk……
8. Waar bent u de meeste tijd van de dag actief met deze activiteiten?
0 Thuis
0 Elders in Nieuw-Buinen
0 Elders, namelijk (plaats noemen) ……

iii

THEMA

FYSIEKE LEEFOMGEVING EN VOORZIENINGEN
Stelling

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

Helemaal
Enigszins
mee oneens mee oneens

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Er is voldoende groen aanwezig in NieuwBuinen.
De straatverlichting in Nieuw-Buinen is
voldoende.
Ik vind dat de veiligheid van de speeltuinen
goed is.
Men houdt zich aan de snelheidslimiet in
Nieuw-Buinen.
Er zijn voldoende voet- en fietspaden.
De voet- en fietspaden zijn goed
onderhouden.
Woningbouwvereniging Lefier besteedt
voldoende aandacht aan de onderhoud
woningen in Nieuw-Buinen.
De leegstand van panden is geen probleem
voor Nieuw-Buinen.
Nieuw-Buinen is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Als het openbaar vervoer vaker zou rijden,
dan zou ik daar meer gebruik van maken.
Het gemeentehuis in Exloo is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer.
Openbare voorzieningen zijn goed
bereikbaar en toegankelijk voor
mindervaliden.
De wegen in Nieuw-Buinen zijn goed
onderhouden.
Ik heb er vertrouwen in dat de
hulpdiensten in geval van nood op tijd
aanwezig zijn.
Ik vind dat windmolens passen in het
veenkoloniale landschap.
Ik vind dat er meer aandacht besteed moet
worden aan de vroegere glasindustrie in
Nieuw-Buinen.

25. Op welke van de onderstaande locaties is het groen goed onderhouden?
0 Het park
0 Rondom het MFA Noorderbreedte
0 Het voetbalcomplex
0 De straten
0 Andes, namelijk ……
26. Kent Nieuw-Buinen gevaarlijke verkeerssituaties?
0 Ja (ga verder met de volgende vraag)
0 Nee (sla de volgende vraag over)
iv

27. Welke van de onderstaande verkeerssituaties ervaart u als onveilig?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Rotonde Aldi
0 Noorderdiep en Zuiderdiep snelheid remmende bocht
0 Straat Akelei
0 Straat Rozenlaan
0 De op- en afritten bij Linnaeuslaan nieuwe situatie
0 Anders, namelijk ……….
28. Is er voldoende woningaanbod in Nieuw-Buinen?
0 Ja (sla de volgende vraag over)
0 Nee (ga verder met de volgende vraag)
29. Van welk type woning is er te weinig aanbod?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Koopwoningen
0 Sociale huurwoningen
0 Starterswoningen
0 Seniorenwoningen
0 Eengezinswoningen
30. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer?
0 Ja
0 Nee
0 Soms
31. Is er voldoende parkeergelegenheid in Nieuw-Buinen?
0 Ja (sla de volgende vraag over)
0 Nee (ga verder met de volgende vraag)
32. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de volgende locaties:
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 MFA Noorderbreedte (dorpshuis)
0 Aldi
0 Voetbalvereniging
0 Anders, namelijk ……….
33. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing?
0 Ik kies zo veel mogelijk voor de voorzieningen die in Nieuw-Buinen aanwezig zijn en ik maak
me sterk voor het behoud van deze voorzieningen
0 Het maakt mij niet uit of er voorzieningen in Nieuw-Buinen aanwezig zijn. Ik richt mij vrijwel
alleen op de voorzieningen buiten het dorp

v

34. Bent u tevreden met de onderstaande veranderingen in het dorp in de afgelopen tien jaar?
Ja

Nee

Bunerhornse bos
Nieuwe MFA
Noorderbreedte/Dorpshuis
Nieuwe openbare lagere school
Nieuw voetbalcomplex
Nieuwe ijsbaan
Wijken voor waterproject

THEMA

SOCIALE LEEFOMGEVING
Stelling

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Helemaal
Enigszins
mee oneens mee oneens

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

De MFA Noorderbreedte2 is een goede
ontmoetingsplek.
De zorgvoorzieningen in het MFA zijn van
goede kwaliteit.
De basis- en peuterschool in en bij het MFA
zijn van goede kwaliteit.
Ik mis een kroeg in het dorp.
Ik ben tevreden over de thuiszorg in het
dorp.
Mindervaliden kunnen goed meedraaien in
Nieuw-Buinen.
Er zijn genoeg banen in de omgeving van
Nieuw-Buinen.
Nieuw-Buinen is een hechte gemeenschap.

43. Vindt u dat er genoeg sociale activiteiten zijn voor u en uw gezinsleden in deze
leeftijdscategorieën in Nieuw-Buinen?
Leeftijdscategorie
0-12
13-20
21-30
31-50
51-65
65+

Ja

Nee

44. Ervaart u wel eens eenzaamheid?
0 Ja
0 Nee

45. Is er behoefte aan een jeugdhonk in het dorp?
0 Ja
0 Nee
2

MFA: Multifunctionele accommodatie, hierna MFA genoemd

vi

46. Kent u de wijkagent?
0 Ja
0 Nee
47. Wat vindt u van de betrokkenheid van de wijkagent in het dorp?
0 Goed
0 Voldoende
0 Onvoldoende
48. Is er buurtpreventie (app) in uw straat?
0 Ja (ga naar de volgende vraag)
0 Nee (sla de volgende vraag over)
49. Wat vindt u van de buurtpreventie (app)?
0 Goed
0 Voldoende
0 Onvoldoende
0 Slecht
50. Waarvan heeft u overlast?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Drugsgebruik
0 Drankoverlast
0 Geluidsoverlast
0 Ik heb geen overlast
51. Voelt u zich veilig in Nieuw-Buinen?
0 Ja
0 Nee
0 Alleen ’s avonds
0 Alleen overdag
52. Wilt u in Nieuw-Buinen blijven wonen, ook als de kwaliteit van de zorg minder wordt?
0 Ja
0 Nee
53. Wilt u in Nieuw-Buinen blijven wonen, ook als de hoeveelheid zorg minder wordt?
0 Ja
0 Nee
54. Weet u dat er een sociaal team in Nieuw-Buinen aanwezig is?
0 Ja
0 Nee
55. Weet u hoe u in contact kan komen met sociaalteam?
0 Ja
0 Nee
56. Weet u wat het sociaalteam voor u kunt betekenen?
0 Ja
0 Nee
vii

57. Wordt er voldoende informatie verstrekt door de gemeente over de sociale voorzieningen die in
Nieuw-Buinen zijn?
0 Ja
0 Nee
58. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing?
0 Ik heb een sterke band met Nieuw-Buinen als gemeenschap en vind dat prettig
0 Ik bemoei mij niet met het dorp Nieuw-Buinen en heb daar ook geen behoefte aan
59. Heeft u bepaalde hulp nodig?
0 Ja (ga verder met de volgende vraag)
0 Nee (sla de volgende vraag over)
60. Ja; ik heb hulp nodig, namelijk:
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Hulp in het huishouden
0 Hulp in de tuin
0 Hulp bij het boodschappen doen
0 Hulp bij het koken
0 Hulp bij financiën en/of administratie
0 Hulp met het vervoer
0 Anders, namelijk: ……
61. Bent u bereid als vrijwilliger iets voor uw dorp te doen?
0 Ja (vul dan het bijgeleverde kaartje in en lever deze met de ingevulde enquête in)
0 Nee
62. Ik vind het moeilijk om mee te kunnen komen met de veranderingen in de maatschappij?
0 Ja (ga verder met de volgende vraag)
0 Nee (sla de volgende vraag over)
63. Ik vind het moeilijk om mee te kunnen komen met de veranderingen in de maatschappij?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Ik het lastig vind dat je tegenwoordig alles digitaal per computer moet regelen
0 Ik voor veel dingen niet weet bij welke instanties ik moet aankloppen
0 Ik het vervelend vind om mijn dorpsgenoten om hulp te vragen
0 Ik niet weet of ik bij mijn dorpsgenoten terecht kan
0 Ik niet of moeilijk kan werken met een computer
0 Ik zelf geen formulieren kan lezen/invullen via internet
0 Anders, namelijk ……

viii

THEMA

VERENIGINGEN
Helemaal
Enigszins
mee oneens mee oneens

Stelling
64.

65.
66.
67.
68.
69.

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Verenigingen zijn voor iedereen
toegankelijk, ook voor mensen met een
handicap.
De verenigingen zijn goed bereikbaar.
De contributie van de verenigingen is
betaalbaar.
Ik heb genoeg sociale contacten bij/via de
vereniging.
Ik vind dat Nieuw-Buinen een actief
verenigingsleven heeft.
Ik vind dat Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
zich genoeg inzet voor het dorp.

70. Bij welke verenigingen, stichtingen en/of gemeenschappen in Nieuw-Buinen bent u betrokken?
Geef in onderstaande tabel aan op welke manier u betrokken bent.
Meerdere antwoorden mogelijk.
Verenigingen

Niet bij
betrokken

Donateur

Vrijwillige
medewerker

Actief lid
(gebruiker)

Bestuurslid

Baptistenkerk
DC The Arrows
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Dorpshuis Nieuw-Buinen
Dorpshuis Tussen-diep
Hengelsportvereniging Karper
Historische vereniging Nieuw-Buinen
Huurdersvereniging het Huurdertje
Protestantse kerk
Stichting de Veenspelers
Stichting Platform Storm
Stichting verenigingen speeltuinen
SV.OKK gymnastiek
Tennisvereniging GSN
Uitvaartvereniging NieuwBuinen/Buinerveen
Vereniging van Bedrijven de
Kanaalstreek
Schaatsvereniging
Stichting voedselbank
Voetbalvereniging Nieuw-Buinen
Volleybal action
Vrouwen van nu
Anders,
namelijk…………………………………….

ix

71. Mist u verenigingen in Nieuw-Buinen?
0 Ja, namelijk……
0 Nee
72. Bent u betrokken bij een vereniging buiten Nieuw-Buinen?
0 Ja
0 Nee
73. Hoe vaak heeft u contact met en/of doet u iets voor één of meerdere verenigingen, stichtingen
en/of gemeenschappen in Nieuw-Buinen?
Vul onderstaande tabel in. Meerdere antwoorden mogelijk.
Verenigingen

Nooit

Minder dan
maandelijks
Af en toe

Maandelijks
Regelmatig

Wekelijks
Vaak

Dagelijks
Heel vaak

Baptistenkerk
DC The Arrows
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Dorpshuis Nieuw-Buinen
Dorpshuis Tussen-diep
Hengelsportvereniging Karper
Historische vereniging Nieuw-Buinen
Huurdersvereniging het Huurdertje
Protestantse kerk
Stichting de Veenspelers
Stichting Platform Storm
Stichting verenigingen speeltuinen
SV.OKK gymnastiek
Tennisvereniging GSN
Uitvaartvereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen
Vereniging van Bedrijven de Kanaalstreek
Schaatsvereniging
Stichting voedselbank
Voetbalvereniging Nieuw-Buinen
Volleybal action
Vrouwen van nu
Anders, namelijk…………………………………….

74. Weet u dat ons dorp in 2023 200 jaar bestaat?
0 Ja
0 Nee

x

THEMA

DUURZAAMHEID
Stelling

75.

77.

Er zijn genoeg openbare afvalbakken waar
ik mijn afval kan scheiden in het dorp.
Ik ben tevreden over hoe het afval in
Nieuw-Buinen wordt gescheiden.
Er zijn genoeg carpoolmogelijkheden.

78.

Het dorp doet genoeg aan duurzaamheid.

79.

Ik ben voldoende bezig met duurzaamheid.

80.

Ik vind duurzame energie een goede
ontwikkeling.

81.

Ik vind het een goede ontwikkeling dat er
meer zonnepanelen op daken komen in
Nieuw-Buinen.
Ik vind het een goede ontwikkeling dat er
windmolens in de buurt van Nieuw-Buinen
komen.

76.

82.

83.

Helemaal
Enigszins
mee oneens mee oneens

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Ik heb interesse in een coöperatie die
stroom opwekt met zonne-energie.

84. Op welke manier zou u uw woning willen verduurzamen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
0 Zonnepanelen
0 Isoleren
0 Warmtepomp
0 Besparen op energieverbruik
0 Anders, namelijk……
85. Deelt u goederen of zou u deze willen delen met de bewoners van Nieuw-Buinen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
0 Nee
0 Ja, tuinwerktuigen en -gereedschap
0 Ja, auto
0 Ja, eten
0 Ja, huishoudartikelen
0 Ja, klusgereedschap
0 Ja, anders namelijk……

xi

OVERIGE VRAGEN
86. Wat vindt u de drie mooiste en de drie lelijkste plekken in uw woonomgeving?
De drie mooiste plekken:
0 ………………………………………………………………………………………
0 ………………………………………………………………………………………
0 ……………………………………………………………………………………..
De drie lelijkste plekken:
0 ………………………………………………………………………………………
0 ………………………………………………………………………………………
0

………………………………………………………………………………………

87. Wat zijn voor u de twee belangrijkste kwaliteiten van Nieuw-Buinen?
0 ………………………………………………………………………………………
0

………………………………………………………………………………………

88. Wat zijn voor u de twee belangrijkste tekortkomingen van Nieuw-Buinen?
0 ………………………………………………………………………………………
0

………………………………………………………………………………………

89. Met welk rapportcijfer waardeert u Nieuw-Buinen als geheel?
(omcirkel uw waardering)? 1 = zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden.
1

– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 - 10

90. Wat zou er volgens u in Nieuw-Buinen moeten gebeuren om dit cijfer met een punt te laten
stijgen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die hieronder aangeven:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

xii

Bijlage II: Aanbiedingsbrief
12 december 2019
Betreft: Enquête dorpsbelevingsonderzoek Nieuw-Buinen
Geachte bewoner van Nieuw-Buinen,
In samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en de BOKD (Brede
Overleggroep Kleine Dorpen) onderzoeken wij, studenten Management van de Leefomgeving aan
Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, de leefbaarheid in uw dorp. Dit doen wij door
middel van de bijgeleverde enquête, met het doel om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe
u, als bewoner van Nieuw-Buinen, het leven in uw dorp ervaart. Daarom vragen wij u vriendelijk om
de enquête in te vullen.
Met het rapport van het belevingsonderzoek kan de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
kan met ondersteuning van de BOKD een dorpsvisie opgesteld worden, die vervolgens voorgelegd
wordt aan de gemeente Borger-Odoorn. In deze visie komen de zaken aan bod die er in uw dorp
missen of juist aandacht nodig hebben. Op basis van deze visie kan de Vereniging voor
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen in overleg gaan met de gemeente over de te nemen acties. Het is
daarom van belang dat de enquête een zo hoog mogelijk respons behaalt. De resultaten van de
enquête worden anoniem verwerkt. Het invullen van de enquête zal ongeveer 20 minuten in beslag
nemen. Op het eerste blad van de enquête staat hoe deze ingevuld dient te worden.
De ingevulde enquête zullen we persoonlijk bij u ophalen op dinsdag 17 december tussen 08:30 en
20:00 uur.
Uiteindelijk zullen we een presentatie geven over de naar voren gekomen resultaten. Dit gaat
plaatsvinden op dinsdagavond 28 januari 2020 vanaf 19:30 uur in het Multifunctioneel dorpshuis
Noorderdiep 127 in Nieuw-Buinen. Hiervoor nodigen wij u nu alvast van harte uit om te komen.
We hopen u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
De studenten Management van de Leefomgeving, leerjaar 1

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Gerrie Koopman (docent)

xiii

Bijlage III: Niet-thuis briefje
Beste bewoner van Nieuw-Buinen,
In samenwerking met Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en de BOKD (Brede
Overleggroep Kleine Dorpen), voeren wij, studenten van de opleiding Management van de
Leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, een
dorpsbelevingsonderzoek uit in uw dorp.
We hebben op donderdag 12 december een enquête bij u bezorgd waarmee wij willen
onderzoeken hoe het leven in Nieuw-Buinen wordt ervaren door de bewoners.
Helaas troffen wij u niet thuis toen wij de enquêtes weer kwamen ophalen. Om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de beleving van de bewoners over hun leefomgeving in NieuwBuinen, is ook uw mening van groot belang. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn de ingevulde
enquête alsnog in te leveren? U kunt de enquête en overige formulieren uiterlijk zondag 29
december in de bus doen op de volgende locaties:
-

tijdens kantooruren bij het Sociaalteam Nieuw-Buinen in de brievenbus nr. 137 van het
Sociaalteam aan het MFA gebouw of
bij Vereniging voor Dorpsbelangen p.a. D.Smit Vijverlaan 13 Nieuw-Buinen.

We willen u, ook namens Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en de BOKD, alvast
hartelijk bedanken voor het invullen en inleveren van de enquête.
Met vriendelijke groet,
Studenten Management van de Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden,
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Gerrie Koopman (docent)

xiv

Bijlage IV: Vrijwilligerskaart
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Bijlage V: Uitwerking overige vragen
86
Hier werd gevraagd naar de drie mooiste en lelijkste plekken in Nieuw-Buinen. Over het algemeen
zijn alle geënquêteerden het aardig met elkaar eens. Het Buinerhornsebos staat met stip op één,
gevolgd door het MFA en de vijver. Ook over de lelijke plekken is iedereen het aardig eens, hier
komen de leegstaande winkels er als winnaar uit. Gevolgd door de windmolens en het lak aan
onderhoud. Hieronder staan alle antwoorden die gegeven zijn en hoe vaak ze zijn gegeven.

Mooiste

Aantal

Lelijkste

Aantal

Bos
MFA
Vijver

119
71
54

69
48
25

Park
Voetbal accommodatie
Ontbreken
windmolens
Schaatsbaan
Zwembad
Noorderdiep
Speeltuin
Nieuwbouw woningen
Parklaan
Kerk

37
26
24

Leegstaande winkels
Windmolens
Achterstallig
onderhoud
Industrie
Straataanzicht
IJsbaan
Bos
Zwembad
MFA (auto’s)
Nieuwe kanaal
Vijver parklaan
Park

10
7
7
5
4
4

14
13
10
7
5
4
3

20
16
13

87
De belangrijkste kwaliteiten van Nieuw-Buinen volgens de inwoners zijn de rust en de ruimte, de
betrokkenheid van het dorp met alle inwoners en de voorzieningen. Hieronder staat een lijst met
alle resultaten.

Belangrijkste kwaliteiten

Aantal

Rust en ruimte
Betrokkenheid van het drop met zijn inwoners
Voorzieningen
MFA
Open landschap
Veiligheid
Groen
Betaalbaarheid
Zorg
Sport
Activiteiten

93
57
41
28
17
14
12
7
5
4
3

88
De belangrijkste tekortkomingen van het dorp zijn het tekort aan winkels, het lak aan
groenonderhoud en het onderhoud van het wegennet. Bijkomend een lijst van alle tekortkomingen
die naar voren zijn gekomen.
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Belangrijkste tekortkomingen

Aantal

Gebrek winkels
Lak onderhoud groen
Lak onderhoud wegennet
Bereikbaarheid met het ov
Tekortkomingen in de sfeer
Lelijk windpark
Woningen
Verkeer (drempels)
Gebrek aan activiteiten voor tieners
Mogelijkheid om afval te scheiden
Betrokkenheid bij activiteiten
Zorg
Klachtenpunt (wordt niks gedaan met klacht)
Zwembad
Centrum functie
Burenoverlast
Gebrek aan een parkeergarage
Internet
Gebrek aan een toekomstvisie
Verlichting op straat
Pinkstertoernooi

70
32
28
25
14
14
11
10
7
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
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De inwoners zouden Nieuw-Buinen een beter rapportcijfer geven als er iets zou veranderen. De
meest genoemde veranderingen die door de inwoners zijn genoemd zijn het verhogen van de
verkeersveiligheid door middel van extra verlichting en een toename van fiets- en wandelpaden.
Ook zou beter onderhouden groen een extra punt kunnen toevoegen. De aanwezigheid van
voorzieningen met name een supermarkt wordt gemist door de inwoners. Hieronder een lijst van
alle genoemde punten.

Hoe verbeteren van het waarderingscijfer

Aantal

Vergroten verkeersveiligheid (verlichting,
snelheid)
Groen onderhoud verbeteren
Aanwezigheid voorzieningen (supermarkt)
Geen windmolens
Het verbeteren van het ov
Aanwezigheid van een kroeg
Beter toezicht op het opruimen van hondenpoep
Communicatie met het dorp verbeteren
Meer activiteiten
Aanwezigheid van zorg
Komst van glasvezel
Verhogen van de veiligheid (politie)
Aanwezigheid van ouderenwoningen
Aanwezigheid van een papiercontainer

50
44
43
40
14
12
10
9
7
6
4
4
3
3
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Bijlage VI: Enquête + Respons
ALGEMENE VRAGEN
1. U bent een:
0 Vrouw 48.6%
0 Man 48.8%
Niet ingevuld 2.6%
2. Wat is uw leeftijd?
....... jaar gemiddelde leeftijd 59
Niet ingevuld 3.1%
3. Hoe is uw huishouden samengesteld?
0 Alleenstaand zonder kinderen 18.2%
0 Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 47.7%
0 Alleenstaand met kinderen 4.5%
0 Samenwonend/gehuwd met kinderen 31.8%
Niet ingevuld 2.8%
4. Welke van de volgende beschrijvingen is op u van toepassing?
0 Ik ben in Nieuw-Buinen geboren*, getogen en er blijven wonen 19.8%
0 Ik ben in Nieuw-Buinen geboren*, getogen, naar elders verhuisd en weer teruggekeerd 8.3%
0 Ik ben niet in Nieuw-Buinen geboren en woon hier minder dan vijf jaar 12%
0 Ik ben niet in Nieuw-Buinen geboren en woon hier vijf jaar of langer 57.3%
Niet ingevuld 2.6%
* u bent ook geboren in Nieuw-Buinen als u elders, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, ter wereld
bent gekomen
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5. Waar woont u in Nieuw-Buinen?
0 Ik woon in gebied 1 42.5%
0 Ik woon in gebied 2 32.3%
0 Ik woon in gebied 3 inclusief Tweederde weg (zuid) 9.4%
0 Ik woon in gebied 4 11.3%
Niet ingevuld 4.5%
6. Ik woon in Nieuw-Buinen omdat… Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Ik hier mensen ken/familie heb 33.5%
0 Ik in een rustige en veilige omgeving wil wonen 29.0%
0 Ik een ruimte vragende hobby heb 3.3%
0 Ik hier werk 8.3%
0 Ik hier een betaalbare woning kon vinden 34.2%
0 Ik hier geboren en getogen ben 23.1%
0 Anders, namelijk...... 18.4%
Niet ingevuld 2.4%
7. Hoe zou u uw hoofdactiviteit omschrijven?
0 Ik heb betaald werk als zelfstandige of in loondienst 44.3%
0 Ik doe onbetaalde activiteiten of vrijwilligerswerk 13.2%
0 Ik ben werkzoekende 2.1%
0 Anders, namelijk…… 34.7%
Niet ingevuld 5.7%
8. Waar bent u de meeste tijd van de dag actief met deze activiteiten?
0 Thuis 45.8%
0 Elders in Nieuw-Buinen 7.8%
0 Elders, namelijk (plaats noemen) …… 40.1%
Niet ingevuld 6.4%
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THEMA

FYSIEKE LEEFOMGEVING EN VOORZIENINGEN

Stelling

Helemaal
mee
oneens
3.3%

Enigszins
mee
oneens
7.1%

Enigszins Helemaal Niet
mee eens mee
ingevuld
eens
42.7%
44.1%
2.8%

9.

Er is voldoende groen aanwezig in
Nieuw-Buinen.

10.

De straatverlichting in NieuwBuinen is voldoende.

5.0%

13.0%

40.8%

38.0%

3.3%

11.

Ik vind dat de veiligheid van de
speeltuinen goed is.

3.5%

9.7%

39.4%

15.1%

32.3%

12.

Men houdt zich aan de
snelheidslimiet in Nieuw-Buinen.

45.8%

31.6%

16.7%

3.1%

2.8%

13.

Er zijn voldoende voet- en
fietspaden.

8.5%

14.6%

39.4%

34.0%

3.5%

14.

De voet- en fietspaden zijn goed
onderhouden.
Woningbouwvereniging Lefier
besteedt voldoende aandacht aan
de onderhoud woningen in NieuwBuinen.
De leegstand van panden is geen
probleem voor Nieuw-Buinen.
Nieuw-Buinen is goed bereikbaar
met het openbaar vervoer.
Als het openbaar vervoer vaker zou
rijden, dan zou ik daar meer gebruik
van maken.
Het gemeentehuis in Exloo is goed
bereikbaar met het openbaar
vervoer.
Openbare voorzieningen zijn goed
bereikbaar en toegankelijk voor
mindervaliden.
De wegen in Nieuw-Buinen zijn
goed onderhouden.

18.2%

25.7%

34.2%

17.2%

4.7%

8.7%

14.2%

29.7%

6.6%

40.8%

10.1%

23.3%

31.4%

12.3%

22.9%

13.0%

22.4%

33.5%

16.3%

14.9%

29.5%

17.0%

22.2%

12.0%

19.3%

30.0%

22.6%

14.2%

4.5%

28.8%

2.8%

9.4%

44.1%

16.5%

27.1%

12.3%

20.0%

45.0%

18.6%

4.0%

Ik heb er vertrouwen in dat de
hulpdiensten in geval van nood op
tijd aanwezig zijn.
Ik vind dat windmolens passen in
het veenkoloniale landschap.
Ik vind dat er meer aandacht
besteed moet worden aan de
vroegere glasindustrie in NieuwBuinen.

6.6%

13.2%

48.3%

26.9%

5.0%

64.2%

14.6%

8.7%

6.8%

5.7%

9.2%

20.3%

38.0%

18.9%

13.4%

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
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25. Op welke van de onderstaande locaties is het groen goed onderhouden?
0 Het park 33.3%
0 Rondom het MFA Noorderbreedte 51.9%
0 Het voetbalcomplex 32.3%
0 De straten 20.5%
0 Andes, namelijk …… 10.8%
Niet ingevuld 15.1%
26. Kent Nieuw-Buinen gevaarlijke verkeerssituaties?
0 Ja (ga verder met de volgende vraag) 65.8%
0 Nee (sla de volgende vraag over) 21.9%
Niet ingevuld 12.3%
27. Welke van de onderstaande verkeerssituaties ervaart u als onveilig?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Rotonde Aldi 30.4%
0 Noorderdiep en Zuiderdiep snelheid remmende bocht 22.9%
0 Straat Akelei 9.9%
0 Straat Rozenlaan 14.9%
0 De op- en afritten bij Linnaeuslaan nieuwe situatie 9.0%
0 Anders, namelijk ………. 30.9%
Niet ingevuld 26.4%

28. Is er voldoende woningaanbod in Nieuw-Buinen?
0 Ja (sla de volgende vraag over) 46.2%
0 Nee (ga verder met de volgende vraag) 26.7%
Niet ingevuld 27.1%
29. Van welk type woning is er te weinig aanbod?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Koopwoningen 6.4%
0 Sociale huurwoningen 17.7%
0 Starterswoningen 16.7%
0 Seniorenwoningen 20.0%
0 Eengezinswoningen 7.3%
Niet ingevuld 60.8%
30. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer?
0 Ja 3.5%
0 Nee 74.3%
0 Soms 20.8%
Niet ingevuld 1.4%
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31. Is er voldoende parkeergelegenheid in Nieuw-Buinen?
0 Ja (sla de volgende vraag over) 72.6%
0 Nee (ga verder met de volgende vraag) 17.5%
Niet ingevuld 9.9%
32. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de volgende locaties:
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 MFA Noorderbreedte (dorpshuis) 29.0%
0 Aldi 33.5%
0 Voetbalvereniging 21.2%
0 Anders, namelijk ………. 6.4%
Niet ingevuld 55.2%
33. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing?
0 Ik kies zo veel mogelijk voor de voorzieningen die in Nieuw-Buinen aanwezig zijn en ik maak
me sterk voor het behoud van deze voorzieningen 63.9%
0 Het maakt mij niet uit of er voorzieningen in Nieuw-Buinen aanwezig zijn. Ik richt mij vrijwel
alleen op de voorzieningen buiten het dorp 24.5%
Niet ingevuld 11.6%
34. Bent u tevreden met de onderstaande veranderingen in het dorp in de afgelopen tien jaar?
Ja

Nee

Niet ingevuld

Bunerhornse bos

69.3%

25.0%

5.7%

Nieuwe MFA
Noorderbreedte/Dorpshuis

88.9%

5.2%

5.9%

Nieuwe openbare lagere school

67.9%

26.2%

5.9%

Nieuw voetbalcomplex

71.7%

22.4%

5.9%

Nieuwe ijsbaan

76.4%

18.2%

5.4%

Wijken voor waterproject

56.8%

38.0%

5.2%
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THEMA

SOCIALE LEEFOMGEVING
Stelling

35.
36.
37.

De MFA Noorderbreedte3 is een goede
ontmoetingsplek.
De zorgvoorzieningen in het MFA zijn van
goede kwaliteit.
De basis- en peuterschool in en bij het MFA
zijn van goede kwaliteit.

Helemaal
Enigszins
mee oneens mee oneens
1.7%
3.5%

Enigszins
mee eens
39.2%

Helemaal
mee eens
46.9%

Niet
ingevuld
8.7%

0.9%

4.7%

36.6%

40.1%

17.7%

1.2%

0.9%

23.3%

30.0%

44.6%

38.

Ik mis een kroeg in het dorp.

27.4%

14.2%

17.5%

21.7%

19.3%

39.

Ik ben tevreden over de thuiszorg in het
dorp.

1.2%

7.3%

18.9%

20.5%

52.1%

40.

Mindervaliden kunnen goed meedraaien in
Nieuw-Buinen.

2.4%

6.6%

30.2%

13.7%

47.2%

41.

Er zijn genoeg banen in de omgeving van
Nieuw-Buinen.
Nieuw-Buinen is een hechte gemeenschap.

25.5%

28.1%

15.3%

3.3%

27.8%

6.8%

25.2%

36.6%

14.4%

17.0%

42.

43. Vindt u dat er genoeg sociale activiteiten zijn voor u en uw gezinsleden in deze
leeftijdscategorieën in NieuwBuinen?
Leeftijdscategorie

Ja

Nee

Niet ingevuld

0-12

28.3%

37.0%

34.7%

13-20

13.0%

53.3%

33.7%

21-30

11.0%

55.7%

33.3%

31-50

19.6%

46.9%

33.5%

51-65

33.3%

34.2%

32.5%

65+

46.0%

21.5%

32.5%

44. Ervaart u wel eens eenzaamheid?
0 Ja 13.4%
0 Nee 70.8%
Niet ingevuld 15.8%
45. Is er behoefte aan een jeugdhonk in het dorp?
0 Ja 43.9%
0 Nee 17.7%
Niet ingevuld 38.4%

3

MFA: Multifunctionele accommodatie, hierna MFA genoemd
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46. Kent u de wijkagent?
0 Ja 12.3%
0 Nee 71.9%
Niet ingevuld 15.8%
47. Wat vindt u van de betrokkenheid van de wijkagent in het dorp?
0 Goed 6.6%
0 Voldoende 17.9%
0 Onvoldoende 27.6%
Niet ingevuld 47.9%
48. Is er buurtpreventie (app) in uw straat?
0 Ja (ga naar de volgende vraag) 17.9%
0 Nee (sla de volgende vraag over) 56.1%
Niet ingevuld 25.9%
49. Wat vindt u van de buurtpreventie (app)?
0 Goed 10.4%
0 Voldoende 7.3%
0 Onvoldoende 3.3%
0 Slecht 2.6%
Niet ingevuld 76.4%

50. Waarvan heeft u overlast?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Drugsgebruik 2.1%
0 Drankoverlast 2.1%
0 Geluidsoverlast 21.5%
0 Ik ondervind geen overlast 48.6%
0 Anders, namelijk: ……. 27.4%
Niet ingevuld 8.0%
51. Voelt u zich veilig in Nieuw-Buinen?
0 Ja 85.6%
0 Nee 1.4%
0 Alleen ’s avonds 0.5%
0 Alleen overdag 9.2%
Niet ingevuld 3.3%
52. Wilt u in Nieuw-Buinen blijven wonen, ook als de kwaliteit van de zorg minder wordt?
0 Ja 55.4%
0 Nee 32.8%
Niet ingevuld 11.8%
xxiv

53. Wilt u in Nieuw-Buinen blijven wonen, ook als de hoeveelheid zorg minder wordt?
0 Ja 48.6%
0 Nee 36.1%
Niet ingevuld 15.3%
54. Weet u dat er een sociaal team in Nieuw-Buinen aanwezig is?
0 Ja 73.1%
0 Nee 20.8%
Niet ingevuld 6.1%
55. Weet u hoe u in contact kan komen met sociaalteam?
0 Ja 63.9%
0 Nee 26.7%
Niet ingevuld 9.4%
56. Weet u wat het sociaalteam voor u kan betekenen?
0 Ja 52.8%
0 Nee 35.4%
Niet ingevuld 11.8%
57. Wordt er voldoende informatie verstrekt door de gemeente over de sociale voorzieningen in
Nieuw-Buinen?
0 Ja 44.3%
0 Nee 34.9%
Niet ingevuld 20.8%
58. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing?
0 Ik heb een sterke band met Nieuw-Buinen als gemeenschap en vind dat prettig 47.2%
0 Ik bemoei mij niet met het dorp Nieuw-Buinen en heb daar ook geen behoefte aan 39.9%
Niet ingevuld 13.0%
59. Heeft u bepaalde hulp nodig?
0 Ja (ga verder met de volgende vraag) 14.9%
0 Nee (sla de volgende vraag over) 69.1%
Niet ingevuld 16.0%
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60. Ja; ik heb hulp nodig, namelijk:
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Hulp in het huishouden 9.2%
0 Hulp in de tuin 5.4%
0 Hulp bij het boodschappen doen 1.9%
0 Hulp bij het koken 0.7%
0 Hulp bij financiën en/of administratie 1.4%
0 Hulp met het vervoer 2.6%
0 Anders, namelijk: …… 4.0%
Niet ingevuld 84.7%
61. Bent u bereid als vrijwilliger iets voor uw dorp te doen?
0 Ja (vul dan het bijgeleverde kaartje in en lever deze met de ingevulde enquête in) 19.8%
0 Nee 57.1%
Niet ingevuld 23.1%
62. Ik vind het moeilijk om mee te kunnen komen met de veranderingen in de maatschappij?
0 Ja (ga verder met de volgende vraag) 15.8%
0 Nee (sla de volgende vraag over) 62.5%
Niet ingevuld 21.7%
63. Ik vind het moeilijk om mee te kunnen komen met de veranderingen in de maatschappij?
Meerdere antwoorden mogelijk.
0 Ik het lastig vind dat je tegenwoordig alles digitaal per computer moet regelen 16.7%
0 Ik voor veel dingen niet weet bij welke instanties ik moet aankloppen 7.1%
0 Ik het vervelend vind om mijn dorpsgenoten om hulp te vragen 4.0%
0 Ik niet weet of ik bij mijn dorpsgenoten terecht kan 2.8%
0 Ik niet of moeilijk kan werken met een computer 8.7%
0 Ik zelf geen formulieren kan lezen/invullen via internet 4.7%
0 Anders, namelijk …… 20.3%
Niet ingevuld 79.7%
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THEMA VERENIGINGEN
Stelling

Helemaal
Enigszins
mee oneens mee oneens
2.8%
6.8%

Enigszins
mee eens
31.6%

Helemaal
mee eens
28.5%

Niet
ingevuld
30.2%

64.

Verenigingen zijn voor iedereen
toegankelijk, ook voor mensen met een
handicap.

65.

De verenigingen zijn goed bereikbaar.

1.7%

4.2%

31.1%

35.8%

27.1%

66.

De contributie van de verenigingen is
betaalbaar.

2.6%

7.1%

30.9%

20.0%

39.4%

67.

Ik heb genoeg sociale contacten bij/via de
vereniging.

9.4%

8.7%

24.5%

19.6%

37.7%

68.

Ik vind dat Nieuw-Buinen een actief
verenigingsleven heeft.

3.3%

8.0%

35.1%

21.9%

31.6%

69.

Ik vind dat Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
zich genoeg inzet voor het dorp.

3.8%

4.2%

30.2%

41.3%

20.5%
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70. Bij welke verenigingen, stichtingen en/of gemeenschappen in Nieuw-Buinen bent u
betrokken? Geef in onderstaande tabel aan op welke manier u betrokken bent. Meerdere
antwoorden mogelijk.
Verenigingen

Niet bij
betrokken

Donateur

Baptistenkerk
DC The Arrows
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Dorpshuis Nieuw-Buinen
Dorpshuis Tussen-diep
Hengelsportvereniging Karper
Historische vereniging NieuwBuinen

35.2%

0.7%

37.4%

0.2%

23.0%
33.5%

Actief lid
(gebruiker)

Bestuurslid

Niet
ingevuld

2.4%

0.2%

61.6%

0.2%

0.5%

0.5%

61.4%

24.9%
1.5%

3.4%
2.0%

5.1%
6.4%

1.5%
0.7%

44.0%
57.2%

35.0%
35.0%

0.7%
2.7%

2.0%

3.4%
4.4%

33.7%

5.6%

0.5%

2.0%

0.2%

58.9%

Huurdersvereniging het Huurdertje
Protestantse kerk
Stichting de Veenspelers
Stichting Platform Storm
Stichting verenigingen speeltuinen
SV.OKK gymnastiek
Tennisvereniging GSN
Uitvaartvereniging NieuwBuinen/Buinerveen

34.0%

5.4%

0.2%

2.4%

0.7%

57.7%

34.0%

4.2%

1.5%

8.6%

0.5%

53.5%

0.5%

0.2%

62.1%

1.2%

57.9%

37.2%

Vrijwillige
medewerker

58.9%
58.2%

33.3%

8.1%

35.5%

0.2%

0.2%

0.7%

1.2%

62.1%

35.5%
36.4%

0.2%

3.9%
0.7%

0.2%

0.7%

60.4%
61.9%

27.1%

9.5%

0.7%

15.4%

0.5%

47.7%

Vereniging van Bedrijven de
Kanaalstreek

36.7%

0.5%

0.5%

0.5%

62.3%

Schaatsvereniging
Stichting voedselbank
Voetbalvereniging Nieuw-Buinen
Volleybal action
Vrouwen van nu
Anders, namelijk……………………………

29.3%

10.5%

1.5%

7.3%

0.7%

52.1%

36.7%

0.5%

1.0%

1.0%

33.0%
36.7%

3.9%

2.2%
0.5%

7.1%
1.7%

0.5%

55.0%
61.4%

35.7%

1.2%

0.2%

2.2%

0.2%

60.9%

13.9%

0.5%

1.0%

5.9%

2.0%

77.5%

60.9%

71. Mist u verenigingen in Nieuw-Buinen?
0 Ja, namelijk…… 8.0%
0 Nee 67.7%
Niet ingevuld 24.3%
72. Bent u betrokken bij een vereniging buiten Nieuw-Buinen?
0 Ja 32.5%
0 Nee 50.9%
Niet ingevuld 16.5%
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73. Hoe vaak heeft u contact met en/of doet u iets voor één of meerdere verenigingen,
stichtingen en/of gemeenschappen in Nieuw-Buinen?
Vul onderstaande tabel in. Meerdere antwoorden mogelijk.
Verenigingen

Nooit

Minder dan
maandelijks
Af en toe

Maandelijks
Regelmatig

Wekelijks
Vaak

Dagelijks
Heel vaak

Niet
ingevuld

Baptistenkerk
DC The Arrows
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Dorpshuis Nieuw-Buinen
Dorpshuis Tussen-diep
Hengelsportvereniging Karper
Historische vereniging Nieuw-Buinen
Huurdersvereniging het Huurdertje
Protestantse kerk
Stichting de Veenspelers
Stichting Platform Storm
Stichting verenigingen speeltuinen
SV.OKK gymnastiek
Tennisvereniging GSN
Uitvaartvereniging NieuwBuinen/Buinerveen

28.9%
30.6%
24.4%
25.5%
28.1%
30.3%
29.1%
31.3%
27.9%
31.1%
28.1%
29.8%
30.3%
30.8%
27.4%

2.4%
0.7%
16.6%
8.6%
5.4%
2.2%
5.1%
1.0%
5.6%
0.5%
7.3%
1.2%
0.2%
1.2%
10.0%

0.7%

0.7%
0.5%
2.0%
4.4%

0.5%
0.2%
0.5%
0.5%
2.2%

0.2%
0.2%
6.1%

0.5%
0.2%
1.2%

66.7%
68.0%
54.0%
57.7%
62.8%
66.5%
64.8%
66.7%
57.9%
68.5%
63.1%
67.2%
66.7%
67.5%
60.6%

Vereniging van Bedrijven de Kanaalstreek
Schaatsvereniging
Stichting voedselbank
Voetbalvereniging Nieuw-Buinen
Volleybal action
Vrouwen van nu
Anders, namelijk…………………………………….

30.8%
27.1%
30.3%
28.1%
30.3%
30.6%
12.0%

0.7%
9.0%
2.0%
4.9%
1.2%
0.2%
0.2%

2.4%
3.7%
1.5%
1.0%
0.2%
0.5%
1.2%
1.2%
1.0%
0.2%
1.5%

0.5%
2.7%
0.2%
0.2%

0.2%
0.2%

0.2%

0.2%
0.2%
1.0%
1.7%
1.0%
2.0%
2.0%

0.2%
3.7%
0.7%

0.7%

2.7%

0.7%

68.2%
63.6%
66.5%
60.9%
66.7%
67.2%
82.4%

74. Weet u dat ons dorp in 2023 200 jaar bestaat?
0 Ja 67.5%
0 Nee 18.9%
Niet ingevuld 13.7%
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THEMA

DUURZAAMHEID
Stelling

75.

Helemaal
Enigszins
mee oneens mee oneens
22.4%
21.5%

Enigszins
mee eens
24.1%

Helemaal
mee eens
17.9%

Niet
ingevuld
14.2%

5.2%

6.1%

41.0%

39.6%

8.0%

13.4%

15.3%

22.4%

10.6%

38.2%

77.

Er zijn genoeg openbare afvalbakken waar
ik mijn afval kan scheiden in het dorp.
Ik ben tevreden over hoe het afval in
Nieuw-Buinen wordt gescheiden.
Er zijn genoeg carpoolmogelijkheden.

78.

Het dorp doet genoeg aan duurzaamheid.

5.7%

16.3%

37.0%

13.4%

27.6%

79.

Ik benvoldoende bezig met duurzaamheid.

3.1%

7.5%

40.3%

34.9%

14.2%

80.

Ik vind duurzame energie een goede
ontwikkeling.

3.5%

5.4%

39.2%

40.8%

11.1%

81.

Ik vind het een goede ontwikkeling dat er
meer zonnepanelen op daken komen in
Nieuw-Buinen.

4.5%

7.5%

30.4%

50.0%

7.5%

82.

Ik vind het een goede ontwikkeling dat er
windmolens in de buurt van Nieuw-Buinen
komen.
Ik heb interesse in een coöperatie die
stroom opwekt met zonne-energie.

60.4%

13.7%

9.9%

8.7%

7.3%

22.9%

14.6%

27.1%

15.6%

19.8%

76.

83.

84. Op welke manier zou u uw woning willen verduurzamen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
0 Zonnepanelen 44.8%
0 Isoleren 31.8%
0 Warmtepomp 18.4%
0 Besparen op energieverbruik 37.7%
0 Anders, namelijk…… 8.7%
Niet ingevuld 18.2%
85. Deelt u goederen of zou u deze willen delen met de bewoners van Nieuw-Buinen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
0 Nee 70.8%
0 Ja, tuinwerktuigen en -gereedschap 8.0%
0 Ja, auto 2.6%
0 Ja, eten 5.0%
0 Ja, huishoudartikelen 2.8%
0 Ja, klusgereedschap 7.1%
0 Ja, anders namelijk: …… 4.0%
Niet ingevuld 10.8%
xxx

OVERIGE VRAGEN
86. Wat vindt u de drie mooiste en de drie lelijkste plekken in uw woonomgeving?
De drie mooiste plekken:
0 …………………Uitwerking in Bijlage 5……………………………
De drie lelijkste plekken:
0 …………………Uitwerking in Bijlage 5……………………………

87. Wat zijn voor u de twee belangrijkste kwaliteiten van Nieuw-Buinen?
0 …………………Uitwerking in Bijlage 5……………………………
88. Wat zijn voor u de twee belangrijkste tekortkomingen van Nieuw-Buinen?
0 …………………Uitwerking in Bijlage 5……………………………
89. Met welk rapportcijfer waardeert u Nieuw-Buinen als geheel?
(omcirkel uw waardering)? 1 = zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden.
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 - 10
0.5% - 0.2% - 0.5% - 0.9% - 2.6% - 10.4% - 39.6% - 34.0% - 1.9% - 1.4%
Niet ingevuld 7.8%
90. Wat zou er volgens u in Nieuw-Buinen moeten gebeuren om dit cijfer met een punt te laten
stijgen?
…………………Uitwerking in Bijlage 5……………………………
Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die hieronder aangeven:
…………………………………………………………………………………………
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Bijlage VII: Uitwerking opties ‘anders’
Vraag 6
Ingetrokken bij partner 21
Als kind opgegroeid 7
Fijn huis op een mooie plek 4
Goedkope bouwgrond 3
Zorg in de buurt 3
Werk in de regio 3
Rust en Ruimte 3
Werkte vroeger in Nieuw-Buinen 2
Zelf woning gebouwd 2
Zoon/Dochter wil in Stadskanaal naar school 1
Dichtbij familie 1
Huis geërfd 1
Melkveebedrijf gekocht 1
Rentenieren 1
Instelling 1
Toeval 1
Vraag 7
AOW 92
Huisman/vrouw 10
Arbeidsongeschikt 8
Mantelzorg 4
Gehandicapt 1
Werk op pauze 1
Stage 1
Rentenieren 1
Vrijwilligerswerk 1
Seizoensgebonden baan 1
Uitkering 1
Hobby fietsen 1
WIA 1
Bewoner 1
Alleenstaand 1
Actieve kerkelijke gemeente 1
Ondernemer 1
Vraag 8
Stadskanaal 64
Emmen 12
Assen 12
Overal 11
Groningen 7
Borger 6
Exloo 4
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Exloo 4
Ter Apel 3
Roden 3
Gasselternijeveen 3
Ter Apelkanaal 3
Musselkanaal 2
Tweede Exloërmond 2
Tynaarlo 2
Gieten 2
Gassele 2
Winschoten 2
Musselkanaal 2
Rolde 2
Deventer 2
Tuin 1
Hoogveen 1
Sappermeer 1
Coevorden 1
Hake 1
Zwolle 1
Hoogeveen 1
Haren (Duitsland) 1
Vlagtwedde 1
Tussendiep 1
Zuidbroek 1
Leeuwarden 1
Meppel 1
Schoonbeek 1
Veenhuizen 1
Beilen 1
Kampen 1
Veendam 1
Vraag 25
Niet goed onderhouden 21
Overal 4
Bunerbos 2
Park bij de Ratelaar
Rozenlaan
MFA
Grasvelden
Page Break
Vraag 27
Dwarsdiep 22
Noorderdiep 21
Zuiderdiep 16
Kruising dwarsdiep/parklaan 16
Parklaan 14
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Noorderdiep dwarsdiep 5
Bij scholen poolster/klister 5
Zonnedauw 5
MFA 4
Westerdiep 3
Floralaan 3
Rond het MFA gebouw 3
Oversteek Aldi 3
Industrie weg 2
Jasmijnstraat 2
Alibabba 2
Kruising zuiderdiep wilgenlaan 2
Brugstraat 2
Plein Bernhard 1
Stationsstraat 1
Mondenweg 1
Dwarsdiep/dwarskade 1
De wanne 1
Dwarsdiep parklaan 1
Speeltuin Akelei 1
Kalmoes 1
Kruising akelei/parklaan 1
Bocht Noorderdiep veenlanden 1
Begoniastraat/parklaan 1
IJsbaan 1
Sportlaan 1
Vraag 32
Woonwijk veenlanden 2
Akelei 2
Sportlaan 2
Veenbessenstraat 2
Zuiderdiep 1
Anjerstraat 1
Overal 1
Schaatsbaan
Primuliastraat 1
Pkn kerk 1
Aan de straten 1
Huurwoningen 1
Bedrijven 1
Gizantstraat 1
Vraag 50
Hard rijden 32
Straatvuil 16
Foutparkeren 12
Hondenpoep 11
Vuurwerk 10
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Windmolens 9
Asociaal gedrag 8
Rook 7
Geluidsoverlast 3
Veiligheidsgevoel door inbrakengevoel 2
De buurt verpauperd 2
Tuinafval bomen buren 2
Vooroordelen 1
Loslopende honden 1
Kerk dwarsdiep 1
Bedrijven dwarsdiep 1
Luchtverontreiniging 1
Sociale controle 1
Bouwoverlast 1
Hangjeugd 1
Katten 1
Brede industrie voertuigen 1
Garageboxen 1
Marters 1
Stank 1
Vraag 60
Buurtzorg 4
Psychische hulp 1
Verstandelijke beperking 1
Begeleiding 1
Communicatiegemeente Borger-Odoorn 1
Kindsociaal team 1
Te weinig computerkennis 1
Gezinsleden 1
Vraag 63
Chronisch ziek 1
Per brief 1
Te weinig persoonlijk contact 1
Hulp bij begeleid wonen 1
Vraag 71
Cultuur en creatief 5
Wandelclub 3
Fitness/spotschool 2
Scouting 2
Zwemclub 2
Buurtvereniging 2
Biljart 2
Muziekvereniging 1
Sportclub mindervalide 1
Mountainbike verenging 1
xxxv

Dansen 1
Fietsclub 1
Skeeleren 1
Jeugdhonk 1
Spelletjes 1
Vraag 84
Wil niet verduurzamen 13
Al duurzaam 13
Gasverbruik verminderen 2
Kunststof kozijnen 1
Warmtepomp in de wijken onder toezicht gemeente 1
Stroom opslaan in accu 1
Zuinig met energie omgaan 1
Waterstof 1
Oude panden slopen 1
Vraag 85
Alleen met bekenden 8
Kleding 1
Helpende hand toesteken 1
Woning 1
Alleen als het kan 1
Doe ik al 1
Boeken 1
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Bijlage VIII: N-waarden hoofdstuk 2.4
N= betrokkenheid verenigingen
Vereniging
Baptistenkerk
Dorpsbelangen
Dorpshuis Tussendiep
Historische ver. NB
Protestantse Kerk
Stichting Platform Storm
SV.OKK Gymnastiek
Uitvaartvereniging
Schaatsvereniging
V.V. Nieuw-Buinen
Vrouwen van Nu

N=
156
222
168
166
184
170
162
211
191
178
158

Vereniging
DC The Arrows
Dorpshuis Nieuw-Buinen
Hengelsport de Karper
Het Huurdertje
Stichting de Veenspelers
Vereniging speeltuinen
Tennisvereniging GSN
Vereniging van bedrijven
Stichting voedselbank
Volleyball action
Anders

N=
157
172
170
172
155
155
156
154
160
157
90

Vereniging
DC The Arrows
Dorpshuis Nieuw-Buinen
Hengelsport de Karper
Het Huurdertje
Stichting de Veenspelers
Vereniging speeltuinen
Tennisvereniging GSN
Vereniging van bedrijven
Stichting voedselbank
Volleyball action
Anders

N=
131
173
137
136
129
134
133
130
137
136
72

N= Aanwezigheid verenigingen
Vereniging
Baptistenkerk
Dorpsbelangen
Dorpshuis Tussendiep
Historische ver. NB
Protestantse Kerk
Stichting Platform Storm
SV.OKK Gymnastiek
Uitvaartvereniging
Schaatsvereniging
V.V. Nieuw-Buinen
Vrouwen van Nu

N=
136
188
152
144
172
151
136
161
149
160
134

N= stellingen
stelling
Verenigingen zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een
handicap.
De verenigingen zijn goed bereikbaar.
De contributie van de verenigingen is betaalbaar.
Ik heb genoeg sociale contacten bij/via de vereniging.
Ik vind dat Nieuw-Buinen een actief verenigingsleven heeft.
Ik vind dat Dorpsbelangen Nieuw-Buinen zich genoeg inzet voor het dorp.

N=
296
309
257
264
290
337
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Bijlage IX: Poster presentatie 28 januari 2020
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Bijlage X: Draaiboek enquête dorpsbelevingsonderzoek
Nieuw Buinen

Vervoer
Voor het vervoer naar Nieuw Buinen is gekeken naar het aantal beschikbare auto’s en waar mensen
vandaan moeten komen. Dit heeft geresulteerd in de volgende planning:
Auto’s + passagiers:
-

Diete (station Groningen noord) Jorien, Sanne, Wannes
Anna S (station Groningen) Marnick, Daphne, Jasper
Sander(station Leeuwarden) Renske, Janna, Anna K. , Tycho
Marc (Drachten/N381) Guus,
Ben (Dokkum via Groningen) Nancy, Nynke
Julian (Dwingeloo via Meppel) Job, Mark, Emma

Gerben (eigen gelegenheid)
Iedereen dient zelf contact te houden met de chauffeur.
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Straten
Zie adressenlijst.
Adressen:
Groep 1: gebied 1 zie adressenlijst
Groep 2: gebied 2 zie adressenlijst
Groep 3: gebied 3 zie adressenlijst
Groep 4: gebied 4 zie adressenlijst

Groepjes koerier:
Centrale plek staan voor uitdelen.
1. Auto mogelijk Anna S.
2. Auto nodig opslag Ben, Marc
3. Auto nodig opslag Sander
4. Niet nodig dichtbij MFA
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Verdeling
Aantal enquêtes 2000 krijgen we gevouwen enquête A3 gebundeld.
Vrijwilligersbriefjes 2000. (17 Dec.)
De enquêtes zijn te zwaar en te groot om een keer mee te nemen daarom worden auto’s centraal
gezet plus er wordt gekoerierd mocht dit nodig zijn.

Anna K. helpt groep 2 i.p.v. Groep 4

De dag zelf
Donderdag 12 december
Tijdschema
Vanuit reizen
9:00 Aankomst Nieuwe Buinen, Koffie thee Kantine
9:00 Binden naar binnen brengen enquêtes kantine/andere ruimte
10:00 Beginnen uitdelen enquête
12:15 Lunch in MFA zaaltje inventarisatie van de voortgang (adressenlijst inleveren)
13:00 Hervatten uitzetten enquêtes
18:00 Einde uitzetten enquêtes + verzamelen MFA inventarisatie voortgang 2e ronde
18:30 Iedereen zelf naar huis

Benodigdheden:
Iedereen moet de volgende dingen ZELF meenemen:






Tas om enquêtes in te doen. Waterdicht plastic tas(schoudertas)
Eten en drinken. voor overdag een tussendoortje we gaan ergens eten gezamenlijk. Neem
ook genoeg drinken mee.
Warme kleren zorg dat je goed warm bent aangekleed het kan koud worden, mocht er regen
voorspeld worden dan ook regenkleding.
Zakgeld mee ook contant.
Enquêtes en vrijwilligersbriefjes.

Vouwen
Naar binnen brengen van de enquêtes
De vrijwilligersbriefjes en de enquêtes insteken
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Taakverdeling
Aftekenen/voorraad (papier voor bijhouden met 06-12369097): Mark
Invouwen coördinator Tycho
Contact persoon Derk: Renske
Planning/bijhouden: Mark

Groepsleiders bijhouden hoever iedereen in het eigen groepje is
1. Jorien 0643173341
2. Gerben 0621638117
3. Job 0625211641
4. Daphne 0653321705

Mocht je klaar zijn belt de groepsleider van je groepje naar Mark 06-12369097 die weet hoe ver
iedereen is en kan beslissen of hulp nodig is.

4 extra mensen vanuit het dorp ondersteuning MFA hulplijn
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Enquête

Indeling uitdelen enquêtes 12 december 2019
Uitdeel instructie;

Tel het aantal adressen welke straat je loopt het aantal enquêtes neem je mee + 8 extra

Praatje voor aan de deur kapstok.
Goedemiddag/Goedenavond wij zijn studenten management van de leefomgeving van Het Van Hall
Larenstein, wij doen een dorpsbelevingsonderzoek (uitleggen) in samenwerking met dorpsbelangen
Nieuw Buinen. Wij hebben een enquête op gesteld en hopelijk wilt u deze invullen, een hoge
respons is belangrijk. U blijft anoniem. Wij komen de enquête op dinsdag 17 december weer
ophalen. Heeft u verder nog vragen? Hartelijk bedankt voor uw tijd en een fijne dag nog!

Niet thuis? 1e ronde niet enquête door bus, 2e ronde wel een enquête door brievenbus
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Enquete ophalen donderdag 17 september 2019 om 12:00
Tijdschema
Zorg dat je op tijd bent.
10:00 Verzamelen multifunctioneel centrum
10:15 Start ophalen enquête
13:00 Lunch
13:30 Hervatten ophalen enquêtes
17:00 Iedereen zelf naar huis

Niet thuisbriefjes moeten mee. (Gerben)

Hoeveel mee en hoeveel terug respons

Vervoer
Voor het vervoer naar Nieuw Buinen is gekeken naar het aantal beschikbare auto’s en waar mensen
vandaan moeten komen. Dit heeft geresulteerd in de volgende planning:
Auto’s + passagiers:
-

Diete (station Groningen noord) Jorien, Sanne, Wannes
Anna S (station Groningen) Marnick, Daphne, Jasper
Sander(station Leeuwarden) Renske, Janna, Anna K. , Tycho
Marc (Drachten/N381) Guus
Ben (Dokkum via Groningen) Nancy, Nynke
Julian (Dwingeloo via Meppel) Job, Mark, Emma

Gerben (eigen gelegenheid)
Iedereen dient zelf contact te houden met de chauffeur.
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Groepjes koerier
Centrale plek staan voor uitdelen.
1. Auto mogelijk Anna S.
2. Auto nodig opslag Ben, Marc
3. Auto nodig opslag Sander
4. Niet nodig dichtbij MFA

Benodigdheden:
Iedereen moet de volgende dingen ZELF meenemen:






Tas om enquêtes in te doen. Waterdicht plastic tas(schoudertas)
Eten en drinken. voor overdag een tussendoortje we gaan ergens eten gezamenlijk. Neem
ook genoeg drinken mee.
Warme kleren zorg dat je goed warm bent aangekleed het kan koud worden, mocht er regen
voorspeld worden dan ook regenkleding/ paraplu
Zakgeld mee ook contant.
Vrijwilligersbriefjes

Taakverdeling
Aftekenen/voorraad (papier voor bijhouden met 06-12369097): Mark
Contact persoon Derk: Renske
Planning/bijhouden: Mark

Groepsleiders bijhouden hoever iedereen in het eigen groepje is
1. Jorien 0643173341
2. Gerben 0621638117
3. Job 0625211641
4. Daphne 0653321705

xlv

Mocht je klaar zijn belt de groepsleider van je groepje naar Mark 06-12369097 die weet hoe ver
iedereen is en kan beslissen of hulp nodig is.

4 extra mensen vanuit het dorp ondersteuning MFA hulplijn voor als je een straat niet kan vinden.

Iedereen doet zijn/haar eigen wijk en eigen straten.

Praatje:
Goedemorgen/middag studie management van de leefomgeving van hall Larenstein. Ik kom de
enquête van vorige week donderdag 12 dec. Ophalen. Verzin iets leuks!
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Bijlage XI: Dorpsbeschrijving
1: Inleiding
Nieuw-Buinen is een veenkoloniaal dorp. Nieuw-Buinen ligt in Drenthe tegen de grens van
Groningen aan, ter hoogte van Stadskanaal. Het dorp is bijna 200 jaar oud en is ontstaan als gevolg
van de winning van veen uit het gebied. Het dorp heeft ongeveer 5000 inwoners en is daarmee het
grootste dorp in de gemeente Borger-Odoorn. In deze dorpsbeschrijving is informatie te vinden
over de historie van het dorp, de karakterisering van de 4 thema’s (sociale leefomgeving, fysieke
leefomgeving, duurzaamheid en verenigingen) en de statistieken van het dorp. Dit gebeurt in
opdracht van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
2: Ontstaan van Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen is onderdeel van het veenkoloniale gebied. In de voorlaatste IJstijd ‘het Saalien’
vormde opkomend ijs. Hierdoor ontstond er een zandrug, waar zand werd opgeduwd. Hier ontstond
een gat/dal. In dit dal ontstond begroeiing zoals mossen. In een periode van ongeveer 100.000 jaar
groeide dit uit tot een veenlaag van 5 tot 6 meter hoog.
Oorspronkelijk werd het veengebied als ontoegankelijk beschouwd. De Eerste nederzettingen
ontstonden daarom op de zandrug ‘De Hondsrug’. Groningen lag rond 1600 aan het eind van de
Hondsrug en was destijds al een behoorlijke vestingstad. Tijdens het beleg van Groningen werd de
stad omsingeld en werden aanvoerroutes afgesloten. Men ontdekte hierbij dat je de veengronden
kon afgraven, drogen en gebruiken als brandstof. Hoewel dit idee niet helemaal nieuw was, (bij het
klooster in Aduard gebeurde het ook al) wordt dit beschouwd als de start van de veenontginning in
de provincie.
Het (huidige) veenkoloniale gebied is vier eeuwen lang. De veenafgraving gebeurde in enkele
stappen; ontwateren, afgraven, drogen en transporteren. Ontwateren gebeurde door kanalen te
graven met loodrecht daarop de wijken. Er ontstond een kanalenstelsel vanaf de stad Groningen wat
leidde tot scheepvaart. In het begin was de vraag naar turf niet zo groot, het werd vooral afgegraven
door de destijds nog kleine bevolking.
In de 19e eeuw groeide de vraag naar turf als brandstof en werden ook de transportmogelijkheden
uitgebreid. De handel in turf groeide en er werd in grotere ploegen gewerkt. Tijdens de
hoogtijdagen werkten er in Nieuw-Buinen 800 tot 900 mensen in de turfindustrie. Het veenkoloniale
gebied kende weinig duidelijkheid omtrent grenzen, boeren breiden steeds meer uit en kwamen
elkaar tegen en dit leidde tot conflicten. Johan Sems heeft samen met Johan de la Haye de grens
tussen Groningen en Drenthe vastgesteld. Deze grens heet de Semslinie.
Rond deze tijd begon ook het
graven van het Stadskanaal, het
kanaal volgde de rechte
Semslinie. Ter hoogte van
Nieuw-Buinen liep men tegen
een probleem aan, als de lijn
door werd getrokken lag het
klooster in Ter Apel niet binnen
Groningen. Het graven van het
kanaal lag een tijdje stil, de
Semslinie werd opnieuw
gemeten en in 1812 bepaalde
Willem I dat het kanaal verder
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Figuur 51: Kaart van Nieuw-Buinen in de jaren 60 van de 19e eeuw. (Het
Kadaster, z.d.)

gegraven werd (Bezembinder, 2014).
Met het verder graven van het Stadskanaal kwamen ze vervolgens uit bij het Buinerveen. In 1823
werd hier het eerste veen afgevoerd en dit was het officiële begin van Buinermond (nu NieuwBuinen). Er werden twee kanalen gegraven vanuit Stadskanaal; het Zuiderdiep en het Noorderdiep.
(Figuur 1)

De afgegraven grond was uitstekend voor landbouw en hierdoor ontstond een landbouwgebied. De
grond was met name geschikt voor aardappelen, waardoor (ook door de aanwezigheid van
brandstof) de aardappelmeelindustrie ontstond.
Door de nabijheid van helder zand (uit de Hondsrug) én brandstof (turf) ontstond ook in NieuwBuinen een andere soort industrie die oorspronkelijk niet in de regio voorkomt; de glasindustrie. In
1838 introduceerde Duitser Anton Thöne de glasindustrie in Nieuw-Buinen. In 1845 opende er nog
een glasfabriek. Tijdens de eeuwwisseling was de glasindustrie in Nieuw-Buinen met 800-1000
mensen een van de grootste Nederlandse industrieën.
Met zowel de landbouw en de glasindustrie, was Nieuw-Buinen een bloeiend dorp. Het groeide snel
en in tientallen jaren is de bewoning sterk toegenomen. Veel middenstanders vestigden zich in
Nieuw-Buinen; zoals bakkers en ambachtslieden.
Na de grootschalige industrialisatie
vestigde Philips zich in 1956 in
Stadskanaal. Dit bracht veel
werkgelegenheid en woningen met zich
mee waar ook Nieuw-Buinen van
profiteerde (Figuur 2). In 2006 is Philips
definitief gesloten en dat betekende
stilstand of zelfs achteruitgang voor
Nieuw-Buinen. Hiervoor is de vereniging
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
opgericht.
Nieuw-Buinen kende verschillende
incidenten die veel impact hebben
gehad, deze liggen nog steeds gevoelig.
Het dorp heeft hiervan een zeer slechte
reputatie gekregen waarvan het nog
steeds aan het terugkomen is.

Figuur 52: Een gegroeid Nieuw-Buinen onder een sterk gegroeid Stadskanaal in
het jaar 2000 (Het Kadaster, z.d.).

In het dorp is de Groningse invloed erg prominent en dat is duidelijk merkbaar. Het dialect dat wordt
gesproken is het Veenkoloniaals. Dit is een Gronings dialect en geen Drents dialect. Ook al ligt het
dorp in Drenthe.
3: Nieuw-Buinen in 2020
Tegenwoordig is Nieuw-Buinen een dorp met zo’n 4720 inwoners (Allecijfers.nl, 2019), bijna
samengesmolten met het ten noordoostelijk gelegen Stadskanaal. In het dorp is de afgelopen 10 jaar
veel veranderd. Veel gebieden zijn opnieuw ontwikkeld en het dorp heeft een nieuwe
accommodatie voor de voetbalvereniging en een actief MFA gekregen.
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Nieuw-Buinen is een dorp waar veel mensen wonen en werken in de regio. Er komen ook veel
nieuwe mensen wonen, maar kent ook een groot aantal mensen dat al het hele leven in het dorp
woont. Het nieuwe MFA heeft veel van de sociale voorzieningen op zich genomen en is in veel
aspecten het centrum van het dorp.
In 2023 wordt de 200e verjaardag van het dorp gevierd. Er is nu al een werkgroep opgericht om dit
groots te vieren.
4: Fysieke leefomgeving
De fysieke leefomgeving is alles wat te maken heeft met de door de mens gemaakte structuren en
met de natuurlijke aspecten. In Nieuw-Buinen zie je dit vooral terug in de vorm van voorzieningen.
Voorbeelden hiervan zijn verkeer, recreatie, veiligheid, woningbouw en levensvoorzieningen.
Tien jaar geleden is Nieuw-Buinen grootschalig veranderd op het gebied van voorzieningen. Veel van
deze verandering zijn in samenhang met de sociale leefomgeving, het zijn namelijk voorzieningen die
de sociale cohesie bevorderen. In deze metamorfose van Nieuw-Buinen is er een nieuw voetbal
complex, een ijsbaan en een multifunctioneel centrum gekomen.
Uit de interviews die zijn afgenomen met de bewoners van Nieuw-Buinen blijkt toch dat er op
verschillende punten de voorzieningen toch verbeterd moeten worden. Een veelgenoemd aspect is
de zorg. De geïnterviewden lieten weten dat een zorgpost of bejaardentehuis geen overbodige luxe
is in Nieuw-Buinen. Op het moment is het ziekenhuis in Stadskanaal de dichtstbijzijnde
zorginstelling. Het ziekenhuis geeft daarentegen niet genoeg middelen om elke omwoner te helpen.
Het plan is namelijk om het ziekenhuis te laten verkleinen op het gebied van voorzieningen. Veel
bewoners zullen dus in de toekomst naar Emmen, Groningen of Assen moeten voor de zorg. Naast
de zorg zijn er ook andere voorzieningen waarvoor de inwoners van Nieuw-Buinen naar Stadskanaal
moeten. Het gaat hier om kledingwinkels en winkels met huishoudartikelen.
Verkeersveiligheid in Nieuw-Buinen komt vaak terug en met name het te hard rijden of gevaarlijke
verkeerssituaties/bochten. Maatregelen die juist de snelheid zouden moeten verminderen, creëren
nu gevaarlijk situaties. En in andere gebieden rijdt het verkeer nog steeds te hard. Naast het
ontbreken van de verkeersveiligheid, is Nieuw-Buinen slecht bereikbaar met het openbaarvervoer.
Het feit dat Nieuw-Buinen een treinstation mist en dat de bussen niet regelmatig of tot laat rijden, is
een auto volgens veel bewoners de het belangrijkste vervoersmiddel.
Ongeveer 64% van de huizen in Nieuw-Buinen zijn koopwoningen, dit soort huizen zijn onbetaalbaar
voor starters. 31% van de huizen in Nieuw-Buinen zijn sociale huurwoningen, een wens in is meer
sociale huurwoningen te bouwen zodat kinderen die het huis uit gaan later ook in Nieuw-Buinen
kunnen blijven wonen (AlleCijfers.nl. 2019). Nu zullen ze vooral naar Stadskanaal moeten gaan om in
de buurt te blijven wonen.
Bij de woningbouw in Nieuw-Buinen wordt ook gedacht aan de duurzaamheid. In Nieuw-Buinen en
Stadskanaal samen zijn 70 nieuwe woningen gebouwd, die energieneutraal zijn.

5: Sociale leefomgeving
Tijdens het interviewen van de dorpsbewoners uit Nieuw-Buinen is gebleken dat er van sociale
cohesie niet erg sprake is in het dorp.
Daarnaast hadden de dorpsbewoners hun twijfels bij andere sociale activiteiten. Veel oudere
geïnterviewde bewoners vinden dat het dorp achteruitgaat als het gaat om sociale contacten.
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Vroeger groette je iedereen die je tegenkwam op straat, terwijl dat nu niet meer gebruikelijk is. Vaak
zijn het de jongere bewoners die zich meer afzonderen van de dorpsbewoners.
De gezinnen die in Nieuw-Buinen wonen of zijn gaan wonen, maken wel meer los bij de oudere
bewoners. Het valt hen op dat er vaak hangjeugd staat op het schoolplein. Met meer activiteiten
voor de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar zou dit probleem kunnen verhelpen. Veel jongeren verlaten
Nieuw-Buinen na hun 18e door school of werkgelegenheden buiten het dorp. In het dorp zijn geen
tot weinig werkgelegenheden voor hoger opgeleiden. Veel voorzieningen zijn er niet in NieuwBuinen, daarvoor moet je vaak naar Stadskanaal. Ook de zorg is afgenomen. Met het vervallen van
verzorgingstehuis ‘’De Wanne’’ kunnen veel ouderen die hulp nodig hebben niet meer in NieuwBuinen blijven wonen. Zij moeten nu naar Stadskanaal, Emmen of Borger. De ouderen zijn niet de
enigen die problemen hebben met woningen vinden in Nieuw-Buinen. Op dit moment worden er
geen nieuwe huizen gebouwd in het dorp en kunnen jongeren die uit huis willen of terug willen
keren naar Nieuw-Buinen geen woning vinden.
Het dorp is slecht verlicht, dit kan ervaren worden als onveilig. Ook wordt er overlast ervaren.
Mensen bellen minder snel de politie omdat deze van ver moet komen, er is namelijk geen politie
bureau in Nieuw-Buinen. Wel is er een wijkagent maar dit is niet bij iedereen bekend.
Wat wel veel los maakt bij de bewoners van Nieuw-Buinen zijn de plannen van de komst van de
windmolens. De meningen hierover zijn sterk verdeeld, wat soms leidt tot ruzies en polarisatie van
het dorp in plaats van toenemende sociale cohesie. Tegenstanders van de windmolens zijn vooral
boos over het feit hoe er is gecommuniceerd met de bewoners. Zij zijn niet betrokken geweest en
voelden zich niet gehoord.
6: Verenigingen in Nieuw-Buinen
Vergelijkbaar met andere dorpen, kent Nieuw-Buinen een tal van verenigingen, hieronder
opgenoemd:






















Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Batistenkerk (Figuur 5)
Dorpshuis Nieuw-Buinen
Dorpshuis Tussen-diep
Historische vereniging Nieuw-Buinen
Huurders vereniging het huurdertje
Protestantse kerk
VOKK gymnastiek
Voetbal vereniging Nieuw-Buinen (figuur 3)
Volleyball action (figuur 6)
Vrouwen van nu (figuur 5)
Woningbouw
DC The Arrows
Tennisvereniging GSN
Stichting de Veenspelers
Stichting speelvoorzieningen Prins-Bernardlaan
Stichting platform storm
Vereniging Drentse poort
Vereniging van bedrijven de kanaalstreek
Hengelsport vereniging de karper
Uitvaartvereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen
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Voedselbank vereniging
Zaalvoetbal

Het dorp kent, hoewel er door bewoners wordt aangegeven dat dit de afgelopen jaren sterk
afneemt, een ruim aanbod aan actieve verenigingen. Veel verenigingen kennen slechts enkele
deelnemers en vinden een plek in bijvoorbeeld het MFA. Een voorbeeld is de historische vereniging
die na een grote brand in hun eigen pand een deel van de bibliotheek mag gebruiken. Grotere
verenigingen zijn bijvoorbeeld de kerk en de voetbalvereniging.
7: Duurzaamheid
Het dorp heeft een aantal projecten waar wordt gewerkt op het gebied van duurzaamheid, wat
natuurlijk goed is voor een dorp om te denken aan de toekomst en dat is iets waar Nieuw-Buinen
ook zeker mee bezig is.
Wat betreft de woningbouw is Nieuw-Buinen ook op een goede weg, in het dorp zijn woningen
gerealiseerd waarbij de woningen standaard zijn voorzien van vloerverwarming en zonnepanelen.
De gevels bestaan uit metselwerk en de kozijnen en puien zijn van kunststof. De woningen worden
in dit geval compleet gasloos en krijgen de beschikking over een luchtwarmtepomp en (extra)
zonnepanelen. (Hesco Bouw, z.d.), Het is goed om als dorp te denken aan de toekomst en dat is iets
waar Nieuw-Buinen samen met de inwoners erg mee bezig is om duurzame woningen te realiseren.
De komst van windmolens is ook wat gaat gebeuren in de omgeving van Nieuw-Buinen. Daar is niet
iedereen het mee eens in Nieuw-Buinen. Boeren in het dorp hebben hun land beschikbaar gesteld
om de realisatie van de windmolens mogelijk te maken. Met veel tegenstrijd van de inwoners van
Nieuw-Buinen en omliggende dorpen is Platform Storm ontstaan om de komst van de windmolens
tegen te gaan. Door communicatiefouten met de inwoners van onder andere Nieuw-Buinen is er
veel onrust in Nieuw-Buinen, maar de Provincie en Gemeente hebben ervoor gekozen om de
plannen door te zetten en beginnen met de bouw in 2020.
Verder worden er in het dorp op het gebied van duurzaamheid wel initiatieven genomen, maar deze
zijn nog niet echt succesvol. Zo is er een luiercontainer en een frituurvetcontainer maar deze worden
niet op tijd geleegd zodat er bij de containers veel zwerfafval ontstaat. Ook wordt er veel afval
gedumpt omdat er per kilo voor betaald moet worden, een eenheidsprijs zou uitkomst kunnen
bieden. Men heeft behoefte aan een milieustraat waar alle afval op 1 centrale plek ingebracht kan
worden.
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