ZEVENHUIZEN
“OP WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIG DORP!”

Inwoners enquête
t.b.v.de Dorpsvisie 2020

Vereniging voor Dorpsbelangen
“Door Eendracht Sterk”
Zevenhuizen

Dorpsvisie 2020.
De huidige Dorpsvisie voor Zevenhuizen loopt dit jaar ten einde. Dit geeft de vereniging voor
dorpsbelangen “Door Eendracht Sterk” (DES) de mogelijkheid om over de toekomst van het
dorp na te denken en een toekomstbestendige visie te ontwerpen.
De inbreng van de inwoners van Zevenhuizen en de gemeente Westerkwartier is hierbij
gewenst. Met het vormen van de nieuwe gemeente Westerkwartier is het belangrijk dat
Zevenhuizen zichtbaar binnen de gemeente blijft. Mede daarom wordt de gemeente ook bij het
opstellen van de visie betrokken.
Wat is een Dorpsvisie?
In een visie staat kort en bondig omschreven hoe Zevenhuizen toekomstbestendig zal zijn en
waar het dorp voor staat. Daarnaast zal inzichtelijk gemaakt worden:
- Welke voorzieningen in het dorp aanwezig zijn;
- Hoe de leefbaarheid van het dorp ervaren wordt;
- Welke ontwikkelingen voor het dorp gewenst zijn;
- Hoe de leefbaarheid verbeterd kan worden zodat de inwoners blijven wonen in Zevenhuizen.
Enquête
Een goede visie en nuttige projecten komen voort uit de ideeën en inbreng van dorpsbewoners.
Daarom heeft DES de onderstaande enquête opgesteld en zouden we het zeer op prijs stellen
wanneer u deze zou invullen. Het is belangrijk dat van elke leeftijdsgroep een mening gehoord
wordt, laat daarom ook uw eventuele kinderen, partner, ouders ed. de enquête invullen!
Online invullen:
Het invullen en inleveren van de enquête kan op een aantal manieren:
- Eenvoudig online via de DES website: www.dorpsbelangendes7huizen.nl
Hierop kunt u ook extra exemplaren van de enquête downloaden en afdrukken.
- Download het formulier via de website en stuur deze na het invullen via email naar ons toe.
Dit kan via info@dorpsbelangendes7huizen.nl of dorpsbelangendes@gmail.com
- Op papier via het formulier dat u in de brievenbus heeft ontvangen
Op papier inleveren:
- 14 augustus 2019 tijdens de jaarmarkt bij de het informatiepunt van DES in het
Verenigingsgebouw. U ontvangt hier dan een klein presentje (op=op).
- Inleveren of opsturen naar het adres: DES, Bremstraat 19, 9354XS te Zevenhuizen.
- U kunt de enquête laten ophalen, neem daarvoor contact op met 06-20305238 (Anja Mellema)
of via de hierboven genoemde email adressen, of gebruik het contactformulier op de website.
- Eventuele extra papieren exemplaren kunnen afgehaald worden bij de firma Poeder aan de
Kokswijk, of druk zelf extra exemplaren af via de download op de website.
Hulp: Op verschillende locaties is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het invullen van
de enquête. We bieden hiervoor de volgende mogelijkheden:
- 28 aug. in de Groene Borg, van 15.00 tot 17.00 uur
- 4 sept. in het Verenigingsgebouw, van 19.00 tot 21.00 uur
- 11 sept. in de Vijverborg, van 15.00 tot 17.00 uur
Privacy: De verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt volgens de geldende privacy
regels en uitsluitend gebruikt voor het onderzoeken en opstellen van de Zevenhuister
Dorpsvisie zodat we in het begin 2020 de nieuwe Dorpsvisie kunnen presenteren.
Vriendelijk verzoeken wij u de formulieren tijdig in te leveren, uiterlijk 30 september 2019!
Namens het bestuur van DES, alvast hartelijk dank voor uw deelname

Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen 2020
Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de Dorpsvisie. Er zijn geen goede of foute
antwoorden, u kunt bij alle vragen uw persoonlijke mening aangeven.
Persoonlijke gegevens
Deze vragen hebben betrekking op uw persoonlijke situatie.
1. Wat is uw leeftijd?

jaar
2. Wat is uw geslacht?
☐ mannelijk
☐ vrouwelijk
3. Wat is uw burgerlijke staat?
☐ ongehuwd
☐ gehuwd of samenwonend
☐ gescheiden of gescheiden levend
☐ weduwe of weduwnaar
☐ anders, graag toelichten:
4. Hoe is de gezinssamenstelling ?
☐ alleen
☐ met partner
☐ met partner en kind(eren)
☐ thuis wonend bij ouder(s)
☐ anders, graag toelichten:

5. Heeft u op dit moment een betaalde baan?
☐ ja, in loondienst
☐ ja, zelfstandig
☐ nee
☐ anders, graag toelichten::

Wonen
De volgende vragen hebben betrekking op het wonen in Zevenhuizen
6. Hoeveel jaar woont u in Zevenhuizen?

jaar
7. Ik woon:
☐ binnen de bebouwde kom
☐ buiten de bebouwde kom
8. In het algemeen, hoe vindt u het om in Zevenhuizen te wonen?
☐ heel prettig
☐ prettig
☐ gaat wel
☐ onprettig
☐ heel onprettig
9. Wilt u in de komende jaren verhuizen?
☐ nee (ga naar vraag 12)
☐ ja, binnen 1 of 2 jaar
☐ ja, over 2 jaar of later
10. Zo ja, wat zijn de belangrijkste redenen dat u verhuisplannen heeft?

11: Zo ja, Waarheen zou u willen verhuizen?
☐ naar een andere woning in het dorp en binnen de bebouwde kom
☐ naar een andere woning in Zevenhuizen maar buiten de bebouwde kom
☐ naar een ander dorp in de omgeving van Zevenhuizen
☐ naar een andere regio
☐ ik weet het nog niet
12: Vindt u dat er in Zevenhuizen nieuwe woningen gebouwd moeten worden?
☐ nee (ga naar vraag 016)
☐ ja, maar niet te veel
☐ ja, er mag behoorlijk bijgebouwd worden
13: Zo ja, Wat voor soort woningen zouden er volgens u gebouwd moeten worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐ koopwoningen voor starters
☐ koopwoningen voor alleenstaanden
☐ koopwoningen voor modale inkomens
☐ koopwoningen in het duurdere segment
☐ huurwoningen voor starters

☐ huurwoningen voor alleenstaanden
☐ huurwoningen voor modale inkomens
☐ huurwoningen in het hogere segment
☐ (zelfstandige) woningen voor ouderen of gehandicapten
☐ aanleunwoningen
☐ anders, graag toelichten:

14: Zo ja, Waar vindt u dat er nieuwe woningen gebouwd zouden moeten worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐ het nieuwe uitbreidingsplan Oost
☐ op de locatie van oude panden bijv. gymnastiekgebouw Evertswijk
☐ anders, graag toelichten:

15: Zo ja, heeft u voorkeur voor bouwkavels of "kant en klare” woningen?
☐ alleen bouwkavels
☐ alleen "kant en klare" woningen
☐ zowel bouwkavels als "kant en klare" woningen
☐ anders, graag toelichten:

16: Heeft u serieus belangstelling voor:
☐ een (andere) huurwoning in Zevenhuizen
☐ een (andere) koopwoning in Zevenhuizen
☐ een bouwterrein in Zevenhuizen
☐ anders, graag toelichten:

Woon omgeving
17: Kunt u van onderstaande problemen aangeven in hoeverre ze in de buurt voorkomen?

Overlast door jongeren
Overlast van verkeer
Slecht onderhouden of in verval geraakte gebouwen
Slecht onderhouden/in verval geraakte tuinen/groenvoorzieningen
Vervuilde, oneffen of gladde stoep/wandelpaden

niet

soms

vaak

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Geluidsoverlast
(Andere) overlast van omwonenden / buren
Rommel op straat of openbare plaatsen
Vernieling in de buurt
Graffiti (muren e.d. bekladden)

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

18: Ervaart u andere overlast, zo ja welke:

Zevenhuizen als gemeenschap
De volgende stellingen gaan over Zevenhuizen als gemeenschap.
19: Zevenhuizen als gemeenschap.
Aankruisen wat voor u het best van toepassing is.

Dit is een dorp met veel saamhorigheid
In de buurt en directe omgeving is veel saamhorigheid
De mensen kijken hier nauwelijks naar elkaar om
Ik vind de dorpsbinding en het dorpsgevoel erg belangrijk
Het is gemakkelijk contacten te leggen in Zevenhuizen

Niet mee
eens

Min of
meer

Wel mee
eens

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Ondanks een grote groep betrokken inwoners die zich als vrijwilliger inzetten voor allerlei
activiteiten in het dorp, loopt het aantal vrijwilligers helaas terug.
20: Vrijwilliger: Bent u actief als vrijwilliger binnen het dorp Zevenhuizen?
☐ nee
☐ ja
21: Zo nee, wat maakt dat u niet actief bent als vrijwilliger?

22: Zo ja, hoeveel uren bent u daar gemiddeld per week mee kwijt:

uur/week
23: Indien u momenteel niet actief bent als vrijwilliger, zou u dit wel willen doen?
☐ nee (ga naar vraag 25)
☐ ja

24: Zo ja, op welke wijze zou u zichzelf dan aanmelden hiervoor?
☐ aanmelden op een bijeenkomst of activiteit van de betreffende groep of vereniging
☐ op persoonlijke uitnodiging door iemand of bekende vanuit de groep of vereniging
☐ anders, graag toelichten:

We hebben in Zevenhuizen 3 verenigingen die het dorp "vertegenwoordigen", namelijk
SP7 (activiteiten), DES (inwonersbelangen) en OVZ (ondernemersbelangen).
25: Zijn deze dorpsverenigingen voor u zichtbaar en herkenbaar naar het dorp toe?
☐ ja
☐ een beetje
☐ nee
☐ weet niet
☐ anders, graag toelichten:

Vervoer
De volgende vragen hebben betrekking op vervoer, verkeersveiligheid en groenvoorziening,
26: Welke vervoersmiddelen gebruikt u meestal?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐ auto (of meerijden met iemand anders)
☐ fiets of E-bike
☐ bus
☐ scooter/brommer/scootmobiel
☐ (regio)taxi
☐ niet van toepassing
☐ anders, graag toelichten:

27: Hoe vaak maakt u gebruik van de bus?
☐ (vrijwel) dagelijks
☐ wekelijks
☐ maandelijks
☐ slechts enkele keren per jaar
☐ (zo goed als) nooit
28: Kunt u lopend of fietsend naar de dichtstbijzijnde bushalte?
☐ ja, dat kan ik zonder problemen
☐ ja, maar wel met moeite
☐ nee
29: Wat vindt u van de volgende stelling: “Het openbaar vervoer is goed geregeld in
Zevenhuizen”?
☐ wel mee eens
(ga naar vraag 31)
☐ min of meer mee eens
☐ niet mee eens
30: Indien u het niet (helemaal eens) bent met de stelling van de vorige vraag, waarom bent
u dan niet tevreden?

De volgende vraag heeft betrekking op de gewone (niet toeristische) fiets en voetpaden.
31: Vindt u dat er voldoende goede voet- en fietspaden zijn in Zevenhuizen?
☐ ja (ga naar vraag 33)
☐ nee, niet voldoende fietspaden
☐ nee, niet voldoende voetpaden
32: Zo nee, op welke plekken mist u een (apart) fietspad of voetpad, of op welke locaties
zou dit beter kunnen?

33: Zijn er plekken waar u het verkeer onveilig vindt?
☐ nee (ga naar vraag 35)
☐ ja
34: Zo ja: kunt u deze onveilige plekken hier dan benoemen en de reden aangeven?

35: Vind u dat de wegen in Zevenhuizen goed worden onderhouden?
☐ ja (ga naar vraag 37)
☐ nee
36: Zo nee, Als u ontevreden bent over het onderhoud van de wegen kun u dan aangeven
om welke wegen, straten of locaties het gaat?

37: Zijn er plekken waar u 's avonds liever niet komt?
☐ nee (ga naar vraag 39)
☐ ja
38: Zo ja, welke plekken zijn dit en waarom komt u hier liever niet avonds?

39: Wat vindt u van de volgende stelling: “Ik vind dat de groenvoorziening in Zevenhuizen
goed wordt onderhouden” ?
Denk hierbij bijv. aan plantsoenen, park, stoepen, speelvelden, bermen en het kerkhof.
☐ wel mee eens
(ga naar vraag 41)
☐ min of meer mee eens
☐ niet mee eens
40: Zo nee, vul de plekken in waarvan u vindt dat ze slecht worden onderhouden.

Voorzieningen in Zevenhuizen
In het algemeen geldt dat voorzieningen zoals winkels, banken en huisartsen bezig te zijn te
verdwijnen uit de kleinere dorpen. Voor het een is dit minder erg maar voor het verdwijnen van
sommige andere voorzieningen wordt door dorpsbewoners ervaren als een grote achteruitgang.
Een wezenlijke aantasting van de leefbaarheid van het dorp.
De onderstaande vragen zijn bedoel om erachter te komen hoe hierover wordt gedacht.
Welke voorzieningen wilt u in het eigen dorp behouden of zelfs nieuw zien te krijgen?

41: Kunt u van onderstaande voorzieningen aangeven hoe belangrijk u het vindt om deze in
het dorp te behouden of (weer) te krijgen?
Wel
belangrijk

Minder
belangrijk

Niet
belangrijk

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kinderopvang
Basisschool
Huisarts
Busverbinding
MFC Multifunctioneel centrum
Hangplek voor jongeren
Jeugdsoos
Postkantoor of postagentschap
Bank
Geldautomaat
Supermarkt
Bakker
Slager
Groenteman
42: Welke voorziening mist u in Zevenhuizen?

43: Wat vindt u van de stelling “Ik ben tevreden over de speelvoorzieningen in het dorp” ?
☐ wel mee eens (ga naar vraag 45)
☐ niet mee eens
44: Indien niet mee eens, kunt u dan aangeven waar dat aan ligt?
☐ er zijn te weinig speelplekken
☐ de speelvoorzieningen zijn niet op de juiste plekken
☐ de speelvoorzieningen worden niet goed onderhouden
☐ teveel honden en kattenpoep op de speelplekken
☐ anders, graag toelichten:

Sport, recreatie en vrije tijd
Zevenhuizen heeft veel verenigingen.
We willen graag een beeld krijgen van de betrokkenheid bij de diverse activiteiten.

45: Van welke “vrijetijds” vereniging(en) in Zevenhuizen bent u lid?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐ Concordia
☐ Sparta (alle afdelingen zoals korfbal, darten, klootschieten, fietscross etc.)
☐ SVA (alle afdelingen zoals gym, tennis, atletiek, badminton etc.)
☐ Voetbalvereniging
☐ IJsvereniging
☐ Heidebloem
☐ Mac-Z Oldtimervereniging
☐ Hengelsportvereniging
☐ Zangvereniging / koor
☐ Bibliotheek
46: Van welke andere lokale vereniging(en) in Zevenhuizen bent u lid?
☐ Buurtvereniging
☐ De Laatste Eer
☐ Ondernemersvereniging
☐ DES
☐ SP7
☐ anders, graag toelichten:

47: Welke sport beoefent u en op welke locatie? (mag ook buiten Zevenhuizen zijn)

Sport/locatie:

48: Bent u kerkelijk betrokken in of direct rond Zevenhuizen?
☐ ja
☐ nee
49: Feestweek, welke opmerkingen zijn op u van toepassing?
☐ ik kom nooit op de feestweek
☐ ik kom bij enkele activiteiten
☐ ik ben (bijna) dagelijks aanwezig bij de feestweek activiteiten
☐ ik ben vrijwilliger bij één of meerdere van de activiteiten

50: Welke activiteit mist u nog in de feestweek?

MFC – Multi Functioneel Centrum
Zoals intussen bij iedereen wel bekend werkt Zevenhuizen hard aan een nieuw Multifunctioneel
centrum, waarin o.a. sportgelegenheid, verenigingen en een dorpshuisfunctie samen komen.
51: Welke voorzieningen en activiteiten zou u graag zien in het nieuwe MFC?

52: Zou u een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van het MFC?
☐ ja
☐ nee
53: Graag uw antwoord op de vorige vraag toelichten:

Samenleving
Bij de gasopslag in Langelo en enkele omliggende boorlocaties wordt een toenemende activiteit
verwacht nu de gaswinning in regie Noord-Oost Groningen wordt teruggebracht.
Hierdoor zou mogelijk lokaal schade en onrust kunnen ontstaan.
54: Maakt u zich hierover zorgen?
☐ nee
☐ ja
55: Heeft u, voor zover bekend, schade door lokale gaswinning?
☐ nee
☐ ja

In de huidige veranderende samenleving kan er binnen alle leeftijdsgroepen sprake zijn van
vereenzaming bijvoorbeeld doordat familie, vrienden en kennissen van mensen wegvallen of er
minder op de directe omgeving wordt gelet.
56: Welk antwoord is op u van toepassing?
☐ ik voel me nooit eenzaam
☐ ik ben een beetje eenzaam
☐ ik ben behoorlijk eenzaam
☐ ik voel me heel erg eenzaam
57: Als ik hulp nodig heb zijn er voldoende mensen in de buurt die me kunnen helpen
☐ wel mee eens
☐ min of meer mee eens
☐ niet mee eens
Ruimte voor uw eventuele toelichting:

58: Ik maak me zorgen of ik hier kan blijven wonen als ik hulpbehoevend wordt.
☐ wel mee eens
☐ min of meer mee eens
☐ niet mee eens
Ruimte voor uw eventuele toelichting:

Ouderen
Bepaalde voorzieningen zoals goed openbaar vervoer en een winkel zijn voor ouderen belangrijk om
zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
De onderstaande vragen hebben hierop betrekking.
59: Zijn er voldoende voorzieningen voor ouderen in Zevenhuizen?
☐ ja (ga naar vraag 61)
☐ nee
60: Zo nee, Welke specifieke ouderenvoorziening mist u?

61: Kunt u met een rapportcijfer (1 tot 10) uw mening geven over de leefbaarheid voor
ouderen in Zevenhuizen?

62: Ruimte voor eventuele toelichting bij uw antwoord op het rapportcijfer:

63: Stel dat u niet meer in uw huidige woning kan blijven wonen, naar wat voor soort
woningen zou u dan willen verhuizen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐ (kleinere) eengezinswoning met slaapkamer en badkamer op de begane grond
☐ senioren woning
☐ aanleunwoning
☐ bij kinderen of familie / vrienden
☐ woonvoorziening
☐ verzorgingshuis
☐ ik wil niet verhuizen, ik wil meer zorg thuis
☐ anders, graag toelichten:

Jongeren
Dit onderdeel van de vragenlijst is specifiek voor jongeren tot 25 jaar
64: Wat zijn overdag je belangrijkste bezigheden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐ ik zit op school/volg een opleiding
☐ ik zit op school en heb een bijbaan naast mijn opleiding
☐ ik heb betaald werk en volg geen opleiding momenteel
☐ ik zit niet op school en werk ook niet
☐ anders, graag toelichten:

65: Kun je aangeven hoeveel tijd je per dag gemiddeld besteed aan “social media” gebruik?

uur/dag

66: Verveel je je weleens?
☐ (bijna) nooit
☐ af en toe
☐ heel vaak

(ga naar vraag 68)

67: Zo ja, wanneer verveel je je dan?
☐ vooral door de week
☐ vooral in het weekend
☐ anders, graag toelichten:

68: Waar zie jij je vrienden meestal?
☐ op school
☐ thuis
☐ op straat
☐ bij het sporten
☐ bij het uitgaan
☐ ik ga weinig met vrienden om
☐ anders, graag toelichten:

69: Op welke (vaste) plekken ontmoet jij je leeftijdgenoten het meest?

70: Een vraag over jouw toekomstbeeld, kruis aan wat het meest op jou van toepassing is.
☐ ik wil (later) het liefst in Zevenhuizen zelf blijven wonen
☐ ik wil (later) het liefst in een dorp in de omgeving van Zevenhuizen blijven wonen
☐ ik wil (later) het liefst ergens in het noorden blijven wonen
☐ ik wil (later) het liefst elders gaan wonen
☐ ik wil het liefst zo snel mogelijk weg uit Zevenhuizen
☐ ik weet nog niet waar ik later wil gaan wonen
☐ anders, graag toelichten:

U heeft de eindstreep bereikt, dit waren de vragen.
Hartelijk dank voor uw moeite en het invullen van deze enquête!

Afsluiting
We kunnen ons voorstellen dat u nog iets kwijt wil over het wonen en leven in Zevenhuizen of
over deze enquête. Hieronder kunt u dit aangeven:

Vriendelijk verzoeken wij u de formulieren tijdig in te leveren,
dit kan tot 30 september 2019!
Inleveren
Het inleveren van de enquête kan op een aantal manieren:
- Eenvoudig online via de DES website: www.dorpsbelangendes7huizen.nl
- Download het formulier op de website en stuur deze ingevuld per email naar ons toe,
via info@dorpsbelangendes7huizen.nl of dorpsbelangendes@gmail.com
- 14 augustus 2019 tijdens de jaarmarkt bij de het informatiepunt van DES in het
Verenigingsgebouw. U ontvangt hier dan een klein presentje (op=op).
- Inleveren of opsturen naar het adres: DES, Bremstraat 19, 9354XS te Zevenhuizen.
- U kunt de enquête laten ophalen, neem daarvoor contact op met 06-20305238 (Anja Mellema)
of via de hierboven genoemde email adressen, of gebruik het contactformulier op de website.

Uitgave 08-2019
Vereniging voor Dorpsbelangen
DES -Zevenhuizen GN

