Wijster
Oktober 2020
Om het niveau van de leefbaarheid in een dorp te behouden dan wel te verbeteren, moet
een dorpsgemeenschap helder voor ogen hebben wat ze wil behouden of wil ontwikkelen.
Daar moet iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk inwoners, het mee eens zijn.
Een dorpsvisie is een plan van het dorp waarin wordt aangegeven wat voor de inwoners
de gewenste ontwikkelingen zijn op het gebied van de leefbaarheid van het dorp en de
naaste omgeving, ook voor de langere termijn.
Als Dorpsbelangen Wijster vinden wij het belangrijk om samen met inwoners de ontdekkingstocht te
gaan maken wat deze gewenste ontwikkelingen zijn en hoe we dit als Dorpsbelangen samen met de
gemeente Midden Drenthe en mogelijk andere organisaties zoals woningbouwvereniging,
landschapsbeheer en mogelijk andere partijen uit kunnen gaan voeren.
Om het niveau van de leefbaarheid in een dorp te behouden dan wel te verbeteren, moet
een dorpsgemeenschap helder voor ogen hebben wat ze wil behouden of wil ontwikkelen.
Daar moet iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk inwoners, het mee eens zijn.
Een dorpsvisie is een plan van het dorp waarin wordt aangegeven wat voor de inwoners
de gewenste ontwikkelingen zijn op het gebied van de leefbaarheid van het dorp en de
naaste omgeving, ook voor de langere termijn.
Een goede, breed gedragen dorpsvisie betekent ook dat de inwoners een sterk document in
handen hebben dat een grotere kans geeft om op de beleidsagenda van de gemeente te
komen. Hiermee is tevens een basisdocument aanwezig waarmee gewerkt kan worden aan
nieuwe samenwerkingsverbanden tussen burgers en hun belangrijkste overheidspartner, de
eigen gemeente.
Met een dorpsvisie in de hand is het ook makkelijker om allerlei andere partijen die iets van
plan zijn in het landelijk gebied te laten zien wat het dorp wil, maar ook wat het dorp niet wil.
Daarmee is het voor het dorp beter mogelijk om snel en adequaat te reageren op
maatschappelijke ontwikkelingen. Proactief kunnen reageren dus, bijvoorbeeld bij nieuwe
bestemmingsplannen, reconstructieplannen en de aanstaande omgevingswet.
Hoe bepalen we dat?
-Wat is er al in het dorp en wat willen we houden?
-Wat is er al en wat moet verbeteren in het dorp?
-Wat ontbreekt er nog en zou er wel moeten komen?
Methodiek om vragen van inwoners op te halen:
In Wijster hebben we ervoor gekozen om middels een enquête de informatie op te halen. Wegens
Corona is het niet mogelijk een grote inwoner bijeenkomst te organiseren. We hopen zo alle
inwoners de kans te geven om mee te denken over de dorpsvisie.
De uitkomsten van de vragenlijsten hebben we verwerkt in dit bestand.
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Vragen:
* Leeftijdscategorie:

□ 10 - 20 jaar : 32 antwoorden
□ 20 - 30 jaar : 39 antwoorden
□ 30 - 40 jaar : 45 antwoorden
□ 40 - 50 jaar : 55 antwoorden
□ 50 - 60 jaar : 89 antwoorden
□ 60 - 70 jaar : 85 antwoorden
□ 70 - 80 jaar : 46 antwoorden
□ 80 - 90 jaar : 17 antwoorden
□ 90 - 100 jaar: 1 antwoorden
Geen opgave : 26 antwoorden

□ man 177
□ vrouw 148
Geen opgave: 110

Voorzieningen in Wijster: (Algemeen)
* Van welke voorzieningen maakt u gebruik van in Wijster?
□ Dorpshuis
251 - 61 %
□ Sporthal
231 - 56 %
□ Café
215 - 52 %
□ Sportveld
170 - 41 %
□ School
71 - 17 %
□ Jeugdsoos (Kinderwerk/Koko/Twick) 85 - 21 %
□ Kinderopvang
37 - 9 %
□ Snackbar
289 - 70 %
□ Speeltuin
66 - 16 %
□ Supermarkt
8-2%
□ Agrarische winkel 7 - 2%
□ Brievenbus/VAM bult/Glasbak/IJsbaan/Natuur/Openbaar Vervoer
□ Peuterspeelzaal/Plein/Snoeiclub/Spinning/Viskraam/VVV/Workshops
□ Wandelen
2x
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* Welke voorzieningen vindt u belangrijk voor het dorp Wijster?
□ Dorpshuis 371 - 86 %
□ Sporthal
370 - 86 %
□ Café
321 - 74 %
□ Sportveld 358 - 83 %
□ Jeugdsoos (Kinderwerk/Koko/Twick) 324 - 75 %
□ AED (deze wordt gebruikt voor reanimatie) 371 - 86 %
□ Winkel
393 - 91 %
□ School
376 - 87 %
□ Snackbar 317 - 74 %
□ Kinderopvang 306 -71 %
□ Meer seniorenwoningen/bibliobus
□ Pinautomaat 6 - 1.5 %
□ Postpakketpunt 8 - 2%
□ Ouderenvoorziening 3 - 1 %
□ Fysiotherapie/vrij wandelen/viskraam/peuterspeelzaal/buurtacademie
□ Speeltuin 2 - 1 %
□ Openbaar Vervoer 9 - 2 %
□ Agrarisch Handelsbedrijf 4 - 1%
□ Kapper 5 - 1%
□ VVV 2 - 1%
□ Medische voorzieningen (dokter/tandarts) 2 -1 %
* Zijn er voorzieningen of zaken die u mist in Wijster? Wat moet er eventueel nog
aangeschaft of ontwikkeld worden in Wijster?
□ Met oog op thuiswerken, plekken om te studeren en of werken 2x
□ Nieuwbouw 4x
□Senioren woningen 2x
□Markt 3x
□ Dagbesteding voor ouderen 1x
□ de pinautomaat 26x
□ Postpakketpunt 19x
□Een kebabzaak 1x
□ De Brink mag meer aandacht krijgen, bijv. een plek om samen te komen of evenementen te
organiseren (markten, etc.). 1x
□Uitbreiding seniorenfit met meer sportschoolattributen voor ieder 3x
□ Meer bomen aan mn Bruntingerweg; zouden ook fruit of notenbomen kunnen zijn 1x
□ Authentieke straatverlichting (met mooie plantenbakken) 2x
□ De speeltuinen beter onderhouden, zandbakken staan vol met onkruid en in het
voorjaar/najaar is het gras vrij lang 3x
□ uitbreiding AED's 1x
□ Tankstation 5x
□ Apotheek/afhaalpunt medicijnen 2x
□ Dokter 4x
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□ meer winkels 1x
□ Een upu op meer duurzame/circulaire landbouw 1x
□ crossbaantje voor jeugd met in een bosje speelplaats voor 8-14 jaar 1x
□ kapper 4x
□ Jeugd leren omgaan met het kweken van groentes ivm "duurzaamheid". "Repareren van
spullen" 1x
□ financiële zaken (bank), gemeentelijke zaken 3x
□ koningsdag activiteiten 1x
□ Hondenuitlaatplek 2x
□ stoppen met meer woningen bouwen 1x
□ Wandelpaden, park, leuke dorpskern, goede grasmaaiers die het gras meenemen 5x
□ Fietspad naar Drijber 3x
□ Fietspad Looveen 1x
□ meer aandacht voor natuur en minder zwerfafval 1x
□ Een tennisbaan 4x
□ elektrische oplaadpunten auto + fiets 4x
□ Winkeltje met streekproducten: fruit/groente/aardappelen/uien/eieren/honing. 1x
□ Goede bewegwijzering waar men de snackbar en dorpshuis kan vinden 1x
□ Goed aangelegde paden zonder drempels 1x
□ op meer plekken bankjes plaatsen bij in en uitgaande wegen met daarbij afvalbakken 1x
□ nieuwe zandbak en de speeltuin in de Goorns 1x
□ Goed fietspad aan de Bruntingerweg-richting Hamveld / Mantinge 2x
□ Naleving verkeersregelgeving + handhaven in het bijzonder te grote/te zwaarbeladen
landbouwvoertuigen (snelheid, afdekken lading etc.) 1x
□ Kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen/verzorgingstehuis 2x
□ Wegversmalling Kampsweg. 1x
□ meer bloemen in de bermen 1x
□ een zwemgelegenheid 2x
□Een kabelbaan 1x
□ jeu de boule baan voor ouderen? 1x
□ Beleef pad door het bos voor kinderen 1x
□ een systeem om gereedschap te kunnen delen met elkaar 1x
□ Carpool system 1x
□ watertappunt om bidons te vullen op de Blinkert 2x
□ Onderhoud wegen buitengebied 1x
□ De brink centraal in het dorp is erg geschikt voor een muziekkoepel of iets dergelijks 1x
□ Openbaar vervoer Hoogeveen/Beilen 2x
□ Collectief belang: bijvoorbeeld energie inkopen, zonnepanelen etc. 1x
□ Parkeerplaats voor vrachtwagens 1x
□ drogist 1x
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Wonen:
* Denkt u dat u over 5 jaar nog in Wijster woont?

* Denkt u dat dit in uw huidige woning is?

* Als Dorpsbelangen Wijster denken we dat Wijster behoefte heeft aan een nieuw woonplan, dat
wil zeggen dat we op zoek zijn naar een nieuwe locatie voor woningbouw.
Heeft u ideeën waar dit nieuwe woonplan in Wijster moet gaan komen? (dit zijn
willekeurige voorbeelden)
□ Aan de Sportweg
158 antwoorden
□ Aan de Bruntingerweg 78 antwoorden
□ Aan de Kampsweg 138 antwoorden
□ Aan de Beilerweg 96 antwoorden
□ Aan de Nieuwe Es 97 antwoorden
□ Aan de Drijberseweg 84 antwoorden
□ Aan de Boerkoelweg 14 antwoorden
□ Nije Weg (uitbreiding Nieuwe Es/Drijberseweg) 12x
□ Brinkakker 5 x
□ Marsweg 4x
□ Emelangen 5x
□ Zuideres 6x
□ Looveen 2x
□ Geen 10x
□ Tussen Sportweg en Kampsweg 2x
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* Wat voor type woningen zouden in dit nieuwe woonplan moeten worden opgenomen?
□ Starterswoningen 217 - 53 %
□ Seniorenwoningen (o.a. appartementen) 135 - 32 %
□ Combinatiewoningen voor jong en oud 200 - 49%
□ Vrijstaande woningen 138 - 34 %
□ Twee-onder-een-kap woningen 105 - 26 %
□ Huurwoningen (mogelijk gedeeld, ook beschikbaar voor starters) 127 - 31 % %
□ Huurwoningen (die mogelijk over gaan in koopwoningen) 96 - 24 %
□ Anders, namelijk Tiny Houses 1x
* Is er voldoende aandacht voor het groen (perkjes, bermen, sloot, bomen) in het straatbeeld van
Wijster?

Toelichting:
 Verbetering straatbeeld mr. Hadderstraat 4x
 Brink vaker maaien 1x
 Groen slecht onderhouden 35x
 Groen goed onderhouden 26x
 Verbetering straatbeeld Bruntingerweg (ontbreken bomen) 5x
 Brink meer aandacht (hagen, parkjes, jeu de boulesbaan) 2x
 Locatie groenperkjes 1x
 Ontbreken groen in de Steeg en de Goorns 4x
 Meer bloeiende bermen 3x
 Onderhoud boomsingels buiten het dorp 1x
 Maai verbod van bermen 1x
 Groen bij de speeltuin wordt goed onderhouden 1x
 Bloemen Brink positief 4x
 Bloemen Brink negatief 10x
 Onderhoud groen speeltuin 10x
 Onderhoud bermen (o.a. kapotgereden, Kampsweg) 21x
 Onderhoud bomen/sloten (Looveen) 1x
 Te weinig biodiversiteit 5x
6

Uitkomsten vragenlijst enquête Dorpsvisie Wijster



























Onderhoud bomen (o.a. weg naar Spier) 2x
Beter groen voor vogels en egels 1x
Meer bloemen/perkjes/bomen 12x
Aanleg dorpsbos 1x
Bescherming monumentale bomen 1x
Onderhoud sloten 3x
Meer fruitbomen 2x
Overlast eikenbomen 3x
Picknick bank in het bos 1x
Waterschap sloot Bruntingerweg 1x
Te weinig groen (bijenplanten) 5x
Overlast hondenpoep 2x
Kappen boswal Nije Weg 2x
Saaie entree in het dorp 1x
Picknick plaats in het dorp 1x
Tuinen veranderd in graven 1x
Maaiafval langs de weg 1x
Gaten in de weg 1x
Hondenuitlaat plaats 1x
Zwerfval (prullenbak plaatsen?) 2x
Pad mr. Hadderstraat/de Steeg slechte berm 1x
Bermen worden bij de tuinen ingenomen 1x
Bermen en kruispunten met hoog gewas 1x
Obstakels in de bermen 1x
Paadje achter de school (onderhoud) 1x

Verkeer
* Hoe veilig voelt u zich ten aanzien van de verkeersveiligheid in Wijster?

Vraag verkeer: (verbeterpunt)
Hoe veilig voelt u zich ten aanzien van de verkeersveiligheid in Wijster (toelichting)
□Snelheid in Wijster (o.a. Mr. Hadderstraat/Kampsweg/Looveen/Beilerweg/Bruntingerweg/
□Hamveld/Drijberseweg/Emelangen) 103x
□Kruising Beilerweg/Sportweg/Mr. Hadderstraat verbeteren13x (spiegel meer overzicht)
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□Kruising Beilerweg/Bruntingerweg 1x
□Verwarring Mr. Hadderstraat voorrangsweg 1x
□Weinig gebruik van de bus 2x
□Fietspad Drijberseweg/Boerkoelweg/Bruntingerweg/Hamveld/Vamweg 25x
□Straten zijn te smal voor landbouwverkeer (o.a. de Brink, Nieuwe Es) 3x
□Verbod op vrachtverkeer op Vamweg 2x
□Voorrang op hoofdwegen niet logisch 3x
□Laad en losplaats Bruntingerweg 1x
□Bij ingang Sportpark snelheid beperkende maatregelen 5x
□Zachte of slechte bermen Vamweg en Drijberseweg 4x (aanleg grastegels)
□Meer fietspaden in en rondom Wijster 7x
□Duidelijkheid verkeersborden 7x
□Wegdek Bruntingerweg/Drijberseweg/Hamveld/Beilerweg 3x
□Kruising Nieuwe Es/Goorns onveilig 1x
□Kruising Nieuwe Es/Boerkoelweg onveilig 1x
□Zwaar verkeer door het dorp 11x
□Slingerpaaltjes Kampsweg 1x
□Zebrapad oversteek school 12x
□Geen asfalt binnen bebouwde kom 1x
□Verkeersveilig rondom de Brink 35x (te smal, geen overzicht, teveel bochten)
□Voetpaden in het dorp 4x
□Snelheid landbouwverkeer 11x
□Onvoldoende overzicht bij camping de Otterberg 2x
□Verkeershandhaving rondom school 3x
□Wegdek spoorwegovergang Kampsweg 1x
□Rondweg rond Wijster 1x
□Verkeersveiligheid (en aanrijdroutes) rond Col du Vam 6x
□Geen hekken/stenen op gemeentegrond i.v.m. aanrijdingen 1x
□Veilige oversteek schelpenpad Beilerweg 1x
□30 km zone Bruntingerweg 2x (bord eerder)
□Drempels uit de Boerkoelweg 1x
□Verkeersveiligheid fietsers Looveen 2x
□Verlichting Sportweg 2x (Looveen)
□Voetpad Kampsweg tot aan het Spoor 1x
□Oversteekplaats Kampsweg/Esstraat 1x
□Voetpad Bruntingerweg 2x
□Boerkoelweg is te druk 1x
□Markeringsstrepen Drijberseweg/Vamweg 1x
□Meer straatverlichting 1x
□Nieuwe Es zou breder kunnen 5x (eenrichtingsverkeer van maken)
□Verlichting Nieuwe Es 1x
□Asfalt Nieuwe Es is slecht 1x
□Fietsstrook Mr. Hadderstraat 2x
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* Hoe verplaatst u zich (naar werk/winkel/school enz.)
□ 31 x openbaar vervoer (7%)
□ 395 x auto/motor (91%)
□ 295 x fiets (68%)
□ 9 x taxi (2%)
□ 5 x carpoolen (1%)
□ 10 x te voet (2%)
* Hoe denkt u dat u over 5 jaar zichzelf verplaatst?

Zijn er nog zaken die er ontbreken op het gebied van verkeersveiligheid?
□Gezamenlijk vervoer naar treinstation 1x
□Busverbinding aansluiten op trein naar Groningen 3x
□Te weinig busverbindingen 1x
□Te veel drempels 1x
□Meer drempels 2x
□Kruispunt Drijberseweg/Vamweg te smal 1x
□Meer fietspaden 4x
□Fietspad naar Hoogeveen 15x
□Fietspad Mantinge en Drijber 7x
□Noabervervoer 1x
□Voetpaden (Bruntingerweg) 11x
□Onnodige buslijn door Wijster 4x
□Bushalte Beilerweg (Emelangen) 3x
□Snelheid beperkende maatregelen 21x
□Matrixborden 1x
□Handhaving 6x
□Handhaving landbouwverkeer 1x
□Zebrapad bij school 13x
□Zebrapad bij de Weidehoek 1x
□Oversteekplaats voor fietsers 1x
□Bus via Drijber naar Hoogeveen 2x
□Gratis taxi naar Westerbork, Assen of Hoogeveen 1x
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□Belbus op afroep 2x
□Rondweg 1x
□Verbreden Kampsweg 1x
□Ledverlichting 1x
□Goed werkende straatverlichting (Sportweg/Looveen) 4x
□Fietspad doortrekken vanuit Beilerweg 1x
□Bus naar Hoogeveen 11x
□Busverbinding updaten 1x
□Zuideres verbinden met de Vamweg/Nieuwe Es verbinden met Drijberseweg (wandelpad) 1x
□Verbod voor vrachtwagens 1x
□Tankstation 2x
□Veiligheid/snelheid Drijberseweg 2x
□Laadpalen voor elektrische auto’s 1x
□Straatverlichting Beilerweg bij Koning 1x
□Seniorenvervoer naar Beilen 1x
□Bushalte voor de Snackbar is gevaarlijk 1x
□Drempels op de Kampsweg 1x
□Voldoende parkeerruimte bij school 1x
□1e deel Drijberseweg 60 km zone 2x
□Onderhoud wegen 1x
□Spiegel hoek Mr. Hadderstraat/Sportweg 1x
□Verlichting 1x
Leefbaarheid:
* Wordt er voldoende voor u georganiseerd in Wijster?

Toelichting:
□Elke maand is er wel iets te doen 1x
□dorpskrant speelt hierin belangrijke rol 1x
□Er wordt voldoende georganiseerd 4x
□Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van de georganiseerde evenementen 1x
□Wijster is een actief gezellig dorp 1x
□Graag een jaarlijks evenement (Muziek o.i.d.) 3x
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□Jaarlijkse dorpsmarkt (ook voor hobby, sport, muziek, geschiedenis) 3x
□Meer samenwerking van verenigingen of VvV 1x
□Geen interesse 8x
□Jaarlijks dorpsfeest 1x
□Iets meer organiseren voor ouderen 55+ 2x
□Samen eten is super 1x
□Soms teveel georganiseerd 1x
□Koningsdagevenement 1x
□Meer voor de jeugd 2x
□Meer ontmoetingsplek voor alle doelgroepen (functie dorpshuis, sporthal etc) 1x
* Wijster is een dorp met een actief verenigingsleven, dit vraagt veel van het dorp en zijn
inwoners.
Hoe kunnen we inwoners enthousiast krijgen of houden om vrijwilliger te
worden en/of te blijven voor het verenigingsleven (handbal, voetbal, buurtvereniging)?
110x Meer samenwerken van de verenigingen (25%)
139x Meer vrijwilligers persoonlijk benaderen (32%)
113x Leden van verenigingen meer betrekken bij het vrijwilligerswerk (26%)
164x Weet ik niet (38%)
Anders namelijk:
□Niet Wijsternaren ervaren kliekvorming door Wijsternaren. Daardoor minder snel actief als
vrijwilliger.
□Oproep Dorpskrant 2x
□ Het dorp laten groeien
□Vrijwilligersbijdrage vanuit overheid 2x
□ Vrijwilligers worden geput uit dezelfde vijver; mogelijk aanpassing termijn bestuursfunctie en
vrijwilligersfunctie, mogelijke kleine klussen in het dorp.
□ Gratis contributie als vrijwilliger (of contributievoordeel)
□ Houd het luchtig
□ Tijdelijk projectmatig mensen te benaderen. Betrek mensen in levensfase en talenten.
□Meer samenwerken met omliggende dorpen
□Door inzicht te geven wat er van een vrijwilliger wordt gevraagd, meer openheid 2x
□ Nieuwe bewoners betrekken bij vrijwilligerswerk in het dorp
□ Bestuursfuncties uitbesteden
* Wat zou voor u een overweging zijn om vrijwilliger te worden?
109x Kinderen lid van een vereniging (31%)
191x Sociale aspect/contacten (55%)
192x Belangrijk om steentje bij te dragen (55%)
52 x Tegenprestatie/ik wil iets terugdoen voor de vereniging (15%)
1x eigen persoonlijke ontwikkeling
1x leuk om iets te doen
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* Bent u lid van een vereniging in Wijster?

317 x Buurtvereniging (84%)
181 x (Handbal, Voetbal, Volleybal, Gym, Spinning enz.) (48%)
22 x Vrouwen van Nu (6%)
11 x Biljartvereniging (3%)
225 x VvV (60)
22 x IJsvereniging
3 x EHBO
2 x Meerfit
3 x Dorpsbelangen
1 x Twick
1 x Peutergym
2 x Boermarke
1 x Snoeiclub
1 x Toneelvereniging
1 x Zumbaclub
1 x Koor
* Zijn we nog iets vergeten om aan u te vragen met betrekking tot de leefbaarheid van het
dorp?
□ Klassieke muziek, historisch besef, natuurwandeling
□ Speelbeleeftuin voor jeugd van 8-16 jaar om in te bouwen 2x
□Iets met dansen
□In de wijkjes zijn te weinig parkeerplaatsen
□ Andere rol voor het dorpshuis (huiskamer voor ouderen, fysiospreekuur, diëtist, zorgfunctie)
□ Beter verlichtingsplan 3x
□Onderhoud speeltuin
□ MFC aan de Sportweg met school en dorpshuis
□Nadenken over subculturen in Wijster (link met Tafel 24)
□ Geen warmtebronnen in het dorp
□Herinrichting Boerkoelweg/Mr. Hadderstraat; wens voor klinkerweg
□ Grote woonvoorziening voor ouderen met zorgverlening 2x
□ Groenvoorziening extra aandacht geven; bermverzorging, boomverzorging
□Buurten meer samenvoegen zodat je meer mensen leert kennen
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□Verbeteren stankoverlast (dieren/Noblesse/Attero) 2x
□Muziekkoepel
□Invloed VAM
□ Behoud van jongeren en ouderen (met zorg) in ons dorp 2x
□ Actueel houden wat er allemaal is
□ Overlast hondenpoep
□Boekbespreking/wijnproeverij en kookcursus aanbieden in Wijster
□ Meer verbinding in het dorp; nodig ouderen uit voor bijvoorbeeld musical
□ Vaker afvalacties in het dorp 2x
□Ruimte creëren voor middenstand
□Meer afvalbakken in en buiten het dorp 2x (Marsbos)
□ Meer buitensport aanbieden (bootcamp)
□Midden Drenthe krant bezorgen
□ Meer winkels 2x
□Samenwerking is belangrijk
□Aandacht voor natuur en milieu
□ Zwemgelegenheid
□ Openbaar vervoer
□ Betrekken van nieuwe inwoners 2x
□ Brink aantrekkelijker (jeu de boulesbaan)
Zorg en ondersteuning:
* Maakt u op dit moment gebruik van ondersteuning voor u zelf?
□ 15 x Ik ontvang huishoudelijke hulp (4%)
□4 x Ik ontvang persoonlijk verzorging (hulp bij douchen of kousen aantrekken) (1%)
□ 1 x Ik ontvang begeleiding
□ 419 x Ik red me nog zelfstandig (96%)
* Als u in de toekomst ondersteuning nodig zou zijn, hoe zou u dat dan graag geregeld willen
zien? (niet alleen in zorg, ook in bijvoorbeeld tuinonderhoud of klussen in en om huis)
157 x Door een professionele organisatie (36%)
151 x Door mijn omgeving (buren, familie, vrienden) (35%)
174 x Door een organisatie opgezet vanuit het dorp of aangelegen dorp (40%)
51 x Zodra ik ondersteuning nodig ben, dan ga ik verhuizen naar een groter dorp of stad (12%)
Anders namelijk ………
□ Door particuliere hulp 5x
□ Tuinman en glazenwasser 5 x (ook door jongeren)
□ Gebruik domotica
□ Seniorenwoningen 2x
□ Inzet nieuwe Nederlanders of mensen met afstand tot arbeidsmarkt
□ Moet financieel haalbaar zijn
□ Ouderen team zelfredzaamheid 2x
□ Boodschappenservice
□ We zien wel
□ Deelwoningen met leeftijdsgenoten
13

Uitkomsten vragenlijst enquête Dorpsvisie Wijster

* Maakt u gebruik van de voorzieningen op het gebied van zorg in Wijster?
□ 16 x Fysiotherapeut (4%)
□ 30 x Seniorenfit (7%)
□ 82 x Bloedprikken in het dorpshuis (19%)
□ 23 x Triggerpoint therapie (5%)
□ 283 x Ik maak nergens gebruik van (67%)
Anders namelijk ……………
□ Escort service
□ Café
□ Pedicure 5x
□ Diëtist 2x
□ Seniorenfit is niet toegankelijk voor mij 1x
Duurzaamheid: (vind je dit te ingewikkeld om in te vullen? Sla deze vragen dan over)

Aanvulling:
□ Duurzaamheid is belangrijk voor de gezondheid 2x
□ Belangrijk voor het milieu (en natuur) 13x
□ Particuliere zonnepanelen 2x
□ Kleinschalige initiatieven op het gebied van duurzaamheid 2x
□ Bijdrage klimaatverandering 6x
□ Goed om zuinig bezig te zijn 2x
□ Wateroverlast Mr. Hadderstraat
□ Warmte in school
□ Waterberging 3x
□ Belangrijk voor de kinderen 19x
□ Meer hergebruiken 2x
□ Kerncentrales
□ Eigen rommel opruimen 4x
□ Minder CO2 uitstoot (CO2 neutraal) 6x
□ Denk aan vogels, vlinders etc.
□ Financieel voordeel 4x
□ Oplaadpunten voor auto’s en fietsen 2x
14
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Buitengebieden niet vergeten
Zuinig zijn op de aarde 7x
Ledverlichting (straatverlichting op zonne-energie) 3x
Gezamenlijke initiatieven (coöperatie) 19x
Gezonde leefomgeving 4x
Alle boeren biologisch en produceren voor lokale markt en regio 2x
Energie van Attero gebruiken voor de omliggende dorpen 2x
Meer zonnepanelen 2x
Geen windmolens 2x
Energie neutraal proberen te worden in het dorp 3x
Gezeur zolang gas/diesel en elektriciteit niet duurder worden
Toekomst zonder gas 4x
Meer biodiversiteit

* Heeft u zelf maatregelen getroffen ten aanzien van duurzaamheid?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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Zonnepanelen
Isolatie (ook glas) 4x
Regenwater opvangen 3x
Scheiden van afval
Pellet kachel/houtkachel 4x
Geen vliegvakanties
Electrische scooter
Ledverlichting 6x
HR ketel
Groenaanplant bevordering 5x
Composteren
Elektrisch rijden 3x
Duurzaam bouwen 3x
Vloerverwarming 2x
Geen gebruik van gas 3x
Lokaal voedsel kopen
Diervriendelijke tuin 2x
Elektrisch koken op zonneboiler
Moestuin 2x
Uitkomsten vragenlijst enquête Dorpsvisie Wijster

□ Warmtepomp
□ PV panelen
* Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zou u in Wijster willen zien?
□ Ik zou graag willen zien dat ………..
□ Gezamenlijke aanschaf en gebruik energie initiatieven 18x
□ Zonnepark (panelen) aanleggen 22x
□ Zonnepanelen op school, dorpshuis en sportpark 7x
□ Financieel voordeel 6x
□ Gezamenlijke warmtepomp 2x
□ Windmolens (gemeenschappelijk, groot en klein) 7x
□ Waterberging
□ Collectief verwarmen 3x
□ Meer bloeiende bermen, meer bomen, meer biodiversiteit 8x
□ Geen 19x
□ Led straatverlichting 7x
□ oorlichting over duurzaamheid om dorp te betrekken 3x
□ Megastallen halveren
□ Geen lelieteelt in omgeving 2x
□ Duurzaam bouwen 6x
□ Beter weidevogelbeheer
□ Geen landbouwgrond voor gebruik zonnepanelen 4x
□ Gebruik terrein bij Attero voor collectief gebruik
□ Gebruik waterstof (verwarming) 2x
□ Plaatsen van afvalnetten
□ Dorpsmoestuin 2x
□ Bij-vriendelijke zaden
□ Oplaadpunt voor elektrische auto/fiets 2x
□ Lokale voedselinitiatieven
□ Bomen aan de Esstraat kortwieken; nemen zon weg voor zonnepanelen
□ Minder tuinafval in de natuur
□ Minder zwerfval
□ Aanspreekpunt landschapsbeheer en problemen
□ Algemene voorzieningen ruimte geven voor duurzaamheid
□ Zelfvoorzienend dorp worden
□ Energie betrekken vanuit Attero 3x
□ Afval betalen op volume 2x
□ Deelsysteem voor auto en gereedschap
□ Duurzame veiligheid
□ Stimuleren gebruik Openbaar vervoer
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