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Samenvatting 
 

Leefbaarheid is geen eenduidig begrip. Typerend is dat mensen een eigen invulling geven aan 

het begrip. Wat in ieder geval van belang is zijn de fysieke en sociale kenmerken van een 

omgeving. Leefbaarheid geeft aan hoe prettig mensen wonen op een bepaalde plek. Voor dit 

onderzoek zal de volgende definitie gebruikt worden.  

„Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en 

wensen die er door de mens aan worden gesteld.‟
1
 

 

In opdracht van gemeente het Bildt en woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland 

(WonenNWF) is het LeMon
2
 leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in gemeente het Bildt. 

LeMon is een leefbaarheidsmonitor ontwikkeld door RIGO Research en advies
3
. De LeMon 

leefbaarheidsmonitor maakt het oordeel van bewoners over de leefbaarheid zichtbaar.  

 

Doel van het onderzoek is om aan de hand van de wensen en behoeften van inwoners van 

gemeente het Bildt advies uit te brengen aan gemeente het Bildt en WonenNWF hoe het 

beleid omtrent leefbaarheid aangepast kan worden om aan te sluiten bij wensen en behoeften 

van de inwoners. Door het onderzoek eens in de drie jaar te herhalen worden trends en 

ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Dit onderzoek moet gezien worden als de nulmeting, het 

zal gebruikt worden als meetlat voor de toekomstige onderzoeken in gemeente het Bildt.  

 

De enquête is via een aselecte steekproef verstuurd naar 3000 huishoudens in de gemeente. In 

totaal hebben 929 personen de enquête ingevuld, voor een bevolkingsomvang van 11.000 

inwoners is dit een betrouwbaar aandeel. De respons op de enquête was in totaal 30,1%. 

 

Resultaten gemiddelde gemeente 

 

De respondenten geven voor het totaaloordeel gemiddeld een 7,9. Vergeleken met het 

landelijk gemiddelde is dit 0,4 punt hoger. Hiermee kan gezegd worden dat de leefbaarheid 

als positief tot zeer positief wordt beschouwd door inwoners van het Bildt. 

 

N.B. een hoog cijfer geeft aan dat men positief is over het onderwerp. Bijvoorbeeld: een 7,4 

voor Criminaliteit geeft dus aan dat men geen tot weinig last van dit aspect ondervindt. Dit 

geldt ook voor aspecten met betrekking tot overlast.  

 

De volgende aspecten worden positief tot zeer positief beoordeeld, oftewel een cijfer boven 

de 7.  

 

Overlast activiteiten 8,3 

Veiligheidsgevoel thuis 8,3 

Veiligheidsgevoel op straat overdag 8,2 

                                                 
1
 Leidelmeijer, K. en I. van Kamp (2003), Kwaliteit van de leefomgeving en 

leefbaarheid; naar een begrippenkader en conceptuele inkadering, RIGO en RIVM 
2
 www.lemoninternet.nl 

3
 http://www.rigo.nl/rigosite/nl-NL/Onzediensten/Uitgelicht/_p/itemid/1943/Leefbaarheid-door-de-ogen-van-

bewoners.aspx 
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Verhuisgeneigdheid 7,6 

Scholen 7,6 

Sportvoorzieningen 7,5 

Criminaliteit 7,4 

Veiligheidsgevoel op straat in de nacht 7,3 

Contact buurtbewoners 7,2 

Kwaliteit woningen 7,2 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 7,2 

Overlast personen 7,1 

Imago 7,1 

Bekendheid vereniging dorpsbelangen 7,0 

 

De onderstaande aspecten worden op gemeente niveau matig positief tot positief beoordeeld, 

met een score van 5,5 tot 7,0. 

 

Zorgvoorzieningen 6,9 

Dorpshuizen/MFC algemeen 6,9 

Activiteiten in dorpshuizen/MFC 6,8 

Eigen betrokkenheid met wijk/dorp 6,8 

Dienstregeling openbaar vervoer 6,6 

Kwaliteit overige voorzieningen 6,6 

Betrokkenheid buurtbewoners met wijk/dorp 6,5 

Hoeveelheid groenvoorzieningen 6,5 

Onderhoud groenvoorzieningen 6,4 

Kwaliteit woonomgeving/infrastructuur 6,3 

Hoeveelheid overige voorzieningen 6,3 

Vervuiling 6,1 

Verkeersoverlast 6,1 

Gebruik groenvoorzieningen 6,0 

Ontwikkeling buurt 5,9 

Bekendheid bijdrage gemeente 5,8 

Bijdrage gemeente leefbaarheid 5,7 

Mate van vertegenwoordiging door vereniging van dorpsbelangen 5,7 

Bijdrage WonenNWF leefbaarheid 5,6 

 

De volgende aspecten worden door de respondenten als negatief ervaren met een score van 

5,5 of lager. 

 

Gebruik speelvoorzieningen 5,0 

Onderhoud speelvoorzieningen 5,0 

Bekendheid bijdrage WonenNWF 4,9 

Hoeveelheid speelvoorzieningen 4,4 

 

Vergelijking 

 

De aspecten die positief uitspringen ten opzichte van het landelijk gemiddelde uit het LeMon 

onderzoek is het totaaloordeel en buurtbetrokkenheid. Het totaaloordeel krijgt een 7,9 van de 

inwoners van het Bildt tegenover een 7,5 gemiddeld. Buurtbetrokkenheid scoort 6,8 tegenover 

het gemiddelde van een 6,3.  Ook het veiligheidsgevoel wordt in het Bildt hoger beoordeeld 

met een 7,9 tegenover een 7,5 landelijk. 
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De speelvoorzieningen worden significant lager beoordeeld. Met een 4,8 is de beoordeling 

voor het Bildt 1,1 punt lager dan de 5,9 landelijk. Op het onderwerp overige voorzieningen 

scoort het Bildt 0,5 punt lager met een 6,4 tegenover een 6,9 landelijk. 

 

Vergeleken met de vier andere gemeenten scoort het Bildt wederom op totaaloordeel en 

buurtbetrokkenheid het hoogst. Ook hier valt op dat de speelvoorzieningen significant lager 

worden beoordeeld met een 4,8 tegenover een 5,8 in de andere gemeenten. 

 

Aanbevelingen 

 

Uit het onderzoek komen een aantal punten naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. Dit 

zijn de volgende:  

 

Speelvoorzieningen 

Respondenten geven aan ontevreden te zijn over de speelvoorzieningen in de gemeente. 

Zowel het gebruik van, het onderhoud van en de hoeveelheid speelvoorzieningen worden met 

een onvoldoende beoordeeld.  In de Notitie speeltuinenbeleid_09-EV en het convenant 

speeltuinen is het systematisch onderhoud van de speelvoorzieningen vastgelegd. Per 1 juli 

2010 onderhoudt WonenNWF de speeltuinen. Tevens heeft de gemeente de 

speelvoorzieningen gerenoveerd, deze zijn reeds in goede staat en voldoen aan de wettelijke 

eisen en normen uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Met deze maatregelen 

wordt niet alleen het onderhoud systematisch geregeld maar ook de veiligheid van de 

speelvoorzieningen gewaarborgd. 

De aanbeveling is er opgericht om de hoeveelheid aan speelvoorzieningen op het juiste peil te 

krijgen. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen waar precies 

behoefte aan is en hoe dit gerealiseerd kan worden. 

 

Vervuiling 

Hoewel de gemeente gemiddeld een 6,1 scoort op het aspect vervuiling komt uit de 

opmerkingen van de respondenten duidelijk naar voren dat er ongenoegens zijn rondom dit 

aspect. Met name hondenpoep en zwerfvuil zijn punten waar veel inwoners over klagen. De 

aanbeveling is er op gericht om samenwerking tussen gemeente en burgers te stimuleren. 

Hierdoor worden diverse aspecten van de vervuiling aangepakt. Door samen te werken met de 

burgers benadrukt de gemeente dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om 

vervuiling tegen te gaan. Het stimuleert gedragsverandering bij burgers. De gemeente kan 

gebruik maken van de kennis en ervaring van burgers door samenwerking en het vergroot het 

draagvlak voor de gemeentelijke aanpak.  

 

 

Verkeersoverlast 

Uit de opmerkingen van de respondenten komt naar voren dat men veel overlast ondervindt 

van het verkeer. Een mix van hardrijden en gevaarlijke situaties zijn de oorzaak van de 

ongenoegens. Uit het Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)  blijkt dat de gemeente 

goed op de hoogte is van de verkeersproblematiek. Het advies aan de gemeente is om er voor 

te zorgen dat de inwoners goed op de hoogte worden gehouden van de inzet zoals beschreven 

in het GVVP. De uitkomsten van de diverse pilots en onderzoeken moeten onder de aandacht 

van de inwoners gebracht worden, op deze manier toont de gemeente aan dat ze bezig is om 

de verkeersproblematiek aan te pakken.  
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Dienstregeling openbaar vervoer Oudebildtzijl 

In Oudebildtzijl valt op dat er behoefte is aan een betere dienstregeling van het openbaar 

vervoer. Het advies aan WonenNWF en de gemeente luidt om plaatselijk belang van 

Oudebildtzijl aan te sporen om verder onderzoek te doen naar de behoefte aan meer 

busdiensten. Het onderzoek zal zich moeten richten om de wensen en behoeften van de 

inwoners in kaart te brengen rondom de dienstregeling. Indien blijkt dat er meer bussen 

moeten rijden en de inwoners daar ook daadwerkelijk gebruik van maken dan kan de 

volgende stap gezet worden. Men zal contact moeten zoeken met Connexxion, het 

vervoersbedrijf dat actief is in de gemeente en provincie Fryslân, de opdrachtgever van 

Connexxion, om te kijken of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het openbaar vervoer. 

 

Veiligheidsgevoel in Minnertsga 

Inwoners van Minnertsga geven aan overlast te ondervinden van de opvangtehuizen in het 

dorp. Met name het rondhangen op diverse plekken in het dorp door de inwoners van de 

opvangtehuizen wordt als onprettig ervaren. Daarnaast klaagt men over het drank- en 

drugsgebruik. Uit de Bestuursrapportage 2009 voor gemeente het Bildt blijkt dat het probleem 

met name een kwestie is van veiligheidsgevoel. Hoewel de daadwerkelijke veiligheid niet in 

het geding is zorgt de aanwezigheid van de opvangtehuizen wel voor spanning in het dorp.  

 

Het advies richting de gemeente luidt om te onderzoeken wat de kern van de problemen is. 

Het is van belang dat de gemeente in gesprek gaat met de betrokken actoren om het probleem 

duidelijk in kaart te krijgen en te blijven werken richting een oplossing. 

 

Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente de inwoners van Minnertsga gaat voorlichten over 

de opvangtehuizen. Als we naar de cijfers kijken uit het Bestuursrapport 2009 dan blijkt dat 

de opvangtehuizen niet zorgen voor een verhoging in criminaliteit en meldingen van overlast. 

Door middel van een voorlichtingscampagne zou men de inwoners van Minnertsga bewust 

kunnen maken van deze feiten. Hierdoor zal het veiligheidsgevoel verbeterd kunnen worden. 

 

 

Kennis bijdrage WonenNWF  

De bijdrage van WonenNWF aan het verbeteren van de leefbaarheid wordt met name negatief 

beoordeeld door een gebrek aan kennis bij de inwoners van de bijdrage en de mogelijkheden 

die WonenNWF biedt. WonenNWF biedt diverse mogelijkheden aan de inwoners voor 

ondersteuning aan initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid. De 13 aandachtsgebieden 

zoals beschreven in de brochure Tijd voor leefbaarheid
4
 sluiten aan bij de wensen en 

behoeften van de inwoners, voorbeelden zijn de subsidiemogelijkheden bij de aanleg van 

nieuwe speelvoorzieningen maar ook het onderhoud van multifunctionele centra. Ook nieuwe 

initiatieven als de klussenbus sluiten aan bij de wensen van de inwoners. Hoewel er genoeg 

mogelijkheden zijn maken inwoners maar in beperkte mate gebruik van deze mogelijkheden. 

 

Als gekeken wordt naar de communicatie maakt WonenNWF gebruik van diverse media om 

de werkzaamheden en activiteiten naar buiten te brengen. O.a. via de website van de 

corporatie, de huurderskrant en persberichten in de Bildtse Post. Deze inspanning lijkt niet 

optimaal te werken. 

 

 

                                                 
4
 Brochure Wonen Noordwest Friesland: Tijd voor leefbaarheid 
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Aanbeveling richting WonenNWF is om de huidige manier van communiceren richting 

inwoners van het Bildt te evalueren. Optimaliseren van de communicatie is gewenst. Ten 

eerste zal men de inwoners dan beter op de hoogte kunnen houden van activiteiten die men 

ontplooit. Ten tweede zal de corporatie hierdoor naar buiten kunnen brengen welke 

mogelijkheden er zijn voor burgers om met behulp van WonenNWF initiatieven te starten ten 

behoeve van de leefbaarheid. Indien meer inwoners van het Bildt gebruik gaan maken van de 

mogelijkheden die WonenNWF biedt zal dit ten goede komen aan de leefbaarheid en aan de 

waardering voor de bijdrage van WonenNWF aan leefbaarheid. In de communicatie zal 

expliciet aandacht geschonken moeten worden aan het motiveren van mensen om initiatief te 

nemen. Op het moment worden inwoners met name geïnformeerd terwijl er in grote mate 

initiatief van de inwoners wordt verwacht om gebruik te maken van de mogelijkheden die 

WonenNWF biedt. Zodoende moeten zij ook gestimuleerd worden om hier gebruik van te 

maken. 

  

De tweede aanbeveling is om te zorgen dat inwoners in aanraking komen met initiatieven van 

WonenNWF. Hiervoor zou de corporatie projecten, zoals een straatspeeldag, op kunnen 

starten om zowel de leefbaarheid te verbeteren en in aanraking te komen met een groot aantal 

burgers. 

 

 

Kennis bijdrage gemeente het Bildt. 

De bijdrage van de gemeente aan leefbaarheid wordt met een onvoldoende beoordeeld. Veel 

inwoners geven aan dat er ruimte voor verbetering is of dat men weinig merkt van de inzet 

van de gemeente. Daarnaast geven veel van de respondenten aan dat ze niet of onvoldoende 

weten wat de gemeente doet op het gebied van leefbaarheid. Uit het Burgeronderzoek 2009 

dat de gemeente heeft laten uitvoeren door Trendview blijkt dat 86% van de inwoners vindt 

dat ze voldoende tot zeer goed op de hoogte worden gehouden van gemeentelijk nieuws. Het 

lijkt er op dat bij de inwoners onduidelijkheid heerst over het begrip leefbaarheid en welke 

inzet van de gemeente daar bij hoort. Hierdoor wordt de waardering voor de inzet van de 

gemeente laag beoordeeld. Het advies aan de gemeente luidt dat men actie moet ondernemen 

aan de hand van de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek. Hierdoor laat men zien dat de 

gemeente luistert naar de inwoners en dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid in de 

gemeente. Daarnaast zal men de acties naar aanleiding van het onderzoek duidelijk moeten 

communiceren richting de burger.  
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1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het leefbaarheidsonderzoek toegelicht. Daarbij wordt 

gekeken naar de rol die leefbaarheid speelt bij zowel WonenNWF als bij gemeente het Bildt. 

Ook zal de verantwoording voor het gebruik van LeMon worden toegelicht. In paragraaf 1.2 

zijn de doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek weergegeven. De leeswijzer is 

opgenomen in paragraaf 1.3. 

 

 

1.1 Aanleiding leefbaarheidsonderzoek 

 

Leefbaarheid is geen eenduidig begrip. Typerend is dat mensen een eigen invulling geven aan 

het begrip. Wat in ieder geval van belang is zijn de fysieke en sociale kenmerken van een 

omgeving. Leefbaarheid geeft aan hoe prettig mensen wonen op een bepaalde plek. Voor dit 

onderzoek zal de volgende definitie gebruikt worden. 

„Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en 

wensen die er door de mens aan worden gesteld.‟
5
 

 

Gemeente het Bildt en woningbouwcorporatie WonenNWF hebben leefbaarheid als een van 

de speerpunten van het beleid. Door het belang van leefbaarheid voor het prettig leven in het 

Bildt hebben WonenNWF en gemeente het Bildt het initiatief genomen om een 

leefbaarheidsonderzoek uit te voeren in deze gemeente. Het doel van het onderzoek is 

achterhalen hoe bewoners leefbaarheid in hun dorp ervaren. Daarnaast wil men weten of de 

inzet van WonenNWF en gemeente het Bildt voor de leefbaarheid aansluit bij de wensen en 

behoeften van de inwoners. Tenslotte zal er advies richting gemeente het Bildt en 

WonenNWF uitgebracht worden aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Dit 

advies zal zich richten op het aanpassen van het beleid van beide organisaties om beter aan te 

sluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners om zodoende de leefbaarheid in de 

gemeente verder te verbeteren. 

 

De inzet van WonenNWF en gemeente het Bildt voor leefbaarheid komt ook terug in het 

convenant dat is opgesteld tussen de twee organisaties. In bijlage A is het convenant 

opgenomen.  

 

                                                 
5
 Leidelmeijer, K. en I. van Kamp (2003), Kwaliteit van de leefomgeving en 

leefbaarheid; naar een begrippenkader en conceptuele inkadering, RIGO en RIVM 
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Wonen Noordwest Friesland 

 

In de missie van WonenNWF komt naar voren dat leefbaarheid belangrijk is voor de 

organisatie. De missie luidt als volgt:  

 

Wonen Noordwest Friesland is een transparante en klantgerichte 

corporatie, die op actieve en innovatieve wijze invulling geeft aan haar 

volkshuisvestingstaken en zich in spant om de leefbaarheid van de 

dorpen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

 

Voor WonenNWF staan de mensen centraal. De huurders en Koopgarant-kopers moeten zich 

prettig en veilig voelen in hun woning, hun woonomgeving en hun regio. WonenNWF heeft 

er daarom belang bij dat het sociale leven in de dorpen als positief wordt ervaren, dat de 

streek een positief imago heeft en dat er voldoende werkgelegenheid en 

recreatiemogelijkheden zijn. 

 

In het ondernemingsplan K-Trije van 2009 wordt expliciet aandacht geschonken aan 

leefbaarheid en wat dit voor de onderneming betekent in de komende jaren. Ieder jaar wordt 

€500.000,- gereserveerd ter besteding aan leefbaarheid. Twee medewerkers van WonenNWF 

onderhouden de contacten met de ruim 40 verenigingen van dorpsbelang. Zij moeten de 

knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de dorpen signaleren en oplossen, waar 

mogelijk in samenwerking met andere partijen. WonenNWF zet zich niet alleen in door een 

financiële bijdrage te leveren maar initieert, adviseert en faciliteert in het verbeteren van de 

leefbaarheid in hun werkgebied. 

 

Voor WonenNWF is vooral de link met de huurders en de woningen van belang. De algemene 

voorzieningen worden gezien als belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid voor huurders. Het 

multifunctionele gebruik van voorzieningen en accommodaties is van belang. Maar ook 

andere zaken zijn belangrijk voor de leefbaarheid en kunnen een reden zijn om een bijdrage 

toe te kennen: verwaarloosde panden of plekken, openbare ruimte en groenvoorzieningen 

nabij woningen, speelplaatsen voor de jeugd, onderhoud van dorpshuizen, dorpsschouwen. 

Op basis van belang en de noodzaak wordt een afweging gemaakt voor het toekennen van een 

bijdrage. Bij het subsidiebeleid van de corporatie zijn de dorpsvisies en de meningen van 

verenigingen van dorpsbelang belangrijke factoren. De rol van WonenNWF is gericht op het 

ondersteunen van en samenwerken met andere organisaties en als katalysator om nieuwe 

initiatieven te starten ter verbetering van de leefbaarheid. 
6
 

 

                                                 
6
 Ondernemingsplan Wonen Noordwest Friesland: K-Trije 2009 



 
LeMon leefbaarheidsmonitor 2010: Gemeente het Bildt 12 

Gemeente het Bildt 

 

Voor gemeente het Bildt is het van belang dat de leefbaarheid zo goed mogelijk wordt 

gewaarborgd. Leefbaarheid is verbonden met diverse kerntaken van de gemeente zoals het 

onderhoud van straten en wegen, openbare orde, groenvoorzieningen, etc. Deze onderwerpen 

zijn allemaal van invloed op het wonen in de gemeente, het is van belang dat deze taken goed 

zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente zodat men naar 

tevredenheid in het Bildt woont. 

 

De leefomgeving en gemeenschapszin zijn dé centrale thema‟s in de missie van de gemeente 

het Bildt. Met unieke leefomgeving wordt verwezen naar de kenmerkende (fysieke) 

elementen die het leven in de gemeente het Bildt zo aantrekkelijk maken. Hierbij kan worden 

gedacht aan de ruimte, de directe relatie met natuur en landschap, het onbedorven karakter 

zoals dat blijkt uit bijvoorbeeld de zeer geringe „lichtvervuiling‟ ‟s nachts, de historische 

waarde van de bebouwing, de landinrichting en de kernen. Van belang zijn ook de goede 

voorzieningen in directe omgeving. Zowel in de kernen als bijvoorbeeld in het nabijgelegen 

Leeuwarden zijn kwalitatief goede maatschappelijke en culturele voorzieningen beschikbaar. 

Daarnaast is de sociale samenhang van de afzonderlijke leefgemeenschappen zeer belangrijk. 

Meer dan elders in (de meer verstedelijkte delen van) het land is onder de inwoners sprake 

van maatschappelijke participatie en zorg en inzet voor de leefgemeenschap en de mede-

inwoners. Dit maakt de gemeente het Bildt een (sociaal) veilige omgeving. St. Annaparochie 

heeft daarnaast een regionale kernfunctie en biedt daardoor interessante werkgelegenheid in 

middenstand, productie en dienstverlening en een plus in voorzieningenpakket (bijv. 

voortgezet onderwijs).  

 

De gemeente stelt zich ten doel om - voor zover binnen haar vermogen - in samenspraak met 

andere overheden en (maatschappelijke) partijen het voorgaande profiel van de gemeente te 

onderhouden en bevorderen. De gemeente hanteert de volgende perspectieven; 

1. De gemeente benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de burgers;  

 

2. De gemeente bevordert sociale samenhang en betrokkenheid waardoor het met elkaar 

samenleven in dorpsgemeenschappen vanzelfsprekend is;  

 

3. De gemeente versterkt de relatie met de dorpsgemeenschappen;  

 

4. De leefbaarheid (incl. unieke leefomgeving) wordt zo goed mogelijk gewaarborgd;  

 

5. De gemeente beschermt ruimte (in de brede betekenis van het woord);  

 

6. De gemeente waarborgt het (economisch) draagvlak;  

 

7. De gemeente is geen eiland en streeft naar samenwerking met omliggende gemeenten om 

voorzieningen binnen een redelijke afstand van de inwoners in stand te kunnen houden;  

 

8. De gemeente gebruikt techniek en ICT om dienstverlening te verbeteren en meer „ruimte‟ 

te creëren voor andere werkzaamheden.  

 

De gemeente wil met dit perspectief vorm en inhoud geven aan de toekomst van het Bildt. De 

gemeente wil haar werk „eigen-zinnig‟, „open‟ en „dienstverlenend‟ verrichten. De gemeente 

lost echter niet alles zelf op; er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de burger. Het heeft 
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weinig zin om als gemeente zaken van de grond te trekken waar kennelijk weinig animo voor 

is; maar initiatieven worden zeker ondersteund. 

 

 

Verantwoording LeMon methode 

 

Voor het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de inwoners wordt gebruik 

gemaakt van de LeMon methode. Hiermee is het mogelijk om op een objectieve wijze de 

gevoelens rondom leefbaarheid van burgers in kaart te brengen. In opdracht van Aedes, de 

brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland, heeft RIGO Research en Advies de 

LeMon methode ontwikkeld. De manier waarop deze methode leefbaarheid inzichtelijk maakt 

is tweeledig. Het eerste onderdeel van LeMon is de enquête waarmee de mening van de 

inwoners gepeild wordt. Inwoners krijgen een enquête  waarop per leefbaarheidsaspect een 

cijfer van 1 tot en met 10 gegeven kan worden. In hoofdstuk 2 zal de enquête verder worden 

toegelicht. Naast de enquête is er de website www.lemoninternet.nl waar de uitkomsten van 

de enquête op geplaatst worden, met behulp van kaartbeelden worden de scores inzichtelijk 

gemaakt. Eens in de drie jaar zal het LeMon-onderzoek herhaald worden in de gemeente. Via 

de website is het mogelijk om de onderzoeken over diverse jaren naast elkaar te leggen om zo 

trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Tevens kan een vergelijking gemaakt worden 

met andere gemeenten. 

 

Dit onderzoek zal de eerste zijn uit een reeks die iedere 3 jaar herhaald gaat worden. Dit 

onderzoek zal daarom ook gezien moeten worden als de benchmark of nulmeting voor 

gemeente het Bildt. Het is nog niet mogelijk om te kijken of er significante veranderingen zijn 

in de leefbaarheid, bij een volgend onderzoek zullen de veranderingen in kaart gebracht 

kunnen worden. Wel is het mogelijk om gemeente het Bildt te vergelijken met andere 

vergelijkbare gemeenten waar eenzelfde LeMon onderzoek is gehouden om zo de score te 

interpreteren. Later in dit verslag zal daar verder op worden ingegaan. 
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1.2 Doelstelling en vraagstelling 

 

Doelstelling 

Aan de hand van de wensen en behoeften van inwoners van gemeente het Bildt advies 

uitbrengen aan gemeente het Bildt en Wonen Noordwest Friesland hoe het beleid omtrent 

leefbaarheid aangepast kan worden om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de 

inwoners. 

 

Vraagstelling 

Welke behoeften en wensen zijn er vanuit de inwoners van gemeente het Bildt op het gebied 

van leefbaarheid in de eigen woonomgeving en hoe kan het beleid hier het beste op aangepast 

worden? 

 

1.3 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 zal de onderzoekopzet toegelicht worden. Er zal nader ingegaan worden op de 

opzet van de enquête. Daarnaast gaan we kijken naar de respons en de respondenten. 

In hoofdstuk 3 zullen de uitkomsten van de enquête beschreven worden. Aan de hand van de 

diverse thema‟s zullen de scores op de onderwerpen uit de enquête worden bekeken de 

fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens, veiligheid, betrokken 

organisaties en totaaloordeel komen daarbij aan bod. Zowel het gemiddelde van de gemeente 

als de cijfers per dorp worden beschreven, per thema zal een conclusie volgen 

In hoofdstuk 4 wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van LeMon het Bildt met 

vier andere plattelandsgemeenten. Tevens wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de landelijke 

gemiddelden van het LeMon onderzoek. 

Hoofdstuk 5 zal een beschrijving geven van de uitkomsten per dorp. Hierbij zal nader 

ingegaan worden op het totaaloordeel en de verhuisgeneigdheid per dorp. Daarbij zullen de 

onderwerpen die volgens de respondenten voor verbetering vatbaar zijn nader toegelicht 

worden. Ook zullen de afwijkingen tussen de dorpen en het gemiddelde van de gemeente aan 

bod komen. 

De conclusies zijn in hoofdstuk 6 beschreven, hierbij is, indien mogelijk, gebruik gemaakt 

van de op- en aanmerkingen van de respondenten om een verklaring voor de cijfers te geven. 

In hoofdstuk 7 zijn de aanbevelingen opgenomen. Op basis van de uitkomsten van het LeMon 

onderzoek, gesprekken met betrokkenen van gemeente en WonenNWF en literatuurstudie zijn 

aanbevelingen gedaan. 
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2. Onderzoeksopzet 
 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek toegelicht. Aan bod komen de diverse 

onderwerpen uit de enquête, de opzet van het onderzoek en de respons. 

 

Voor het meten van de leefbaarheid in gemeente het Bildt wordt gebruik gemaakt van de 

LeMon leefbaarheidsmonitor. Met behulp van een enquête is de mening van bewoners van 

gemeente het Bildt gevraagd. Deze meting wordt inzichtelijk gemaakt door kaartbeelden op 

de website www.lemoninternet.nl. 

 

Met behulp van deze enquête zijn bewoners gevraagd te oordelen over diverse onderwerpen 

rondom leefbaarheid bij hun in de buurt. De enquête is grofweg in te delen in 6 

hoofdonderwerpen. In de bijlage B is de complete enquête opgenomen. In de onderstaande 

tabel zijn de 6 onderwerpen weergegeven en de daarbij behorende subonderwerpen. Ten slotte 

geeft men een totaaloordeel over de leefbaarheid. 

 

Opgemerkt dient te worden dat de rapportcijfers die worden gegeven het gevoel weergeeft 

van de respondenten, het is dus niet gezegd dat de cijfers overeenkomen met de werkelijke 

situatie. Oftewel als uit de enquête naar voren komt dat men een 3 geeft aan het onderwerp 

criminaliteit, dan hoeft het in de praktijk niet zo te zijn dat er daadwerkelijk veel criminaliteit 

is in de gemeente. 

 
   [Figuur 2.1: Overzicht thema’s en aspecten enquête]  

Fysieke woonomgeving Veiligheid 

Kwaliteit woningen 

Kwaliteit infrastructuur 

Groenvoorzieningen 

Speelvoorzieningen 

Scholen 

Zorgvoorzieningen 

Sportvoorzieningen 

Dorpshuizen/MFC 

Openbaar vervoer 

Overige voorzieningen 

Criminaliteit 

Veiligheidsgevoel thuis 

Veiligheidsgevoel op straat overdag 

Veiligheidsgevoel op straat avond 

 

Betrokken organisaties 

Vereniging van dorpsbelangen 

Bijdrage leefbaarheid WonenNWF 

Bijdrage leefbaarheid gemeente het Bildt 

 

Sociale woonomgeving Overige onderwerpen 

Contact buurtbewoners 

Betrokkenheid bij de buurt 

Ontwikkeling buurt 

Imago 

Verhuisgeneigdheid 

Ongenoegens Totaaloordeel 

Overlast van andere personen 

Overlast activiteiten 

Vervuiling 

Verkeersoverlast 

Totaaloordeel 
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2.1 Respons 

 

Aan de hand van een aselecte steekproef zijn 3000 enquêtes verstuurd over de 7 dorpen van 

de gemeente. Door gebruik van een aselecte steekproef wordt een goede representatie van de 

bevolking verkregen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel enquêtes verstuurd zijn naar 

ieder dorp. 
 
         [Figuur 2.1.1 Aantal verzonden enquêtes per dorp] 

Dorp Totaal aantal 

Huishoudens 

Verzonden enquêtes 

Westhoek 114 114 

Nij Altoenae 123 123 

Oudebildtzijl 416 291 

St. Jacobiparochie 722 505 

St. Annaparochie 1936 1283 

Vrouwenparochie 265 186 

Minnertsga 711 498 

Totaal 4287 3000 

 

In totaal is naar 70% van de huishoudens een enquête verstuurd. Voor de dorpen met minder 

dan 150 huishoudens is er voor gekozen om naar alle huishoudens een enquête te versturen. 

Hiermee is getracht het aantal respondenten zo hoog mogelijk te krijgen. Meer respondenten 

betekent een meer betrouwbare score voor het onderzoek. 

 
        [figuur 2.1.2 Respons per dorp] 

Dorp Verzonden enquêtes Respons Percentage 

Westhoek 114 32 28,1 % 

Nij Altoenae 123 36 29,3 % 

Oudebildtzijl 291 74 25,4 % 

St. Jacobiparochie 505 163 32,3 % 

St. Annaparochie 1283 404 31,5 % 

Vrouwenparochie 186 57 30,6 % 

Minnertsga 498 163 32,7 % 

Totaal 3000 929 30,1 % 

 

De hoogste respons kwam uit Minnertsga met 32,7 %. De laagste respons kwam uit 

Oudebildtzijl met 25,4%.  

 

Bij een dergelijk onderzoek is het van belang dat het betrouwbaar is. De betrouwbaarheid 

geeft aan of bij een zelfde onderzoek dezelfde uitkomsten worden verkregen. Bij een 

inwonersaantal van 11.000  is een aantal van 626 respondenten nodig voor een 

betrouwbaarheid van 99%. In totaal hebben 929 inwoners de enquête ingevuld. Hierdoor kan 

opgemerkt worden dat het onderzoek betrouwbaar is.
7
 

 

 

                                                 
7
 http://www.polarismr.com/education/tools_ss_calculator.html 
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2.2 De respondenten 

 

Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te krijgen in de respondenten. Gekeken wordt naar: de 

leeftijd, het geslacht, het type woning, de eigenaar van de woning en het type huishouden. 

Indien mogelijk zal er een vergelijking worden gemaakt met de werkelijke situatie in de 

gemeente. 
        [Figuur 2.2.1 Respondenten Man/vrouw] 

 
 

Bovenstaande tabel geeft het aandeel mannen en vrouwen weer dat de enquête heeft ingevuld. 

Mannen zijn iets beter vertegenwoordigd met 52% tegenover 46% vrouwen. De feitelijke 

situatie in de gemeente is dat 51% man is en 49% vrouw. 

 

Onderstaande grafiek geeft een weergave van de leeftijd van de respondenten. Alle 

leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Als gekeken wordt naar de werkelijke leeftijd van 

de inwoners van het Bildt komt duidelijk naar voren dat de leeftijdscategorie 65+ sterk is 

vertegenwoordigd. In het onderzoek is 26% ouder dan 65 jaar in werkelijkheid is 15% van de 

inwoners 65 jaar of ouder. Ook de groep van 45-64 jaar wijkt af van de werkelijkheid 42% 

van de respondenten is tussen de 45 en 64 jaar tegen 28% van de inwoners. De leeftijdsgroep 

25-44 jaar komt wel overeen met de werkelijkheid, 28% van de respondenten valt in deze 

categorie en 26% van de inwoners van het Bildt. De leeftijdscategorie onder de 25 jaar beslaat 

2% van de respondenten in werkelijkheid is dit 31%. De leeftijd 45+ is dus 

oververtegenwoordigd en 25- ondervertegenwoordigd. De enquête is niet gericht op kinderen 

en jongeren dus het is logisch dat deze laatste groep een lage representatie kent in het 

onderzoek.  
     [Figuur 2.2.2 Leeftijd respondenten] 
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In onderstaande tabel is het type woning weergegeven. Het aandeel mensen met een 

vrijstaande woning is duidelijk het grootst met 50%. Daarnaast woont 25% in een twee onder 

een kap woning en 19% in een rijtjeswoning. In een appartement woont 4% van de 

respondenten. 

 
              [Figuur 2.2.3 Type woning] 

 
 

Als gekeken wordt naar wie de eigenaar van de woning is kan het volgende gezegd worden. 

71% van de respondenten is zelf eigenaar. Daarnaast huurt 26% van de respondenten de 

woning van Wonen NWF. Bij de overige 3% is iemand anders eigenaar. De feitelijke situatie 

in de gemeente is 64% koop, 34% huur en 2% onbekend.  

 

Als we kijken naar de samenstelling van de huishoudens zien we dat 41% van de 

respondenten gehuwd/samenwonend is zonder (thuiswonende) kinderen. Daarnaast bestaat 

23% van de respondenten uit alleenstaanden zonder kinderen, 18% is gehuwd of 

samenwonend met een kind jonger dan 12 jaar en 14% is gehuwd of samenwonend met een 

thuiswonend kind ouder dan 12 jaar. Alleenstaand met jongste kind jonger dan 12 jaar en 

alleenstaand met jongste kind ouder dan 12 jaar vormen beide 2% van de respondenten.
8
 

 
                [Figuur 2.2.4 Type huishouden] 

 
 

                                                 
8
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3. Gemeenteprofiel 
 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de enquête bekeken. Per thema zullen de diverse 

onderwerpen worden toegelicht. Zowel het gemiddelde cijfer van de gemeente als de cijfers 

per dorp worden bekeken. Daarnaast zal een korte conclusie gemaakt worden van het thema. 

De onderwerpen zijn voorzien van kaartbeelden en een tabel met de cijfers. De nummering op 

deze kaarten is als volgt: 

 

1. Westhoek 

2. Nij Altoenae  

3. Oudebildtzijl  

4. St. Jacobiparochie  

5. St. Annaparochie   

6. Vrouwenparochie  

7. Minnertsga 

 

Op de kaartbeelden zijn alleen de dorpskernen aangeduid. Aan de hand van de 

postcodegebieden zijn de buitengebieden toegevoegd aan de dorpskernen. 
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3.1 Fysieke woonomgeving 

 

De fysieke woonomgeving betreft de gebouwde omgeving in de gemeente. In dit onderzoek 

zijn de volgende onderwerpen bekeken rondom de fysieke woonomgeving: Kwaliteit 

woningen, kwaliteit infrastructuur, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, scholen, 

zorgvoorzieningen, sportvoorzieningen, dorpshuizen/Multi functionele centra (MFC), 

openbaar vervoer en overige voorzieningen.  

 

3.1.1 Kwaliteit woningen 

Op de vraag: “Wat vindt u van de kwaliteit van de woningen in uw leefomgeving? Denk 

hierbij aan de aantrekkelijkheid en de staat van onderhoud.” scoort de gemeente gemiddeld 

een 7,2. Inwoners van St. Annaparochie geven het hoogste cijfer met een 7,5. In de Westhoek 

wordt het laagste cijfer gegeven een 6,3.  

 

Figuur 3.1.1: Kwaliteit woningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 6,3 

Nij Altoenae 7,2 

Oudebildtzijl 7,1 

St. Jacobiparochie 6,9 

St. Annaparochie 7,5 

Vrouwenparochie 6,5 

Minnertsga 7,3 

Gemeente 7,2 

 

Mensen in een huurwoning zijn iets minder tevreden met de kwaliteit van de woningen zij 

geven gemiddeld een 6,9. Huiseigenaren geven gemiddeld een 7,3 als waardering voor de 

kwaliteit van de woningen. 

 

3.1.2 Kwaliteit woonomgeving/infrastructuur 

Gevraagd werd: ”Wat vindt u van de woonomgeving/infrastructuur in uw leefomgeving? 

Denk hierbij aan de pleintjes, bestrating, inrichting van de wijk, verlichting, etc.” 

Gemiddeld scoort gemeente het Bildt een 6,3. St. Annaparochie scoort het hoogste een 6,6. 

Inwoners van Vrouwenparochie geven het laagste cijfer een 5,4.  

  

Figuur 3.1.2: Kwaliteit woonomgeving/infrastructuur 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,7 

Nij Altoenae 6,1 

Oudebildtzijl 6,2 

St. Jacobiparochie 6,3 

St. Annaparochie 6,6 

Vrouwenparochie 5,4 

Minnertsga 6,4 

Gemeente 6,3 
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3.1.3 Groenvoorzieningen 

 

Het onderwerp groenvoorzieningen is opgedeeld in 3 vragen. Ten eerst werd de respondenten 

gevraagd wat men van de groenvoorzieningen vindt en hoe hier gebruik van kan worden 

gemaakt. Gemiddeld scoort de gemeente een 6. Minnertsga scoort het hoogst met een 6,4 en 

Westhoek en St. Jacobiparochie het laagst met een 5,5. 

 

Figuur 3.1.3.A: Gebruik groenvoorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,5 

Nij Altoenae 5,9 

Oudebildtzijl 5,9 

St. Jacobiparochie 5,5 

St. Annaparochie 6,0 

Vrouwenparochie 5,8 

Minnertsga 6,4 

Gemeente 6,0 

 

 

De tweede vraag over de groenvoorzieningen ging over het onderhoud van het groen. 

Gemiddeld scoort het Bildt een 6,4. St. Annaparochie haalt met een 6,5 de hoogste score 

Westhoek de laagste met een 5,6.  

 

Figuur 3.1.3.B: Groenvoorzieningen onderhoud 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,6 

Nij Altoenae 6,0 

Oudebildtzijl 6,4 

St. Jacobiparochie 6,1 

St. Annaparochie 6,5 

Vrouwenparochie 6,2 

Minnertsga 6,5 

Gemeente 6,4 

 

De laatste vraag over groenvoorzieningen ging over de hoeveelheid groen. Gemiddeld scoort 

de gemeente een 6,5. Inwoners van Westhoek geven een 7,2. St. Jacobiparochie scoort een 

6,1. 

 

Figuur 3.1.3.C: Hoeveelheid groenvoorzienigen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 7,2 

Nij Altoenae 6,4 

Oudebildtzijl 6,6 

St. Jacobiparochie 6,1 

St. Annaparochie 6,5 

Vrouwenparochie 6,2 

Minnertsga 6,7 

Gemeente 6,5 
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3.1.4 Speelvoorzieningen 

 

Het onderwerp speelvoorzieningen is ook opgedeeld in 3 vragen. De eerste vraag is: ”Wat 

vindt u van de manier waarop kinderen gebruik kunnen maken van de speelvoorzieningen. 

Kunnen kinderen hier leuk en veilig spelen?” Gemiddeld scoort de gemeente een 5,0. 

Westhoek scoort met een 4.1 het laagst. Met een 6,8 scoort Nij Altoenae het hoogst op dit 

onderwerp. 

 

Figuur 3.1.4.A: Gebruik speelvoorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 4,1 

Nij Altoenae 6,8 

Oudebildtzijl 5,4 

St. Jacobiparochie 4,4 

St. Annaparochie 4,8 

Vrouwenparochie 5,9 

Minnertsga 5,6 

Gemeente 5,0 

 

 

 

De tweede vraag ging over het onderhoud van de speelvoorzieningen. Ook hier is het cijfer 

over de gehele gemeente een 5,0. Wederom scoort Westhoek het laagst met een 3,7. Nij 

Altoenae krijgt op dit onderwerp een 6,3 van de inwoners. 

 

Figuur 3.1.4.B: Onderhoud speelvoorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 3,7 

Nij Altoenae 6,3 

Oudebildtzijl 5,6 

St. Jacobiparochie 4,3 

St. Annaparochie 4,7 

Vrouwenparochie 6,0 

Minnertsga 5,7 

Gemeente 5,0 
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De laatste vraag over speelvoorzieningen ging over de hoeveelheid aan speelvoorzieningen. 

De gemeente scoort een 4,4 gemiddeld. Westhoek krijgt het laagste cijfer een 3,5. Inwoners 

van Nij Altoenae geven het hoogste cijfer, een 6,2. 

 

Figuur 3.1.4.C: Hoeveelheid speelvoorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 3,5 

Nij Altoenae 6,2 

Oudebildtzijl 4,7 

St. Jacobiparochie 3,9 

St. Annaparochie 4,0 

Vrouwenparochie 5,6 

Minnertsga 5,2 

Gemeente 4,4 

 

Over het algemeen gezien scoort het onderwerp speelvoorzieningen laag, met name in 

Westhoek zijn de inwoners ontevreden. Alleen in Nij Altoenae en Vrouwenparochie geven de 

inwoners een voldoende voor de speelvoorzieningen. 

 

3.1.5 Scholen 

 

Gevraagd werd wat men vindt van het schoolaanbod. Het gemiddelde cijfer is een 7,6. 

Westhoek krijgt een 4,2 van de respondenten. Met een 7,8 krijgt Nij Altoenae het hoogste 

cijfer. 

 

Figuur 3.1.5: Scholen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 4,2 

Nij Altoenae 7,8 

Oudebildtzijl 7,5 

St. Jacobiparochie 7,4 

St. Annaparochie 7,9 

Vrouwenparochie 7,6 

Minnertsga 7,7 

Gemeente 7,6 
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3.1.6 Zorgvoorzieningen 

 

Op de vraag wat de inwoners in het algemeen vinden van de zorgvoorzieningen en 

gezondheidscentra in hun leefomgeving wordt gemiddeld een 6,9 gegeven. Met een 7,4 krijgt 

St. Annaparochie het hoogste cijfer van de inwoners. Westhoek en Vrouwenparochie krijgen 

respectievelijk een 5,6 en een 5,1.  

 

Figuur 3.1.6: Zorgvoorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,6 

Nij Altoenae 6,7 

Oudebildtzijl 6,8 

St. Jacobiparochie 6,5 

St. Annaparochie 7,4 

Vrouwenparochie 5,1 

Minnertsga 7,1 

Gemeente 6,9 

 

 

3.1.7 Sportvoorzieningen 

 

De inwoners van het Bildt zijn over het algemeen tevreden over de sportvoorzieningen in de 

gemeente. Het gemiddelde cijfer is een 7,5. Met een 6,1 scoort Nij Altoenae het laagst en St. 

Annaparochie met een 7,8 het hoogst. 

 

Figuur 3.1.7: Sportvoorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 6,2 

Nij Altoenae 6,1 

Oudebildtzijl 7,0 

St. Jacobiparochie 7,5 

St. Annaparochie 7,8 

Vrouwenparochie 6,7 

Minnertsga 7,7 

Gemeente 7,5 
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3.1.8 Dorpshuizen/Multifunctionele centra 

 

Het onderwerp dorpshuizen/MFC is opgedeeld in twee vragen. De eerst vraag ging over wat 

inwoners over het algemeen vinden van de dorpshuizen/MFC. De gemeente scoort in zijn 

geheel een 6,9. Vrouwenparochie, Westhoek en Minnertsga scoren respectievelijk een 4,7 een 

5,5 en een 5,6. Met een 7,8 krijgt St. Annaparochie het hoogste cijfer. 

 

Figuur 3.1.8.A: Dorpshuizen/multifunctionele centra algemeen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,5 

Nij Altoenae 7,7 

Oudebildtzijl 6,9 

St. Jacobiparochie 6,5 

St. Annaparochie 7,8 

Vrouwenparochie 4,7 

Minnertsga 5,6 

Gemeente 6,9 

 

De tweede vraag ging over de activiteiten die men aanbiedt in de dorpshuizen/MFC. 

Gemiddeld geeft men een 6,8. Vrouwenparochie en Westhoek krijgen een 4,9 en een 5,9. Ook 

hier scoort St. Annaparochie het hoogst een 7,6 ook Nij Altoenae scoort een 7,6. 

 

Figuur 3.1.8.B: Activiteiten aanbod dorpshuizen/multifunctionele centra 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,9 

Nij Altoenae 7,6 

Oudebildtzijl 6,3 

St. Jacobiparochie 6,5 

St. Annaparochie 7,6 

Vrouwenparochie 4,9 

Minnertsga 6,1 

Gemeente 6,8 

 

Over het algemeen zijn de inwoners van het Bildt tevreden over de 

dorpshuizen/multifunctionele centra. Vrouwenparochie en Westhoek scoren het slechtst op dit 

onderwerp. 
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3.1.9 Openbaar vervoer 

 

Het onderwerp openbaar vervoer is opgesplitst in twee vragen. De eerste vraag ging over de 

bereikbaarheid van het openbaar vervoer, oftewel hoe makkelijk is het om bij de bus te 

komen. De gemeente scoort een 7,2. Minnertsga krijgt het hoogste cijfer een 7,5. 

Oudebildtzijl heeft met een 6,0 de laagste beoordeling. 

 

Figuur 3.1.9.A: bereikbaarheid openbaar vervoer 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 6,7 

Nij Altoenae 6,1 

Oudebildtzijl 6,0 

St. Jacobiparochie 7,3 

St. Annaparochie 7,3 

Vrouwenparochie 7,2 

Minnertsga 7,4 

Gemeente 7,2 

 

De tweede vraag ging over de dienstregeling. Rijden er genoeg bussen, is de aansluiting goed 

etc. Gemiddeld scoort het Bildt een 6,6.  Minnertsga krijgt een 7,1 en daarmee het hoogste 

cijfer. Oudebildtzijl krijgt het laagste cijfer een 4,4. 

 

Figuur 3.1.9.B: Dienstregeling openbaar vervoer 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 6,0 

Nij Altoenae 5,5 

Oudebildtzijl 4,4 

St. Jacobiparochie 6,8 

St. Annaparochie 7,0 

Vrouwenparochie 5,6 

Minnertsga 7,1 

Gemeente 6,6 
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3.1.10 Overige voorzieningen 

 

Onder overige voorzieningen worden winkels, horeca, culturele voorzieningen etc. bedoeld. 

Dit onderwerp is wederom opgesplitst in twee vragen. De eerste vraag ging over de kwaliteit 

van de overige voorzieningen. Gemiddeld scoort de gemeente een voldoende met een 6,6. In 

Vrouwenparochie krijgt dit onderdeel een 3,8 van de inwoners. St. Annaparochie krijgt het 

hoogste cijfer een 7,5. 

 

Figuur 3.1.10.A: Kwaliteit overige voorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,7 

Nij Altoenae 5,6 

Oudebildtzijl 6,7 

St. Jacobiparochie 5,7 

St. Annaparochie 7,5 

Vrouwenparochie 3,8 

Minnertsga 6,6 

Gemeente 6,6 

 

 

De tweede vraag ging over de hoeveelheid overige voorzieningen. De gemeente krijgt 

gemiddeld een 6,3. In Vrouwenparochie wordt een 3,9 gegeven aan de hoeveelheid overige 

voorzieningen. St. Annaparochie scoort ook op deze vraag het hoogst met een 7,1. 

 

Figuur 3.1.10.B: Hoeveelheid overige voorzieningen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,3 

Nij Altoenae 5,6 

Oudebildtzijl 5,9 

St. Jacobiparochie 5,5 

St. Annaparochie 7,1 

Vrouwenparochie 3,9 

Minnertsga 6,3 

Gemeente 6,3 

 

 

Op het gebied van overige voorzieningen is een duidelijk verschil te zien tussen 

Vrouwenparochie waar men negatief is over de voorzieningen en St. Annaparochie waar men 

zeer positief is over de overige voorzieningen. De andere dorpen zitten tussen deze twee in. 

Ook Minnertsga scoort redelijk op dit onderwerp. Vooral de kleinere dorpen scoren laag op 

overige voorzieningen. 
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3.1.11 Conclusie fysieke woonomgeving 

 

Gemiddeld genomen scoort de fysieke woonomgeving in de gemeente goed, op bijna alle 

onderwerpen een voldoende. Op het punt van speelvoorzieningen is duidelijk te zien dat er in 

de gehele gemeente ongenoegens zijn. In de opmerkingen van de respondenten komt naar 

voren dat met name het aantal speelvoorzieningen voor verbetering vatbaar is. Daarnaast zijn 

er enkele opvallende verschillen te zien. 

Op het gebied van scholen scoort Westhoek een  4,2 waar de andere dorpen rond het 

gemiddelde van een 7,6 zitten is dit een groot verschil, waarschijnlijk is het sluiten van de 

school in Westhoek in 2007 de aanleiding voor deze score.  

In Oudebildtzijl komt duidelijk naar voren dat het openbaar vervoer lager scoort dan de rest 

van de gemeente. Opgemerkt wordt dat de dienstregeling niet optimaal is, met name in de 

weekeinden en in de middagen moeten er volgens de respondenten meer bussen rijden.  

Als we kijken naar overige voorzieningen scoren met name de kleine kernen relatief vaak een 

lager cijfer. Met name in St. Annaparochie is men positief over het thema fysieke 

woonomgeving.  Aanleiding hiervoor is dat St. Annaparochie een centrale functie heeft. 

Hierdoor zijn veel voorzieningen in St. Annaparochie gevestigd. Wat tevens opvalt is het feit 

dat de inwoners van Vrouwenparochie op veel onderwerpen beduidend lager oordelen over de 

fysieke woonomgeving dan de andere dorpen, een duidelijke aanleiding is hier niet voor. 
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3.2 Sociale woonomgeving 

 

Naast de gebouwde omgeving en de fysieke voorzieningen die in een dorp aanwezig zijn, is 

het ook belangrijk hoe men met elkaar samenleeft. Als men prettig naast elkaar woont is dat 

goed voor de sociale cohesie. Omgekeerd geldt hetzelfde, als je niet fijn kunt samenleven met 

je buren heeft dat een sterke negatieve invloed op de leefbaarheid. De sociale woonomgeving 

geeft aan op wat voor manier bewoners met elkaar samenleven en in hoeverre men zich daar 

prettig bij voelt. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn het contact met de 

buurtbewoners en betrokkenheid bij de buurt.  

 

 

3.2.1 Contact buurtbewoners 

 

De eerste vraag die werd gesteld ging over het contact met de buurtbewoners. In Oudebildtzijl 

wordt het hoogste cijfer gegeven een 7,7. Het laagste cijfer is een 6,8 voor zowel St. 

Jacobiparochie als Vrouwenparochie. Gemiddeld scoort de gemeente een 7,2. 

 

Figuur 3.2.1: Contact buurtbewoners 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 7,4 

Nij Altoenae 7,6 

Oudebildtzijl 7,7 

St. Jacobiparochie 6,8 

St. Annaparochie 7,1 

Vrouwenparochie 6,8 

Minnertsga 7,6 

Gemeente 7,2 

 

 

3.2.2 Betrokkenheid bij de buurt 

 

De betrokkenheid bij de buurt is opgedeeld in twee vragen. De eerste vraag ging over hoe 

men de betrokkenheid van medebewoners beoordeelt. Gemiddeld wordt een 6,5 gegeven. De 

hoogste cijfers kwamen uit Minnertsga en Oudebildtzijl waar de inwoners een 6,9 geven aan 

de betrokkenheid van medebewoners. Vrouwenparochie scoort het laagst met een 6,1. 

 

Figuur 3.2.2.A: Betrokkenheid medebewoners buurt/wijk. 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 6,3 

Nij Altoenae 6,8 

Oudebildtzijl 6,9 

St. Jacobiparochie 6,2 

St. Annaparochie 6,5 

Vrouwenparochie 6,1 

Minnertsga 6,9 

Gemeente 6,5 
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Daarnaast werd men gevraagd een cijfer te geven aan de eigen betrokkenheid met de 

buurt/wijk. Gemiddeld kwam het cijfer uit op een 6,8 voor de gehele gemeente. Het hoogste 

cijfer komt van de inwoners van Minnertsga een 7,0. Vrouwenparochie scoort het laagst met 

een 6,5. 

 

Figuur 3.2.2.B: Eigen betrokkenheid buurt/wijk. 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 6,9 

Nij Altoenae 6,8 

Oudebildtzijl 6,8 

St. Jacobiparochie 6,6 

St. Annaparochie 6,8 

Vrouwenparochie 6,5 

Minnertsga 7,0 

Gemeente 6,8 

 

De cijfers voor betrokkenheid van medebewoners en eigen betrokkenheid bij de buurt/wijk 

liggen vrij dicht bij elkaar. De eigen betrokkenheid wordt steeds iets beter gescoord dan die 

van de medebewoners. 

 

3.2.3 Conclusie 

 

Inwoners van gemeente het Bildt zijn tevreden over de manier waarop men met elkaar 

samenleeft. Op alle punten krijgt de gemeente een voldoende. De scores in de diverse dorpen 

liggen vrij dicht bij elkaar. In plattelands gebieden is doorgaans onder de inwoners sprake van 

een hoge mate van maatschappelijke participatie en zorg en inzet voor de leefgemeenschap en 

de mede-inwoners.  
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3.3 Ongenoegens 

 

Ongenoegens hebben een effect op de beleving van leefbaarheid. Ze leveren een negatieve 

bijdrage aan de leefbaarheid. Over het algemeen is het meest voorkomende voorbeeld 

zwerfvuil en hondenpoep. Onderwerpen die aan bod komen zijn, overlast van andere 

personen, overlast van activiteiten, vervuiling en verkeersoverlast.  

 

3.3.1 Overlast van andere personen 

 

De eerste vraag ging over de overlast die men ondervindt van andere personen. Overlast van 

buren, geluidsoverlast, hangjongeren etc. Het gemiddelde cijfer voor de gemeente is een 7,1. 

Het hoogste cijfer wordt door inwoners van Nij Altoenae gegeven een 7,3. Het laagste cijfer is 

gegeven door inwoners van Westhoek een 6,7. 

 
N.B: Een hoog cijfer geeft aan dat men positief is over dit onderwerp 

Figuur 3.3.1: Overlast van andere personen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 6,7 

Nij Altoenae 7,3 

Oudebildtzijl 6,9 

St. Jacobiparochie 7,0 

St. Annaparochie 7,2 

Vrouwenparochie 7,1 

Minnertsga 6,8 

Gemeente 7,1 

 

 

3.3.2 Overlast activiteiten 

 

Met overlast door activiteiten kon men antwoord geven of overlast wordt ervaren door 

horecagelegenheden, weekmarkten of andere evenementen. Gemiddeld wordt een 8,3 

gegeven dus nauwelijks tot geen overlast. Nij Altoenae krijgt het hoogste cijfer van de 

inwoners een 8,7. Minnertsga scoort het laagste een 8,0.  
 
N.B: Een hoog cijfer geeft aan dat men positief is over dit onderwerp 

Figuur 3.3.2: Overlast activiteiten 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 8,5 

Nij Altoenae 8,7 

Oudebildtzijl 8,6 

St. Jacobiparochie 8,3 

St. Annaparochie 8,4 

Vrouwenparochie 8,2 

Minnertsga 8,0 

Gemeente 8,3 
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3.3.3 Vervuiling 

 

Bij vervuiling moet men denken aan zwerfvuil, hondenpoep, etc. Het gemiddelde cijfer voor 

de gemeente komt uit op een 6,1. Het hoogste cijfer is gegeven in Westhoek een 7,1. Het 

laagste cijfer in Vrouwenparochie een 5,7. 

 
N.B: Een hoog cijfer geeft aan dat men positief is over dit onderwerp 

Figuur 3.3.3: Vervuiling 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 7,1 

Nij Altoenae 6,3 

Oudebildtzijl 6,8 

St. Jacobiparochie 6,0 

St. Annaparochie 6,0 

Vrouwenparochie 5,7 

Minnertsga 5,8 

Gemeente 6,1 

 

 

3.3.4 Verkeersoverlast 

 

De laatste vraag in het onderdeel ongenoegens ging over verkeersoverlast. Gevraagd werd of 

inwoners last hebben van hard rijden, onveilig rijgedrag, etc. Het gemiddelde cijfer voor de 

gemeente komt uit op een 6,1. Het hoogste cijfer is door inwoners van St. Annaparochie 

gegeven een 6,5. Met een 4,4 scoorde Westhoek het laagste.  

 
N.B: Een hoog cijfer geeft aan dat men positief is over dit onderwerp 

Figuur 3.3.4: Verkeersoverlast 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 4,4 

Nij Altoenae 5,7 

Oudebildtzijl 5,3 

St. Jacobiparochie 5,6 

St. Annaparochie 6,5 

Vrouwenparochie 5,7 

Minnertsga 6,2 

Gemeente 6,1 
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3.3.5 Conclusie ongenoegens 

 

De ongenoegens kunnen gescheiden worden in twee groepen. Als men kijkt naar overlast van 

andere personen en overlast van activiteiten dan scoort de gemeente goed. Geen enkel dorp 

scoort op die vragen een onvoldoende. Als gekeken wordt naar overlast door vervuiling en 

verkeersoverlast komen er toch enkele negatieve scores uit. Op vervuiling scoren 2 dorpen 

een onvoldoende en nog eens 2 dorpen een krappe voldoende met een 6. Verkeersoverlast 

scoort gemiddeld dan wel een voldoende maar op dit onderwerp scoren de meeste dorpen een 

onvoldoende. Ook in de opmerkingen van de respondenten komt duidelijk naar voren dat dit 

aspecten zijn die de leefbaarheid negatief beïnvloeden. Als gekeken wordt naar vervuiling 

komt naar voren dat hondenpoep en zwerfvuil de meeste overlast veroorzaken. Op het gebied 

van verkeersoverlast is met name hardrijden een probleem. In het hoofdstuk 6 zal nader 

worden ingegaan op deze scores. 
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3.4 Veiligheid 

 

Veiligheid is een thema dat steeds belangrijker wordt. Ook voor leefbaarheid is het een van de 

belangrijkste onderwerpen en geeft aan of men ergens wel of niet prettig woont. Onderwerpen 

die aan bod komen zijn de volgende. Criminaliteit, veiligheidsgevoel thuis, veiligheidsgevoel 

op straat. Daarnaast kan opgemerkt worden dat overlast door andere personen in deze 

categorie kan vallen. Toch is dit geplaatst in het onderdeel ongenoegens omdat mensen 

overlast van anderen in de regel niet ervaren als een inbreuk op de veiligheid.  

 

3.4.1 Criminaliteit 

 

Bij criminaliteit gaat het om feiten die strafbaar zijn voor de wet. Gedacht moet worden aan 

inbraak, diefstal, drugshandel, vandalisme, etc. Inwoners van de gemeente geven aan weinig 

tot geen last te hebben van criminaliteit. Een 7,4 is het gemiddelde cijfer dat inwoners van de 

gemeente geven. De hoogste score is gegeven door inwoners van Nij Altoenae een 8,6. Het 

laagste cijfer is gegeven door inwoners van Minnertsga een 6,3. De andere dorpen scoren 

allemaal een 7,5 of hoger. 

 
N.B: Een hoog cijfer geeft aan dat men positief is over dit onderwerp 

Figuur 3.4.1: Criminaliteit 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 8,3 

Nij Altoenae 8,6 

Oudebildtzijl 7,8 

St. Jacobiparochie 7,5 

St. Annaparochie 7,5 

Vrouwenparochie 7,7 

Minnertsga 6,3 

Gemeente 7,4 

 

 

3.4.2 Veiligheidsgevoel thuis 

 

Gevraagd werd hoe veilig de respondenten zich in hun eigen huis voelen. Het gemiddelde 

cijfer is een 8,3. Het hoogste cijfer is gegeven door inwoners van Westhoek, Nij Altoenae en 

Oudebildtzijl een 8,8. De laagste score komt uit Minnertsga daar geven inwoners een 7,7 aan 

het veiligheidsgevoel thuis. 

 

Figuur 3.4.2: Veiligheidsgevoel thuis 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 8,8 

Nij Altoenae 8,8 

Oudebildtzijl 8,8 

St. Jacobiparochie 8,3 

St. Annaparochie 8,3 

Vrouwenparochie 8,4 

Minnertsga 7,7 

Gemeente 8,3 
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3.4.3 Veiligheidsgevoel op straat 

 

Het veiligheidsgevoel op straat is opgedeeld in twee vragen. Een splitsing is gemaakt in het 

veiligheidsgevoel overdag en in de avond/nacht. Als gekeken wordt naar het 

veiligheidsgevoel overdag dan geeft men gemiddeld een 8,2. Het hoogste cijfer is gegeven 

door inwoners van Nij Altoenae en Oudebildtzijl beiden een 8,9. Minnertsga krijgt het laagste 

cijfer een 7,5. 

 

Figuur 3.4.3.A: Veiligheidsgevoel op straat overdag 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 8,3 

Nij Altoenae 8,9 

Oudebildtzijl 8,9 

St. Jacobiparochie 8,4 

St. Annaparochie 8,1 

Vrouwenparochie 8,3 

Minnertsga 7,5 

Gemeente 8,2 

 

 

Voor het veiligheidsgevoel in de avond/nacht krijgt de gemeente gemiddeld een 7,3. Het 

hoogste cijfer wordt gegeven door inwoners van Nij Altoenae, een 8,5. Het laagste cijfer 

wordt gegeven door inwoners van Minnertsga een 6,4. 

 

Figuur 3.4.3.B: Veiligheidsgevoel op straat avond 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 8,1 

Nij Altoenae 8,5 

Oudebildtzijl 8,3 

St. Jacobiparochie 7,6 

St. Annaparochie 7,2 

Vrouwenparochie 7,8 

Minnertsga 6,4 

Gemeente 7,3 

 

3.4.4 Conclusie Veiligheid 

 

Over het thema veiligheid zijn de inwoners gemiddeld tevreden tot zeer tevreden . Als 

gekeken wordt naar de landelijke cijfers scoren plattelandsgemeenten altijd goed op het 

onderwerp veiligheid.  

Wat opvalt is dat inwoners van Minnertsga beduidend negatiever zijn over het onderdeel 

veiligheid. Op alle onderwerpen scoort het dorp lager dan de rest van de gemeente. Met name 

criminaliteit en het veiligheidsgevoel op straat in de avond scoren een stuk lager dan de 

andere dorpen. Uit de opmerkingen blijkt dat dit veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van 

diverse opvangtehuizen in het dorp.  
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3.5 Betrokken organisaties 

 

Diverse organisaties zijn betrokken bij de leefbaarheid in een dorp. In dit hoofdstuk zal 

ingegaan worden op de bekendheid met deze organisaties en wat men vindt van de activiteiten 

die ontplooid worden met betrekking tot de leefbaarheid in het dorp. Aan bod komen de 

vereniging van dorpsbelangen, WonenNWF en gemeente het Bildt. 

 

3.5.1 Vereniging van dorpsbelangen 

 

WonenNWF en gemeente het Bildt investeren en werken nauw samen met de diverse 

verenigingen van dorpsbelangen. Men wil daarom graag weten in hoeverre inwoners bekend 

zijn met dorpsbelangen en in hoeverre zij zich door vereniging van dorpsbelangen 

vertegenwoordigd voelen. 

 

Op de vraag of men bekend is met de vereniging van dorpsbelangen en wat zij doen wordt een 

gemiddeld cijfer gegeven van een 7,0. Het hoogste cijfer wordt gegeven door inwoners van 

Nij Altoenae, een 8,0. Het laagste cijfer wordt gegeven door inwoners van St. Annaparochie, 

een 6,6. 

 

Figuur 3.5.1.A: Bekendheid met vereniging van dorpsbelangen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 7,1 

Nij Altoenae 8,0 

Oudebildtzijl 7,5 

St. Jacobiparochie 7,0 

St. Annaparochie 6,5 

Vrouwenparochie 7,3 

Minnertsga 7,7 

Gemeente 7,0 

 

 

Naast de vraag of men bekend is met dorpsbelangen werd gevraagd in hoeverre men zich 

vertegenwoordigd voelt door de vereniging van dorpsbelangen. Gemiddeld scoort de 

gemeente een 5,7. Het hoogste cijfer is gegeven door inwoners van Minnertsga, een 6,5. Het 

laagste cijfer komt uit St. Annaparochie, een 5,4.  

 

Figuur 3.5.1.B: Vertegenwoordiging vereniging van dorpsbelangen 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,8 

Nij Altoenae 6,1 

Oudebildtzijl 6,3 

St. Jacobiparochie 5,5 

St. Annaparochie 5,4 

Vrouwenparochie 5,7 

Minnertsga 6,5 

Gemeente 5,7 
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3.5.2 Bijdrage WonenNWF en gemeente het Bildt 

 

WonenNWF en gemeente het Bildt willen graag inzicht in het feit of inwoners van de 

gemeente op de hoogte zijn van de inspanningen van WonenNWF en gemeente het Bildt om 

de leefbaarheid te behouden/verbeteren. De eerste vraag is gericht op WonenNWF en of de 

inwoners kennis hebben van de bijdrage van WonenNWF aan leefbaarheid. Het gemiddelde 

cijfer van de gemeente is een 4,9. Het hoogste cijfer wordt gegeven door inwoners van 

Vrouwenparochie, een 5,4. Het laagste cijfer komt uit Westhoek, een 3,6.  

 

Figuur 3.5.2.A: Kennis van bijdrage WonenNWF aan leefbaarheid 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 3,6 

Nij Altoenae 5 

Oudebildtzijl 4,4 

St. Jacobiparochie 5,1 

St. Annaparochie 4,7 

Vrouwenparochie 5,4 

Minnertsga 5,3 

Gemeente 4,9 

 

Daarnaast werd gevraagd of men vindt dat WonenNWF genoeg bijdraagt aan de leefbaarheid. 

Het gemiddelde van de gemeente komt uit op een 5,6. De hoogste score wordt gegeven door 

inwoners van Minnertsga, een 5,9. Het laagste cijfer is gegeven door inwoners van Westhoek, 

een 3,9. 

 

Figuur 3.5.2.B: Bijdrage WonenNWF aan leefbaarheid 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 3,9 

Nij Altoenae 5,0 

Oudebildtzijl 5,2 

St. Jacobiparochie 5,5 

St. Annaparochie 5,8 

Vrouwenparochie 5,5 

Minnertsga 5,9 

Gemeente 5,6 
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Op de vraag of men weet wat de gemeente doet om de leefbaarheid te verbeteren/behouden 

wordt gemiddeld een 5,8 gegeven. Minnertsga krijgt het hoogste cijfer van de inwoners, een 

6,1. Het laagste cijfer is gegeven door inwoners van Oudebildtzijl, een 5,6. 

 

Figuur 3.5.2.C: Kennis van bijdrage gemeente het Bildt aan leefbaarheid 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 5,8 

Nij Altoenae 5,7 

Oudebildtzijl 5,6 

St. Jacobiparochie 5,7 

St. Annaparochie 5,7 

Vrouwenparochie 5,9 

Minnertsga 6,1 

Gemeente 5,8 

 

Ook werd gevraagd of men de bijdrage van de gemeente aan leefbaarheid voldoende vindt. 

Het gemiddelde cijfer is een 5,7. Minnertsga scoort het hoogste cijfer, een 6,0. Het laagste 

cijfer werd gegeven door inwoners van Westhoek, een 4,6. 

 

Figuur 3.5.2.D: Bijdrage gemeente het Bildt aan leefbaarheid 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 4,6 

Nij Altoenae 5,4 

Oudebildtzijl 5,6 

St. Jacobiparochie 5,5 

St. Annaparochie 5,9 

Vrouwenparochie 5,2 

Minnertsga 6,0 

Gemeente 5,7 

 

3.5.3 Conclusie betrokken organisaties 

 

De meeste inwoners zijn bekend met de vereniging van dorpsbelangen, men voelt zich echter 

niet sterk vertegenwoordigd door de vereniging. Veel respondenten geven aan geen interesse 

te hebben voor de vereniging van dorpsbelangen. Daarnaast weten ze vaak niet waar de 

vereniging van dorpsbelangen zich mee bezig houdt. Hierdoor vinden zij ook niet dat ze 

vertegenwoordigd worden door de vereniging. Daarentegen geeft een groot deel van de 

respondenten aan lid te zijn van de vereniging van dorpsbelangen en dat ze de inzet belangrijk 

vinden voor het dorp. Bekendheid met de bijdrage van WonenNWF en gemeente het Bildt 

scoren beide laag. Ook krijgt de bijdrage zelf een relatief laag cijfer van de respondenten. De 

lage scores voor de bijdrage en kennis van de bijdrage van de gemeente en WonenNWF is 

vooral te wijten aan het gebrek aan kennis dat men heeft over het begrip leefbaarheid en de 

werkzaamheden die daarbij horen en een gebrek aan kennis van de werkzaamheden die 

uitgevoerd worden. Hierdoor geven veel van de respondenten een neutrale 5 of 6. Tevens 

geven veel respondenten aan dat er meer gedaan kan worden om de leefbaarheid te 

verbeteren. De mensen die wel op de hoogte zijn van de werkzaamheden van de gemeente en 

WonenNWF geven over het algemeen een hoger cijfer. In de conclusies (hoofdstuk 6) worden 

deze scores toegelicht. 
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3.6 Overige onderwerpen 

 

In dit hoofdstuk worden de overige onderwerpen besproken die niet onder een bepaald thema 

vallen. Ontwikkeling van de buurt, het imago van de buurt en de verhuisgeneigdheid worden 

bekeken.  

 

3.6.1 Ontwikkeling buurt 

 

Op de vraag hoe de wijk of het dorp zich ontwikkeld wordt gemiddeld een 5,9 gegeven. Het 

hoogste cijfer komt uit Oudebildtzijl, een 6,5. In Westhoek wordt het laagste cijfer gegeven, 

een 4,8. 

 

Figuur 3.6.1: Ontwikkeling buurt 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 4,8 

Nij Altoenae 6,1 

Oudebildtzijl 6,5 

St. Jacobiparochie 5,2 

St. Annaparochie 6,2 

Vrouwenparochie 5,2 

Minnertsga 5,9 

Gemeente 5,9 

 

Men kon een cijfer geven van 1 (sterk achteruit gegaan) tot 10 (sterk vooruit gegaan). Een 

cijfer tussen de 5 en 6 geeft aan dat de inwoners geen of een minimale verandering hebben 

gezien in de ontwikkeling van de wijk. Alleen van Oudebildtzijl kan gezegd worden dat er 

een hele lichte positieve verandering plaatsvindt. 

 

3.6.2 Imago 

 

Gevraagd werd of inwoners van het Bildt anderen zouden aanraden om in hun dorp/buurt te 

gaan wonen. Het gemiddelde cijfer dat de respondenten hebben gegeven is een 7,1. 

Oudebildtzijl scoort een 7,6 en daarmee het hoogst. Inwoners van Vrouwenparochie geven het 

laagste cijfer op deze vraag, een 5,7. 

 

Figuur 3.6.2: Imago wijk/dorp 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 7,1 

Nij Altoenae 7,5 

Oudebildtzijl 7,6 

St. Jacobiparochie 6,3 

St. Annaparochie 7,5 

Vrouwenparochie 5,7 

Minnertsga 6,9 

Gemeente 7,1 

Opvallend is dat Vrouwenparochie en St. Jacobiparochie laag scoren vergeleken met de 

andere dorpen. De andere dorpen zijn positiever over het aanprijzen van hun dorp aan 

buitenstaanders. 
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3.6.3 Verhuisgeneigdheid 

 

Op de vraag of men er wel eens over nadacht om te verhuizen wordt gemiddeld een 7,6 als 

cijfer gegeven. Het hoogste cijfer wordt gegeven door inwoners van Oudebildtzijl, St. 

Annaparochie en Minnertsga, een 7,8. Het laagste cijfer wordt gegeven door inwoners van 

Vrouwenparochie, een 6,9. Over het algemeen zijn mensen dus niet van plan om te verhuizen. 

 
N.B: Een hoog cijfer geeft aan dat men niet geneigd is te verhuizen 

Figuur 3.6.3: Verhuisgeneigdheid 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 7,3 

Nij Altoenae 7,4 

Oudebildtzijl 7,8 

St. Jacobiparochie 7,3 

St. Annaparochie 7,8 

Vrouwenparochie 6,9 

Minnertsga 7,8 

Gemeente 7,6 

 

3.6.4 Conclusie overige onderwerpen 

 

Op de aspecten imago en verhuisgeneigdheid scoort de gemeente goed. Dit heeft 

verschillende oorzaken. De rust, ruimte en vrijheid wordt door veel respondenten 

gewaardeerd. Het aanbod van voorzieningen wordt met name in St. Annaparochie zeer 

gewaardeerd. Ook de sociale contacten worden als reden genoemd. Indien men wel aangeeft 

te verhuizen is dit in de regel omdat het uit noodzaak komt door ouderdom of omdat de 

gezondheid het niet toelaat om in de huidige woning te blijven. 
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3.7 Totaaloordeel 

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het totaaloordeel. De volgende vraag werd gesteld:" Hoe 

prettig vindt u het om in uw wijk/dorp te wonen." 

 

Het gemiddelde cijfer is een 7,9. Hiermee is duidelijk dat inwoners van het Bildt tevreden tot 

zeer tevreden zijn over de leefbaarheid. Inwoners van Nij Altoenae zijn het meest tevreden 

met de leefbaarheid en geven een 8,5. Vrouwenparochie scoort het laagste cijfer een 7,3. 

 

Figuur 3.7: Totaaloordeel 

 

Dorp Cijfer 

Westhoek 8,2 

Nij Altoenae 8,5 

Oudebildtzijl 8,4 

St. Jacobiparochie 7,5 

St. Annaparochie 8,0 

Vrouwenparochie 7,3 

Minnertsga 7,9 

Gemeente 7,9 

 
Redenen die worden genoemd zijn de rust, ruimte en vrijheid van het gebied. Ook de sociale 

contacten en de gezelligheid zijn voor veel respondenten belangrijk. Daarnaast geven veel van 

de respondenten aan dat ze het fijn vinden dat veel voorzieningen dichtbij zijn ofwel in  

St.Annaparochie of in Leeuwarden. 
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4. Vergelijking 
 

Het LeMon leefbaarheidsonderzoek 2010 is het eerste LeMon onderzoek in gemeente het 

Bildt. In die zin is het dan ook de benchmark en is er geen materiaal om de leefbaarheid te 

vergelijken met voorgaande jaren. In dit hoofdstuk zal daarom een vergelijking gemaakt 

worden met het landelijk gemiddelde van 2010 van het LeMon onderzoek. Daarnaast zal er 

een vergelijking worden gemaakt met vier andere plattelandsgemeenten dit zijn: Borger-

Odoorn, Zijpe, Oude-Ijsselstreek en Franekeradeel. 

 

Het LeMon onderzoek kent een aantal onderwerpen die in ieder onderzoek terug komen. Voor 

het onderzoek in gemeente het Bildt is gekozen om deze lijst met onderwerpen uit te breiden 

met o.a. vragen over dorpshuizen/MFC, imago en verhuisgeneigdheid. Tevens zijn er in het 

onderzoek in het Bildt enkele onderwerpen opgesplitst in deelvragen. Het onderwerp 

speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, buurtbetrokkenheid en het veiligheidsgevoel. Voor 

deze vergelijking zijn deze onderwerpen weer samengevoegd. 

 
[Figuur 4.1: Overzicht scores plattelandsgemeenten] 

 Borger-

Odoorn 

Dongen Zijpe Franekeradeel het 

Bildt 

Gemiddelde 

gemeenten 

Totaaloordeel 7,3 7,5 7,8 7,7 7,9 7,6 

Kwaliteit woningen 7,3 7,6 7,6 7,2 7,2 7,4 

Woonomgeving 6,1 6,8 6,9 6,4 6,3 6,5 

Groenvoorzieningen 6,0 6,8 6,7 6,3 6,3 6,4 

Speelvoorzieningen 5,6 6,1 6,5 5,9 4,8 5,8 

Overige voorzieningen 6,8 6,6 5,7 6,4 6,4 6,4 

Buurtbetrokkenheid 6,3 6,5 6,6 6,5 6,8 6,5 

Overlast van personen 6,6 7,3 7,5 7,5 7,1 7,2 

Overlast activiteiten 8,2 8,3 8,5 8,5 8,3 8,4 

Overlast vervuiling 6,3 6,6 7,4 6,3 6,1 6,5 

verkeersoverlast 5,7 6,5 6,8 6,0 6,1 6,2 

Criminaliteit 7,0 7,3 8,0 7,3 7,4 7,4 

Veiligheidsgevoel 7,2 7,7 8,1 8,4 7,9 7,9 

Ontwikkeling buurt 5,7 6,2 6,2 6,1 5,9 6,0 
[Bron: www.lemoninternet.nl] 

 

In positieve zin worden de buurtbetrokkenheid en het totaaloordeel hoger beoordeeld dan het 

gemiddelde van de gemeenten, beide onderwerpen scoren 0,3 punt hoger.  

 

De scores in de diverse gemeenten liggen dicht bij elkaar. Op 9 van de 14 onderwerpen scoort 

het Bildt lager dan het gemiddelde van de gemeenten. Op 7 van deze onderwerpen is het 

verschil 0,2 punt of minder. Op de speelvoorzieningen scoort het Bildt significant lager in 

vergelijking met de andere gemeenten. Het gemiddelde is een 5,8 het Bildt scoort een 4,8 op 

speelvoorzieningen. De score (4,8) is het gemiddelde van de drie deelvragen betreffende de 

speelvoorzieningen. Wanneer we de vergelijking maken met de gemeenten individueel is ook 

duidelijk dat het Bildt beduidend lager scoort, de andere gemeenten scoren allemaal een 5,6 of 

hoger. 

 

Overlast door vervuiling wordt in het Bildt met 0,4 punt lager beoordeeld dan het gemiddelde 

van de gemeenten. Dit komt voornamelijk door het cijfer dat in Zijpe wordt gegeven aan dit 
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onderwerp, een 7,4 en het cijfer dat inwoners van Dongen geven, een 6,6. Franekeradeel en 

Borger-Odoorn scoren beiden een 6,3. 

 

 

 

Vergelijking landelijk gemiddelde 

 

Op 6 van de 14 onderdelen scoort het Bildt hoger dan het landelijk gemiddelde, 5 onderdelen 

scoren lager dan het landelijk gemiddelde. 

 
             [Figuur 4.2: Overzicht scores landelijk gemiddelde] 

 Landelijk 

gemiddelde 

het Bildt 

Totaaloordeel 7,5 7,9 

Kwaliteit woningen 7,3 7,2 

Woonomgeving 6,6 6,3 

Groenvoorzieningen 6,3 6,3 

Speelvoorzieningen 5,9 4,8 

Overige voorzieningen 6,9 6,4 

Buurtbetrokkenheid 6,3 6,8 

Overlast van personen 6,8 7,1 

Overlast activiteiten 8,3 8,3 

Overlast vervuiling 6,4 6,1 

verkeersoverlast 6,0 6,1 

Criminaliteit 7,1 7,4 

Veiligheidsgevoel 7,5 7,9 

Ontwikkeling buurt 5,9 5,9 
            [Bron: RIGO Research en Advies] 

 

In positieve zin scoort de buurtbetrokkenheid 0,5 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Een 6,8 in het Bildt tegenover een 6,3 landelijk. Ook het veiligheidsgevoel en totaaloordeel, 

beide een 7,9, worden beter beoordeeld dan het landelijk gemiddelde van 7,5. Verder scoren 

criminaliteit, overlast van personen en verkeersoverlast iets beter dan het landelijke 

gemiddelde, de verschillen bij deze onderwerpen zijn 0,3 punt of minder. 

 

Ook in vergelijking met het landelijke gemiddelde scoort het onderwerp speelvoorzieningen 

significant lager. Met een 4,8 is het verschil 1,1 punt lager dan de 5,9 landelijk. Op het 

onderwerp overige voorzieningen scoort het Bildt significant lager met een 6,4 tegenover een 

6,9 landelijk. Overlast door vervuiling, woonomgeving en kwaliteit woningen scoren lager 

vergeleken met het landelijk gemiddelde, het verschil is op deze onderwerpen 0,3 punt of 

minder. 
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5. Dorpsprofielen 

 
In voorgaande hoofdstukken is de leefbaarheid van gemeente het Bildt als geheel beschreven. 

Hoewel op veel vragen de scores per dorp dicht bij elkaar liggen zijn er ook enkele 

verschillen op te merken. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op deze scores. Per dorp 

worden de 5 beste en de 5 slechtste onderdelen weergegeven. Daarnaast is in het staafdiagram 

te zien hoe het dorp scoort op alle onderdelen tegenover het gemiddelde van de gemeente. 

Tenslotte wordt aangegeven welke verbeterpunten er zijn aangekaart in de enquête. 
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5.1 Westhoek 

   

 
      [Figuur 5.1: Vergelijking Westhoek  en Gemiddelde gemeente] 

 

De leefbaarheid in Westhoek wordt voor het grootste deel als positief ervaren. Op de vraag: 

“Hoe prettig vindt u het om in uw wijk of dorp te wonen?” scoort Westhoek een 8,3. Dit is 0,4 

punt hoger dan het gemiddelde van de gemeente. Men waardeert vooral de rust, de ruimte en 

het vrije karakter van de streek. Ook de natuur wordt aangekaart als reden van de 

tevredenheid. Met een 8,3 is duidelijk dat men met veel plezier in Westhoek woont. 

 

“De Bildtse mentaliteit ligt mij goed. Er is hier ruimte, rust, frisse lucht, 

prachtige vergezichten en zonsondergangen. Ik voel me hier als een vis 

in het water.” 

 

Ook op het onderwerp verhuisgeneigdheid scoort Westhoek een goed cijfer. Een 7,3 dit is 0,3 

punt lager dan het gemiddelde van de gemeente. Als voornaamste reden dat men wil 

verhuizen is het gebrek aan voorzieningen en activiteiten in het dorp. 

 

Op het onderwerp vervuiling scoort Westhoek een punt hoger dan het gemiddelde van de 

gemeente. Ook criminaliteit, veiligheidsgevoel op straat in de avond of nacht, hoeveelheid 

groenvoorzieningen en het veiligheidsgevoel thuis scoren significant beter dan het 

gemiddelde van de gemeente. 

 

Hoogste scores 
1. Veiligheidsgevoel thuis (8,8) 

2. Overlast activiteiten (8,8) 
3. Veiligheidsgevoel 

 straat overdag (8,3) 

4. Criminaliteit (8,3) 
5. Veiligheidsgevoel 

 straat avond/nacht (8,1) 
 
 

Laagste scores 
1. Hoeveelheid  

speelvoorzieningen (3,5) 
2. Bekendheid bijdrage WonenNWF 

aan leefbaarheid (3,6) 

3. Onderhoud  
speelvoorzieningen (3,7) 

4. Bijdrage 
WonenNWF leefbaarheid (3,9)  

5. Gebruik 
speelvoorzieningen (4,1) 
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In figuur 5,1 is te zien hoe Westhoek heeft gescoord in vergelijking met het gemiddelde van 

de gemeente. De volgende onderwerpen scoren minimaal één punt lager: Scholen, bijdrage 

WonenNWF aan leefbaarheid, verkeersoverlast, dorpshuizen/MFC algemeen, 

sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen, onderhoud speelvoorzieningen, bekendheid bijdrage 

WonenNWF aan leefbaarheid, bijdrage gemeente aan leefbaarheid, ontwikkeling buurt en de 

hoeveelheid overige voorzieningen. Het onderwerp scholen scoort zelfs 3,4 punten lager dan 

het gemiddelde. 

 

Naast de 5 laagste scores die hier boven zijn aangegeven scoort Westhoek ook een cijfer lager 

dan 5 op de volgende onderwerpen: Scholen (4,2), verkeersoverlast (4,4), bijdrage gemeente 

aan leefbaarheid (4,6) en ontwikkeling van de buurt (4,8). 

 

Uit de opmerkingen van de respondenten kan geconcludeerd worden dat verkeersoverlast het 

onderwerp is waar men het meeste last van ondervindt. Een van de opmerkingen van de 

respondenten over de verkeersoverlast. 

 

" Verkeer op de dijk, het is soms een racebaan hier. Geen stoep er staan 

geen witte strepen, grote vrachtwagens komen dankzij de TomTom over 

het smalste stukje dijk." 

 

Opmerkingen respondenten: 

- Men rijdt te hard in het dorp (11) 

- Last van zwaar verkeer, zowel vrachtverkeer als landbouwverkeer (4) 

- Slechte controle op hard rijden (3) 

- Te weinig speelplaatsen voor kinderen (1) 

- Er rijden niet genoeg bussen in het weekend en de aansluiting in Leeuwarden is slecht (2) 

- Het onderhoud aan de straten kan beter (3) 

- Overlast van buren, veel rommel rond het huis en tuin is niet opgeruimd (1) 
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5.2 Nij Altoenae 

 

 
        [Figuur 5.2 Vergelijking Nij Altoenae en gemiddelde gemeente]  

 

 

Nij Altoenae krijgt van de inwoners een 8,5 op het totaaloordeel. Dit is tevens het hoogste 

cijfer van alle dorpen en 0,6 punt hoger dan het gemiddelde van de gemeente. De leefbaarheid 

in het dorp wordt daarmee beoordeeld als zeer goed. Respondenten geven aan dat het een 

gezellig en sociaal dorp is. Rust, ruimte en vrij wonen worden ook aangehaald als belangrijke 

factoren voor het cijfer.  

 

“ Het is hier rustig wonen ondanks de drukke dijk. Mensen kennen 

elkaar hier nog en als je sociaal betrokken wil zijn is dat mogelijk. 

Daarnaast zijn er nog een kerk en een school in het dorp. Rust, 

veiligheid en saamhorigheid.” 

 

Op de vraag of men er over nadenkt om te verhuizen krijgt het dorp een 7,4. Dit is 0,2 punt 

lager dan het gemiddelde van de gemeente. Men is zeer tevreden met het wonen in het dorp, 

de meeste mensen geven aan dat ze alleen verhuizen indien daar noodzaak toe is. Door 

bijvoorbeeld ouderdom of dat de gezondheid het niet meer toe laat. 

 

Figuur 5.2 geeft weer hoe Nij Altoenae scoort tegenover het gemiddelde van de gemeente. Op 

de volgende onderwerpen scoort Nij Altoenae een punt of meer hoger dan het gemiddelde: 

Hoeveelheid speelvoorzieningen, gebruik speelvoorzieningen, onderhoud speelvoorzieningen, 

Hoogste scores 
1. Veiligheidsgevoel straat overdag 

(8,9) 
2. Veiligheidsgevoel thuis (8,8) 
3. Overlast activiteiten (8,7) 

4. Criminaliteit (8,6) 
5. Veiligheidsgevoel straat 

avond/nacht (8,5) 
 

Laagste scores 

1. Bijdrage WonenNWF 
leefbaarheid (5,0) 

2. Bekendheid bijdrage WonenNWF  
aan leefbaarheid (5,0) 

3. Bijdrage gemeente leefbaarheid 

(5,4) 
4. Dienstregeling openbaar vervoer 

(5,5) 
5. Hoeveelheid overige 

voorzieningen (5,6) 
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criminaliteit, veiligheidsgevoel op straat in de avond of nacht en bekendheid met vereniging 

van dorpsbelangen. 

 

De volgende onderwerpen scoren minimaal 1 punt lager dan het gemiddelde: 

Sportvoorzieningen, dienstregeling openbaar vervoer, bereikbaarheid openbaar vervoer en de 

kwaliteit van de overige voorzieningen. 

 

Zoals hier boven te zien is, in het lijstje laagste scores, scoort Nij Altoenae op alle onderdelen 

een cijfer boven de 5. Ook in de opmerkingen komt niet een onderwerp naar voren waar men 

duidelijk ongenoegens over heeft. Hoewel men wel enige last van vervuiling heeft. Dit is 

opgedeeld in zwerfvuil en hondenpoep. Een opmerking van een van de respondenten. 

 

" We zouden graag meer vuilnisbakken langs de weg willen zien. We 

lopen graag met de hond en ruimen de boel ook op maar als we niks weg 

kunnen gooien..." 

 

Opmerkingen respondenten: 

- Veel zwerfvuil langs wegen en paden (3) 

- Hondenpoep in het groen en op tegelpaden (3) 

- Er zijn te weinig mogelijkheden om van het groen te genieten (1) 

- Het groen wordt niet goed onderhouden (2) 

- Aanzicht van diverse woningen in het dorp is slecht (2) 
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5.3 Oudebildtzijl 

 

 
       [Figuur 5.3: Vergelijking Oudebildtzijl met gemiddelde gemeente] 

 

Oudebildtzijl scoort een 8,4 op het totaaloordeel, dit is 0,5 punt hoger dan het gemiddelde. 

Respondenten geven aan dat rust, ruimte en vrij wonen de voornaamste redenen zijn voor het 

hoge cijfer. Gezelligheid en sociale samenhang in het dorp worden ook aangegeven als 

voorname redenen dat men met plezier in het dorp woont. 

 

“Zo prettig dat we wel 100 jaar willen worden hier.” 

Op de verhuisgeneigdheid scoort Oudebildtzijl een 7,8. Dit is 0,2 punt hoger dan het 

gemiddelde. Men wil dus graag blijven wonen waar ze nu wonen. Enkele respondenten geven 

aan alleen te verhuizen uit noodzaak. 

 

In het bovenstaande figuur 5.3 is weergegeven hoe Oudebildtzijl scoort ten opzichte van het 

gemiddelde van de gemeente. Op het veiligheidsgevoel op straat in de avond/nacht geven de 

respondenten in Oudebildtzijl een punt hoger dan gemiddeld. Op het totaaloordeel, 

bekendheid vereniging van dorpsbelangen, veiligheidsgevoel thuis, imago, mate van 

vertegenwoordiging door dorpsbelangen, onderhoud speelvoorzieningen, ontwikkeling buurt 

en vervuiling scoort Oudebildtzijl significant beter. 

 

Op 16 onderdelen scoort Oudebildtzijl lager dan gemiddeld. Op de dienstregeling van het 

openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer wordt respectievelijk 2,2 

punten en 1,2 punten lager gescoord dan gemiddeld. Op de onderwerpen verkeersoverlast, 

Hoogste scores 
1. Veiligheidsgevoel straat overdag 

(8,9) 
2. Veiligheidsgevoel thuis (8,8) 
3. Overlast activiteiten (8,6) 

4. Veiligheidsgevoel straat 
avond/nacht (8,3) 

5. Criminaliteit (7,8) 
 
Laagste scores 

1. Dienstregeling openbaar vervoer 
(4,4) 

2. Bekendheid bijdrage WonenNWF 
aan leefbaarheid (4,4) 

3. Hoeveelheid speelvoorzieningen 

(4,7) 
4. Bijdrage WonenNWF 

leefbaarheid (5,2) 
5. Verkeersoverlast (5,3) 
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sportvoorzieningen, bekendheid bijdrage WonenNWF aan leefbaarheid en activiteiten in 

dorpshuis/MFC wordt significant (0,5 punt of meer) lager gescoord. 

 

Alleen op de dienstregeling openbaar vervoer, bekendheid met bijdrage WonenNWF aan 

leefbaarheid en de hoeveelheid speelvoorzieningen geven de respondenten een cijfer lager dan 

een 5. 

 

Uit de opmerkingen komt naar voren dat met name verkeersoverlast een probleem is. Hard 

rijden wordt het meest genoemd op het gebied van verkeersoverlast.  Ook het openbaar 

vervoer is een punt van aandacht de dienstregeling wordt door enkele respondenten 

aangekaart. Een van de respondenten zegt:  

 

" Openbaar vervoer is waardeloos geregeld. Tussen 10.00 en 15.00 geen 

bus. Weekends geen bus. Zowel voor werkende als voor de jeugd een 

groot probleem." 

 

Opmerkingen respondenten: 

- Men rijdt te hard in het dorp (10) 

- De verkeersveiligheid is niet optimaal (1) 

- Overlast van verkeerd parkeren (4) 

- Dienstregeling OV is onder de maat (7) 

- Te weinig speelplaatsen voor kinderen (2) 

- Aanzicht van diverse woningen in het dorp is slecht (2) 

- Overlast van jeugd (2) 

- Last van zwerfvuil (5) 

- Last van hondenpoep (2) 

- Buitengebied krijgt te weinig aandacht ten opzichte van de dorpskernen (3) 

- Meer groen in het dorp (2) 
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5.4 St. Jacobiparochie 

 

 
    [Figuur 5.4: Vergelijking St. Jacobiparochie met gemiddelde gemeente] 

 

Met een 7,5 geven inwoners van St. Jacobiparochie aan dat men met plezier in het dorp 

woont. Inwoners geven aan de rust, ruimte en vrijheid te waarderen. Ook de mooie omgeving 

wordt aangehaald als factor voor het plezierig wonen in het dorp. Als derde punt dat men zeer 

waardeert is de gezelligheid en sociale samenhang in het dorp.  

 

“Heel prettig, rust, ruimte. Iedereen kent elkaar hier nog en kinderen 

kunnen nog op straat spelen.” 

Wat de score negatief beïnvloedt is de verpaupering in bepaalde delen van het dorp. Daarbij 

geeft men aan dat dit komt door de komst van veel asociale bewoners. Ook het gebrek aan 

voorzieningen heeft een negatief effect op de woonbeleving. 

 

Op verhuisgeneigdheid scoort St. Jacobiparochie ook goed, hoewel het cijfer iets lager is dan 

de rest van de dorpen, een 7,3 tegenover het gemiddelde van een 7,6. Veel mensen geven aan 

alleen te verhuizen uit noodzaak. Daarnaast is voor veel mensen de ontwikkeling van het dorp 

een belangrijke factor om wel of niet te verhuizen. De meeste respondenten geven aan niet na 

te denken over verhuizen. 

 

"Je weet niet wat de toekomst brengt, maar geen concrete plannen om te 

vertrekken." 

Hoogste scores 
1. Veiligheidsgevoel op straat 

overdag (8,4) 
2. Veiligheidsgevoel thuis (8,3) 
3. Overlast van activiteiten (8,3) 

4. Veiligheidsgevoel op straat 
avond/nacht (7,6) 

5. Criminaliteit (7,5) 
 
Laagste scores 

1. Hoeveelheid 
speelvoorzieningen (3,9) 

2. Onderhoud 
speelvoorzieningen (4,3) 

3. Gebruik speelvoorzieningen 

(4,4) 
4. Bekendheid bijdrage 

WonenNWF aan leefbaarheid 
(5,1) 

5. Ontwikkeling buurt/wijk (5,2) 
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In positieve zin scoort St. Jacobiparochie op geen van de onderwerpen significant hoger. Het 

veiligheidsgevoel op straat wordt met 0,3 punt beter beoordeeld dan de 7,3 die men 

gemiddeld in de gemeente geeft. Ook St. Jacobiparochie heeft buiten de top 5 van laagste 

scores geen onderwerpen waar het dorp lager dan een 5,0 wordt beoordeeld. 

 

Op de kwaliteit van de overige voorzieningen, imago, hoeveelheid overige voorzieningen, 

onderhoud speelvoorzieningen, ontwikkeling buurt en gebruik speelvoorzieningen scoort men 

duidelijk lager (0,5 punt of meer) ten opzichte van het gemiddelde van de gemeente. 

 

Uit de opmerkingen komt naar voren dat verkeersoverlast een probleem is. Meest genoemd 

daarbij is het zware verkeer dat door het dorp gaat en de snelheid van automobilisten. Ook 

geven de respondenten aan dat er bepaalde straten aan het verpauperen en verrommelen zijn. 

Een opmerking van een van de respondenten over het aanzien van zijn wijk. 

 

" Veel huurders laten de boel verloederen. Dit is een aanfluiting voor 

het dorp, geeft het gehele dorp een onaantrekkelijk aanzicht." 

 

Tenslotte geven veel respondenten aan dat ze last hebben van vervuiling, wederom is 

zwerfvuil en hondenpoep het voornaamste probleem. 

 

Opmerkingen respondenten: 

- Onveilige verkeerssituaties in het dorp (13) 

- Verkeer rijdt te hard (7) 

- Sommige straten/buurten verpauperen (9) 

- Te weinig overige voorzieningen (4) 

- Te weinig speelplaatsen oudere kinderen (4) 

- Te weinig speelplaatsen voor kinderen (6) 

- Problemen met AZC/asielzoekers (2) 

- Meer groenvoorzieningen (3) 

- Recreatief gebruik van groen verbeteren (6) 

- Last van zwerfvuil (5) 

- Last van hondenpoep (11) 

- Parkeerproblemen (4) 

- Braakliggend terrein in het dorp moet iets mee gedaan worden (3) 

- Criminaliteit wordt erger (3) 
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5.5 St. Annaparochie 

 

 
       [Figuur 5.5: Vergelijking St Annaparochie met gemiddelde gemeente] 

     

Op de vraag “Hoe prettig vindt u het in uw wijk/dorp te wonen?” krijgt St. Annaparochie van 

de inwoners een 8,0. Dit is 0,1 punt hoger dan het gemiddelde van de gemeente. Veel van de 

respondenten geven aan dat er niets negatiefs is aan het dorp. Het meest gewaardeerd zijn de 

vele voorzieningen en sociale samenhang van het dorp. Daarnaast geven de respondenten aan 

te genieten van de rust, ruimte en vrijheid. 

 

“Zit hier heerlijk rustig met mooi uitzicht op groen. Moet er niet aan 

denken hier weg te moeten “ 

 

Aspecten die het oordeel negatief beïnvloeden zijn het uiterlijk van de straat/buurt. Ook de 

verkeerssituatie wordt genoemd als minpunt voor het dorp. Een enkeling ondervindt 

problemen door het AZC. 

 

Verhuisgeneigdheid scoort een 7,8 dit is 0,2 punt hoger dan het gemiddelde van de gemeente. 

De meeste mensen geven aan dat ze met plezier in St. Annaparochie wonen en niet van plan 

zijn te verhuizen. Redenen om wel te verhuizen zijn noodzaak door leeftijd of gezondheid. De 

ontwikkeling van het dorp, met name verpaupering in bepaalde straten wordt gezien als een 

negatieve ontwikkeling. Ook werkgelegenheid wordt aangekaart als reden tot verhuizen. 

 

Hoogste scores 

1. Overlast activiteiten (8,4) 
2. Veiligheidsgevoel thuis (8,3) 

3. Veiligheidsgevoel op straat 
overdag (8,1) 

4. Scholen (7,9) 

5. Sportvoorzieningen (7,8) 
 

Laagste scores 
1. Hoeveelheid speelvoorzieningen 

(4,0) 

2. Bekendheid bijdrage WNWF 
leefbaarheid (4,7) 

3. Onderhoud speelvoorzieningen 
(4,7) 

4. Gebruik speelvoorzieningen 

(4,8) 
5. Vertegenwoordiging door 

dorpsbelang (5,4) 



 
LeMon leefbaarheidsmonitor 2010: Gemeente het Bildt 54 

Zorgvoorzieningen, verkeersoverlast, activiteiten dorpshuis/MFC en hoeveelheid overige 

voorzieningen scoren significant (0,5 punt of meer) hoger dan het gemiddelde van de 

gemeente. 

 

 Op 11 onderdelen scoort St. Annaparochie lager dan het gemiddelde van de gemeente. 

Waarvan maar één onderdeel, bekendheid met vereniging van dorpsbelangen, een 0,5 punt of 

meer lager scoort. 

 

Als we kijken naar de opmerkingen dan zijn er enkele onderwerpen waar de respondenten 

graag verandering in willen zien. Ten eerste de speelvoorzieningen, men geeft aan dat er te 

weinig speelvoorzieningen zijn voor de kinderen.  

 

" Prima dorp, voorzieningen etc. zijn allemaal goed behalve het 

ontbreken van speelvoorzieningen." 

 

Ook de verkeersoverlast in het dorp  is een veelgenoemd onderwerp. Wederom gaat het hier 

om veel hardrijders en gevaarlijke verkeerssituaties. Een van de opmerkingen. 

 

" Het ontbreekt in St. Anne aan veilige oversteekplaatsen voor de 

hoofdstraat. Op het tijdstip waarop kinderen van en naar de basisschool 

gaan ontstaan er gevaarlijke situaties bij drukke oversteekpunten. Hier 

moet de gemeente meer aan doen door bijvoorbeeld zebrapaden of 

verkeerslichten." 

 

Als derde veel genoemd onderwerp wordt vervuiling genoemd. Zwerfvuil en hondenpoep zijn 

ook in St. Annaparochie de voornaamste problemen. 

 

Opmerkingen respondenten: 

- Gevaarlijke verkeerssituatie (15) 

- Hardrijden verkeer (19) 

- Meer ouderenwoningen bouwen (5) 

- Te weinig groenvoorzieningen (6) 

- Te weinig speelvoorzieningen (40) 

- Last van hondenpoep (37) 

- Last van zwerfvuil (19) 

- Sociale cohesie van het dorp gaat achteruit (5) 

- Parkeeroverlast (7) 

- Sommige straten/buurten verpauperen (11) 

- Onderhoud wegen en straten verbeteren (8) 

- Tuinen bij huurwoningen worden niet goed onderhouden (11) 
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5.6 Vrouwenparochie 

 

 
       [Figuur 5.6: Vergelijking Vrouwenparochie met gemiddelde gemeente] 

 

Inwoners van Vrouwenparochie geven een 7,3 als totaaloordeel. Hiermee geeft men aan naar 

tevredenheid te wonen in het dorp.  Positieve aspecten van het dorp zijn de rust, ruimte en 

vrijheid. De score wordt met name negatief beïnvloed door het gebrek aan voorzieningen en 

activiteiten in het dorp. 

 

“Het dorp zelf wordt wat doods want winkels en horeca zijn er niet 

meer.” 

 

Op verhuisgeneigdheid scoort Vrouwenparochie een 7,0 tegenover het gemiddelde van 7,6. 

De inwoners van het dorp willen blijven wonen in Vrouwenparochie. Indien men wel wil 

verhuizen geeft men aan te willen verhuizen omdat er te weinig activiteiten in het dorp zijn. 

Ook het gebrek aan voorzieningen is een factor in de verhuisgeneigdheid. 

 

Positief springen vooral de speelvoorzieningen er uit. De hoeveelheid speelvoorzieningen 

scoort 1,2 punt hoger dan de rest van de gemeente. Het onderhoud 1,0 punt hoger en de 

manier waarop gebruik gemaakt kan worden van speelvoorzieningen 0,8 punt hoger. 

Daarnaast scoren de bekendheid met de bijdrage van Wonen NWF aan leefbaarheid en het 

veiligheidsgevoel op straat in de avond/nacht beide 0,5 punt hoger dan de rest van de 

gemeente. 

 

Hoogste scores 
1. Veiligheidsgevoel thuis (8,4) 

2. Veiligheidsgevoel op straat 
overdag (8,3) 

3. Overlast activiteiten (8,2) 
4. Veiligheidsgevoel op straat 

avond/nacht (7,8) 
5. Criminaliteit (7,7) 
Laagste scores 

1. Kwaliteit overige voorzieningen 
(3,8) 

2. Hoeveelheid overige 
voorzieningen (3,4) 

3. Dorpshuis/MFC (4,8) 

4. Zorgvoorzieningen (5,1) 
5. Ontwikkeling wijk/dorp (5,2) 
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Op de volgende onderwerpen scoort het dorp meer dan 1,0 punt lager dan het gemiddelde. 

Kwaliteit overige voorzieningen, hoeveelheid overige voorzieningen, dorpshuis/MFC 

algemeen, activiteiten dorpshuizen/MFC, zorgvoorzieningen, imago en dienstregeling 

openbaar vervoer. Daarnaast scoort Vrouwenparochie op veel andere onderwerpen ook 

significant (meer dan 0,5 punt) lager dan het gemiddelde. Dit zijn de volgende onderwerpen. 

Kwaliteit woonomgeving/infrastructuur, sportvoorzieningen, ontwikkeling buurt, 

verhuisgeneigdheid, kwaliteit woningen, totaaloordeel en bijdrage gemeente leefbaarheid. 

Duidelijk is dat Vrouwenparochie relatief vaak en ook significant lager scoort dan het 

gemiddelde van de gemeente. 

 

Uit de opmerkingen komt naar voren dat de respondenten vinden dat er te weinig 

voorzieningen in het dorp aanwezig zijn. Verkeersoverlast is tevens een punt wat meerdere 

keren wordt benoemd. 

 

Opmerkingen respondenten: 

- Veel hardrijders (5) 

- Gebrek aan voorzieningen (6) 

- Onderhoud trottoirs is slecht (4) 

- Te weinig groenvoorzieningen (3) 

- Geen/te weinig speelvoorzieningen (2) 

- Last van hondenpoep (2) 
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5.7 Minnertsga 

 

 
         [Figuur 5.7: Vergelijking Minnertsga met gemiddelde gemeente] 

 

Inwoners van Minnerstga geven een 7,9 op de vraag “Hoe prettig vindt u het om in uw 

wijk/dorp te wonen”. Dit is tevens het gemiddelde van de gemeente. Men geeft aan de 

gemeenschap en sociale samenhang van het dorp zeer te waarderen. Rust, ruimte en vrijheid 

worden tevens genoemd als voornaamste redenen dat het plezierig wonen is in Minnertsga. 

 

“Netjes en sociaal dorp, jammer dat er drie opvangtehuizen zijn met veel 

drank- en drugsverslaafden”. 

 

Op verhuisgeneigdheid scoort Minnertsga een 7,8 vergeleken met het gemiddelde 0,2 punt 

hoger. De meeste mensen zeggen tevreden te zijn en niet te willen verhuizen. Redenen om 

wel te verhuizen zijn noodzaak door ouderdom of gezondheid en het gebrek aan  activiteiten 

in het dorp. Ook geven respondenten aan te verhuizen door privéomstandigheden. 

 

Mate van vertegenwoordiging door vereniging dorpsbelangen, hoeveelheid 

speelvoorzieningen, onderhoud speelvoorzieningen, gebruik van de speelvoorzieningen, 

bekendheid vereniging dorpsbelangen en de dienstregeling openbaar vervoer scoren allen 0,5 

punt of meer hoger dan het gemiddelde van de gemeente. 

 

 Het onderwerp dorpshuis/MFC algemeen en criminaliteit scoren respectievelijk 1,3 en 1,1 

punt lager dan de rest van de gemeente.  

Hoogste scores 
1. Overlast activiteiten (8,0) 

2. Verhuisgeneigdheid (7,8) 
3. Veiligheidsgevoel thuis (7,7) 
4. Bekendheid vereniging van 

dorpsbelangen (7,7) 
5. Scholen (7,7) 

 
Laagste scores 
1. Hoeveelheid speelvoorzieningen 

(5,2) 
2. Bekendheid bijdrage WNWF aan 

leefbaarheid (5,3) 
3. Gebruik speelvoorzieningen 

(5,6) 

4. Dorpshuis/MFC (5,6) 
5. Onderhoud speelvoorzieningen 

(5,7) 
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Andere onderwerpen die significant lager scoren dan het gemiddelde van de gemeente zijn: 

Veiligheidsgevoel op straat in de avond/nacht, activiteiten dorpshuis/MFC, veiligheidsgevoel 

op straat overdag en veiligheidsgevoel thuis. Geen enkel onderwerp scoort lager dan een 5,0 

in Minnertsga. 

 

Als negatieve factoren wordt met name de problematiek rondom de opvangtehuizen genoemd. 

De daarmee samenhangende overlast van bewoners van de tehuizen zoals het rondhangen bij 

speelvelden en de toenemende criminaliteit die door de bewoners wordt ervaren. In de 

opmerkingen komt dit duidelijk naar voren. Een van de reacties. 

 

" Wij hebben zelf geen overlast, helaas zie je steeds vaker mensen op 

straat met tassen bier e.d. Kan me voorstellen dat elders  in het dorp 

meer overlast is. De mensen van het opvangtehuis hebben ook een plaats 

nodig dat is prima, maar hoeveel mensen zijn er nu en hoe veilig is dat 

voor een dorp als Minnertsga." 

 

Verkeersoverlast is daarnaast het tweede onderwerp waar veel respondenten een opmerking 

over hebben geplaatst.  

 

Opmerkingen respondenten: 

- Veiligheid op straat, problemen met pensions (44) 

- Veel hardrijders (18) 

- Onderhoud van trottoirs (8) 

- Meer groenvoorzieningen (6) 

- Last van zwerfvuil (5) 

- Last van hondenpoep (5) 

- Verpaupering buurt (4) 

- MFC is nodig (3) 
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6. Conclusies 
 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies uit het onderzoek worden beschreven. Ten eerste zal in 

hoofdstuk 6.1 en 6.2 worden gekeken naar de 5 onderwerpen die de hoogste en laagste score 

krijgen op gemeente niveau. Daarbij zal indien mogelijk verder ingegaan worden op een 

verklaring voor die scores aan de hand van de opmerkingen van de respondenten. 

In 6.3 wordt gekeken naar de onderwerpen die er uit springen aan de hand van opmerkingen 

van respondenten. In paragraaf 6.4 wordt gekeken naar de dorpen onderling. Welke 

onderwerpen springen er per dorp uit. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle scores voorzien van een kleurcodering. 

Hiermee is in een oogopslag inzichtelijk welke onderwerpen goed scoren en welke niet. 

 
         [Figuur 6: Overzicht scores per dorp en gemiddelde gemeente, met kleurcodering] 
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overlast activiteiten 8,5 8,7 8,6 8,3 8,4 8,2 8,0 8,3 

veiligheidsgevoel thuis 8,8 8,8 8,8 8,3 8,3 8,4 7,7 8,3 

veiligheidsgevoel straat overdag 8,3 8,9 8,9 8,4 8,1 8,3 7,5 8,2 

totaaloordeel 8,3 8,5 8,4 7,5 8,0 7,3 7,9 7,9 

verhuisgeneigdheid 7,3 7,4 7,8 7,3 7,8 6,9 7,8 7,6 

scholen 4,2 7,8 7,5 7,4 7,9 7,6 7,7 7,6 

sportvoorzieningen 6,2 6,1 7,0 7,5 7,8 6,7 7,7 7,5 

criminaliteit 8,3 8,6 7,8 7,5 7,5 7,7 6,3 7,4 

veiligheidsgevoel straat nacht 8,1 8,5 8,3 7,6 7,2 7,8 6,4 7,3 

contact buurtbewoners 7,4 7,6 7,7 6,8 7,1 6,8 7,6 7,2 

kwaliteit woningen 6,3 7,2 7,1 6,9 7,5 6,5 7,3 7,2 

bereikbaarheid openbaar vervoer 6,7 6,1 6,0 7,3 7,3 7,2 7,4 7,2 

overlast personen 6,7 7,3 6,9 7,0 7,2 7,1 6,8 7,1 

imago 7,1 7,5 7,6 6,3 7,5 5,7 6,9 7,1 

bekendheid vereniging dorpsbelangen 7,1 8,0 7,5 7,0 6,5 7,3 7,7 7,0 

zorgvoorzieningen 5,6 6,7 6,8 6,5 7,4 5,1 7,1 6,9 

dorpshuizen/multifunctionele centra algemeen 5,5 7,7 6,9 6,5 7,8 4,7 5,6 6,9 

activiteiten in dorpshuizen en multifunctionele centra 5,9 7,6 6,3 6,5 7,6 4,9 6,1 6,8 

eigen betrokkenheid met de buurt 6,9 6,8 6,8 6,6 6,8 6,5 7,0 6,8 

dienstregeling openbaar vervoer 6,0 5,5 4,4 6,8 7,0 5,6 7,1 6,6 

kwaliteit overige voorzieningen 5,7 5,6 6,7 5,7 7,5 3,8 6,6 6,6 

betrokkenheid van buren met de buurt 6,3 6,8 6,9 6,2 6,5 6,1 6,9 6,5 

hoeveelheid groenvoorzieningen 7,2 6,4 6,6 6,1 6,5 6,2 6,7 6,5 

onderhoud groenvoorzieningen 5,6 6,0 6,4 6,1 6,5 6,2 6,5 6,4 

kwaliteit woonomgeving/infrastructuur 5,7 6,1 6,2 6,3 6,6 5,4 6,4 6,3 

hoeveelheid overige voorzieningen 5,3 5,6 5,9 5,5 7,1 3,9 6,3 6,3 

vervuiling 7,1 6,3 6,8 6,0 6,0 5,7 5,8 6,1 

verkeersoverlast 4,4 5,7 5,3 5,6 6,5 5,7 6,2 6,1 

gebruik groenvoorzieningen 5,5 5,9 5,9 5,5 6,0 5,8 6,4 6,0 

ontwikkeling buurt 4,8 6,1 6,5 5,2 6,2 5,2 5,9 5,9 

bekendheid bijdrage gemeente 5,8 5,7 5,6 5,7 5,7 5,9 6,1 5,8 

bijdrage gemeente leefbaarheid 4,6 5,4 5,6 5,5 5,9 5,2 6,0 5,7 

mate van vertegenwoordiging vereniging 5,8 6,1 6,3 5,5 5,4 5,7 6,5 5,7 

bijdrage WonenNWF leefbaarheid 3,9 5,0 5,2 5,5 5,8 5,5 5,9 5,6 

 gebruik speelvoorzieningen 4,1 6,8 5,4 4,4 4,8 5,9 5,6 5,0 

onderhoud speelvoorzieningen 3,7 6,3 5,6 4,3 4,7 6,0 5,7 5,0 

bekendheid bijdrage WonenNWF 3,6 5,0 4,4 5,1 4,7 5,4 5,3 4,9 

hoeveelheid speelvoorzieningen 3,5 6,2 4,7 3,9 4,0 5,6 5,2 4,4 

         
Positief tot zeer positief: 7-10         

Voldoende - positief: 5,5 -7         

Onvoldoende -negatief: 1-5,5         
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6.1 Hoogste scores gemeente niveau 

 

6.1.1 Overlast door activiteiten 

 

Gevraagd werd in welke mate de respondenten overlast ondervinden door activiteiten in de 

leefomgeving. Door bijvoorbeeld horeca gelegenheden, weekmarkten, evenementen, etc. Met 

een gemiddeld cijfer van 8,3 scoort dit onderwerp het hoogste cijfer. Respondenten hebben 

geen of zeer gering overlast door activiteiten.  

 

6.1.2 Veiligheidsgevoel thuis 

 

Met een gemiddelde van 8,3 op dit onderwerp kan gezegd worden dat men zich zeer veilig 

voelt thuis. Met uitzondering van Minnertsga scoren alle dorpen een 8,3 of hoger. In een 

plattelandsgemeente is er weinig criminaliteit hierdoor is het veiligheidsgevoel ook hoog. 

Indien er wel omstandigheden zijn die volgens inwoners als bedreigend worden ervaren dan is 

dat duidelijk terug te zien in de cijfers. Minnertsga scoort met een 7,7 beduidend lager dan de 

andere dorpen. Aanleiding hiervoor zijn de opvangtehuizen in het dorp. 

 

6.1.3 Veiligheidsgevoel op straat overdag 

 

Inwoners van het Bildt voelen zich overdag zeer veilig op straat, het gemiddelde cijfer komt 

uit op een 8,2. Net als met het veiligheidsgevoel thuis is de reden voor de beoordeling de lage 

hoeveelheid criminaliteit in de gemeente. Wederom is duidelijk dat in Minnertsga met een 7,5 

het veiligheidsgevoel iets lager is dan het gemiddelde van de gemeente. Dit wederom door de 

aanwezigheid van de bewoners van de opvangtehuizen waardoor mensen zich onveilig 

voelen. 

 

6.1.4 Totaaloordeel 

 

Het totaaloordeel wordt met een 7,9 beoordeeld. Inwoners van het Bildt vinden het zeer 

prettig wonen in de gemeente. De rust, ruimte en vrijheid zijn zeer belangrijk voor inwoners 

van het Bildt. Daarnaast geeft men aan dat men graag in de gemeente woont omdat de sociale 

contacten goed zijn, de gemeenschap is erg betrokken en het is gezellig in het dorp. Tevens is 

het gevoel van thuis zijn zeer belangrijk voor de respondenten. 

 

“ Heerlijk rustig wonen in een mooi dorpje waar iedereen elkaar nog 

groet.” 

Opmerkingen respondenten: 

- Rust, ruimte en vrijheid maken het wonen hier prachtig(96) 

- Ik voel me hier thuis (39) 

- Sociale contacten in het dorp zijn goed/gezellig betrokken gemeenschap (63) 

-Voorzieningen zijn goed bereikbaar (23) 
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6.1.5 Verhuisgeneigdheid 

 

Het gemiddelde cijfer voor de verhuisgeneigdheid is een 7,6. Hiermee geven de inwoners van 

de gemeente aan dat ze over het algemeen niet nadenken over verhuizen. 

 

“Ben hier geboren en getogen, een uniek plekje om te leven en werken.” 

 

De meeste mensen geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met het wonen in de gemeente. 

Indien men wel nadenkt over verhuizen is het meestal om de volgende redenen: 

 

- Verhuizen alleen uit noodzaak, door gezondheid/leeftijd. (49) 

- Door gebrek aan voorzieningen/activiteiten (34) 

- Hangt van de ontwikkeling van het dorp af (24) 

 

 

 

6.2 Laagste scores gemeente niveau 

 

6.2.1 Speelvoorzieningen 

 

Speelvoorzieningen en het onderhoud daarvan vormen een belangrijk onderdeel van de totale 

inrichting van de woonomgeving. Ze zijn op het eerste gezicht met name van belang voor 

kinderen, maar ze dienen ook vaak als ontmoetingsplaats voor ouders en andere bewoners. 

Speelvoorzieningen spelen voor alle bewoners van een dorp een belangrijke rol, zowel voor 

bewoners met kinderen als voor bewoners zonder kinderen. Het onderwerp 

speelvoorzieningen is in de enquête opgedeeld in drie vragen. De manier waarop gebruik 

gemaakt kan worden van de speelvoorzieningen, het onderhoud en de hoeveelheid 

speelvoorzieningen. Met uitzondering van Nij Altoenae geven respondenten in alle dorpen 

aan ontevreden te zijn over de speelvoorzieningen. Het gemiddelde cijfer voor het onderwerp 

als geheel komt uit op een 4,8.  

 

" Speelvoorzieningen zijn er veel te weinig. Terwijl er veel jonge 

gezinnen zijn met kinderen. De enige speeltuin die we hebben is 

hoognodig aan een opknapbeurt toe. Het ziet er niet uit." 

 

Voornaamste reden voor de lage score is het gebrek aan speelvoorzieningen in de 

opmerkingen van de respondenten komt dit ook duidelijk naar voren. 

 

- Er zijn te weinig of geen speelplaatsen voor kinderen (69) 

- Onderhoud van de speelvoorzieningen is niet goed (16) 

- De speeltuin is onveilig we hebben geen zicht op de kinderen (5) 
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6.2.2 Bijdrage leefbaarheid WonenNWF  

 

Bijdrage aan leefbaarheid door WonenNWF is in de enquête opgedeeld in twee vragen. De 

kennis die de respondenten hebben van de activiteiten van WonenNWF op het gebied van 

leefbaarheid krijgt een 4,9 en op de vraag of WonenNWF genoeg bijdraagt aan de 

leefbaarheid geven de respondenten het cijfer 5,6. Gemiddeld komt de bijdrage van 

WonenNWF uit op een 5,2. 

 

" Ik ken de naam maar ben verder niet op de hoogte van de 

activiteiten." 

 

In de opmerkingen wordt voornamelijk opgemerkt dat men te weinig kennis heeft van het 

onderwerp hierdoor wordt vaak een 1,0 gegeven of een neutrale 5,0 of 6,0.  

 

De meeste opmerkingen hadden betrekking op het volgende; 

 

- Geen of weinig kennis van de bijdrage Wonen NWF (257) 

- Geen interesse (37) 

- Men kan meer doen/ruimte voor verbetering (diverse onderwerpen) (43) 

- Ik merk er weinig van (57) 

- Meer toezicht op onderhoud tuinen/huizen huurders (35) 

 

In de onderstaande grafiek is weergegeven hoe vaak een respondent een bepaald cijfer gaf aan 

de kennis die ze hebben over de bijdrage van WonenNWF aan de leefbaarheid. 151 mensen 

geven een 1 aan de kennis. Daarnaast worden vaak een 5 en 6 gegeven respectievelijk 142 en 

149 respondenten die dat cijfer geven. 

 

 
     [Figuur 6.2.2.A: Frequentie scores, kennis bijdrage aan leefbaarheid WonenNWF] 

 
 

In onderstaande figuur is aangegeven hoe vaak de respondenten een bepaald cijfer geven aan 

de bijdrage van WonenNWF aan leefbaarheid. Opvallend is het aantal keren dat men een 5,6 

of 7 geeft. Respectievelijk 178, 173 en 157 keer. Zoals aangegeven wordt in de opmerkingen 

vaak aangegeven dat men een neutraal cijfer geeft indien de respondent geen kennis heeft van 

wat WonenNWF doet voor de leefbaarheid. Hierdoor krijgt dit onderwerp een laag cijfer van 

de respondenten. 
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     [Figuur 6.2.2.B: Frequentie score bijdrage leefbaarheid WonenNWF] 

 
 

 

 

 

6.2.3 Bijdrage leefbaarheid gemeente het Bildt 

 

Net als de bijdrage van WonenNWF aan de leefbaarheid is dit onderwerp opgedeeld in twee 

vragen. Ten eerste is er gevraagd naar de kennis die men heeft met betrekking tot de bijdrage 

van de gemeente aan de leefbaarheid, daar scoort de gemeente een 5,8 op. Tevens is gevraagd 

of men vindt dat de gemeente genoeg bijdraagt aan de leefbaarheid, respondenten geven op 

die vraag een 5,7. Een 1,0 geeft men aan dat de gemeente onvoldoende doet op het gebied van 

leefbaarheid een 10 geeft aan dat men ruim voldoende doet. Met een 5,7 geeft men aan dat er 

ruimte is voor verbetering. 

 

In de opmerkingen komt naar voren dat veel mensen weinig of geen kennis hebben van de 

bijdrage van de gemeente.  

 

- Geen of weinig kennis van de bijdrage gemeente (89) 

- Men kan meer doen/ruimte voor verbetering (diverse onderwerpen) (65) 

- Ik merk er weinig/niets van (51) 

 

In de opmerkingen wordt vaak aangekaart dat men niets merkt van de werkzaamheden van de 

gemeente waardoor een laag cijfer gegeven wordt. Diverse onderwerpen worden aangekaart 

waar de respondenten van vinden dat er verbetering mogelijk is. 

 

- Verkeersoverlast (hardrijders/gevaarlijke situaties) (73) 

-Speelvoorzieningen (18) 

-Bestrating (48) 

-Vervuiling (zwerfvuil/hondenpoep) (38) 

- Groenvoorzieningen (25) 
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In de onderstaande grafiek is te lezen hoe vaak een bepaald cijfer is gegeven aan de bijdrage 

van de gemeente aan leefbaarheid. Duidelijk is dat men vaak een 5,6 of 7 geeft. 

Respectievelijk 163, 211 en 183 respondenten. Als men ontevreden is over één onderwerp dan 

daalt het cijfer vaak al met enkele punten. 

 

      

 
    [Figuur 6.2.3: Frequentie score bijdrage leefbaarheid gemeente] 

 
 

 

6.2.4 Vertegenwoordiging door vereniging van dorpsbelangen 

 

Inwoners werden gevraagd in hoeverre zij zich vertegenwoordigd voelen door de vereniging 

van dorpsbelangen. Op een schaal van 1 niet vertegenwoordigd tot 10 goed vertegenwoordigd 

geven de respondenten gemiddeld een 5,7.  

 

Opmerkingen respondenten: 

- Geen of weinig kennis van vereniging van dorpsbelangen (69)  

- Geen interesse/tijd voor de vereniging van dorpsbelangen (61) 

- Voel me niet aangetrokken tot de vereniging van dorpsbelangen (36) 

- Ze hebben te weinig daadkracht/wordt te weinig met plannen gedaan (63) 

- Lid/actief bij vereniging van dorpsbelangen (85) 

- De vereniging van dorpsbelangen is belangrijk voor het dorp/ doen nuttig werk (70) 

 

Uit de opmerkingen komt naar voren dat veel mensen niet bekend zijn met de vereniging van 

dorpsbelangen of dat ze geen interesse hebben. Dit is ook negatief van invloed in welke mate 

men zich vertegenwoordigd voelt door de vereniging van dorpsbelangen. Veel respondenten 

geven aan lid te zijn en vinden de vereniging ook belangrijk voor het dorp.  
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    [Figuur 6.2.4: Frequentie scores vertegenwoordiging dorpsbelangen]  

 
 

Als we kijken naar de verdeling van de cijfers geeft 65% een 6 of hoger. Hiermee geeft het 

grootste deel van de respondenten aan positief te zijn over de vertegenwoordiging door de 

vereniging van dorpsbelangen. 

 

 

6.2.5 Ontwikkeling van de buurt 

 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de buurt is de bewoners gevraagd of zij vinden dat de 

kern waarin zij wonen het laatste jaar voor- of achteruit is gegaan. De bewoners konden op 

deze vraag antwoorden op een schaal van 1 sterk achteruit gegaan tot 10 sterk vooruit gegaan. 

Gemiddeld hebben de bewoners van het Bildt voor de ontwikkeling een 5,9 gegeven. Een 

cijfer tussen de 5 en 6 betekent dat de bewoners geen veranderingen hebben waargenomen. 

 

In onderstaande figuur is weergegeven hoe vaak men een bepaald cijfer heeft gegeven. Wat 

opvalt is dat 40% van de respondenten een 7 of hoger geeft. Wat inhoudt dat men vindt dat de 

buurt zich positief ontwikkeld. Daarentegen geeft 15% van de respondenten een 4 of lager. 

45% van de inwoners vindt dat er geen positieve of negatieve ontwikkeling te zien door een 5 

of 6 als cijfer te geven. Een groot deel van de respondenten is dus toch positief over de 

ontwikkeling van de buurt. 

 
     [Figuur 6.2.5: Frequentie scores ontwikkeling van de buurt] 
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6.3 Opmerkingen respondenten 

 

Voorgaande onderwerpen hebben een laag cijfer gekregen van de respondenten, maar ook uit 

de opmerkingen van de respondenten komen nog aspecten naar voren die niet per definitie  in 

het cijfer laag scoren. Toch roepen deze onderwerpen veel ongenoegens op. Dit zijn 

verkeersoverlast en vervuiling. 

 

Verkeersoverlast 

Het gemiddelde cijfer voor verkeersoverlast is een 6,1. Hiermee geeft men aan enige overlast 

te ondervinden. Maar in de opmerkingen komt sterk naar voren dat men graag verandering 

ziet op het gebied van de verkeersproblematiek. Respondenten uit alle dorpen geven aan 

overlast te ondervinden. In totaal wordt door 172 respondenten een opmerking gemaakt over 

de verkeerssituaties in de gemeente en dat deze voor verbetering vatbaar is. 

 

Verdeling van de opmerkingen: 

Mix van hardrijden en gevaarlijke situaties (73) 

Hardrijden (67) 

Gevaarlijke situaties/kruisingen etc. (29) 

Zwaar verkeer/landbouwverkeer (4) 

 

Vervuiling 

Ook voor vervuiling komt het gemiddelde cijfer uit op een 6,1. Meest genoemde veroorzakers 

van de vervuiling zijn hondenpoep en zwerfvuil. In totaal wordt door 125 respondenten het 

aspect aangehaald als punt voor verbetering. 

 

Verdeling opmerkingen: 

- Zwerfvuil en hondenpoep (38) 

- Zwerfvuil (47) 

- Hondenpoep (50) 
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6.4 Conclusie dorpen 

 

6.4.1 Westhoek 

 

De hoeveelheid groenvoorzieningen wordt als positief ervaren in Westhoek met een 7,2.  

Gemiddeld scoort de gemeente een 6,5. Ook de vervuiling wordt beduidend positiever 

beoordeeld dan het gemiddelde, een 7,1 tegenover een 6,1 gemiddeld.  

Buiten de genoemde aspecten die in de gehele gemeente laag worden beoordeeld geven de 

inwoner van het dorp aan de volgende aspecten een onvoldoende: scholen 4,2 gemiddelde is 

een 7,6. Hoeveelheid overige voorzieningen 5,3 gemiddeld een 6,3 en verkeersoverlast een 

4,4 gemiddeld een 6,1.  Met de sluiting van de basisschool in Westhoek in 2007 kan een 

verklaring worden gegeven voor het lage cijfer aan het aspect scholen. Het dorp heeft te 

weinig kinderen om bestaansrecht te geven aan een school.  

Bij de overige voorzieningen is wederom de omvang van het dorp van invloed. Het dorp kent 

twee  horecagelegenheden en een museum. Met een inwonertal van 480 is  het moeilijk om 

voorzieningen in stand te houden. Verkeersoverlast wordt beduidend lager beoordeeld hoewel 

uit de opmerkingen is op te maken dat in de gehele gemeente overlast wordt veroorzaakt door 

het verkeer. Een duidelijke aanleiding voor het verschil is er niet. 

 

6.4.2 Nij Altoenae 

 

Het valt op dat inwoners van Nij Altoenae zeer tevreden zijn over het onderwerp 

dorpshuis/MFC. Zowel de activiteiten als de kwaliteit van het dorpshuis worden positief 

beoordeeld respectievelijk krijgen deze aspecten een 7,7 en een 7,6 tegenover het gemiddelde 

cijfer van een 6,9 en een 6,8 voor de gemeente. Ook de speelvoorzieningen springen in het 

oog waar de andere dorpen veelal onvoldoendes scoren, geven inwoners van Nij Altoenae een 

voldoende op het onderwerp. 

Het dorp scoort verder op geen van de onderwerpen een onvoldoende. Met in totaal drie 

onvoldoende kan gezegd worden dat de leefbaarheid in het dorp als zeer positief wordt 

ervaren. 

 

6.4.3 Oudebildtzijl 

 

In positieve zin springt er in Oudebildtzijl geen onderwerp naar voren. Maar met slechts zes 

aspecten als onvoldoende kan aangenomen worden dat de leefbaarheid in het dorp als zeer 

positief wordt ervaren. 

Enkele punten die een onvoldoende scoren zijn, de dienstregeling openbaar vervoer een 4,4 

tegenover een 6,6 gemiddeld  en de verkeersoverlast een 5,3 tegenover een 6,1 gemiddeld.  

 

6.4.4 St. Jacobiparochie 

 

St. Jacobiparochie springt er in vergelijking met het gemiddelde van de gemeente op geen 

enkel punt uit met aspecten die als zeer positief of als negatief worden ervaren. De 

hoeveelheid overige voorzieningen wordt wel beoordeeld met een 5,5 ten opzichte van een 

6,3 gemiddeld dit is het meest opvallende verschil. Het dorp kent een behoorlijk aantal 

voorzieningen, vier horecagelegenheden en een supermarkt. Daarnaast zijn er nog diverse 

andere voorzieningen. Het dorp kent nog enkele winkels, een manege, cultureelcentrum 'de 

Groate Kerk. Ook het imago van het dorp wordt in vergelijking laag gewaardeerd een 6,3 

tegenover een 7,1 gemiddeld.  Op slechts 5 aspecten wordt het dorp met een onvoldoende 

beoordeeld, de leefbaarheid wordt in zijn geheel als positief ervaren.  
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6.4.5 St. Annaparochie 

 

St. Annaparochie heeft een centrale functie in de gemeente, het kent vele voorzieningen die in 

de kleinere dorpen niet aanwezig zijn dit is ook terug te zien in de scores. Met name op de 

hoeveelheid overige voorzieningen, een 7,1 en kwaliteit van de overige voorzieningen een 7,5 

scoort het dorp goed, het gemiddelde van de gemeente is respectievelijk een 6,3 en een 6,6.  

Ook de beoordeling van het aspect dorpshuis/MFC valt op. 

In negatieve zin springt het dorp in geen enkel aspect naar voren. Op de vertegenwoordiging 

door dorpsbelangen scoort het een onvoldoende, een 5,4 maar het gemiddelde is een 5,7 een 

minimaal verschil.  

Als gekeken wordt naar alle aspecten kan ook voor St. Annaparochie gezegd worden dat de 

inwoners zeer positief oordelen over de leefbaarheid. 

 

6.4.6 Vrouwenparochie 

 

Over het algemeen is men in Vrouwenparochie tevreden over de leefbaarheid hoewel op tien 

aspecten een onvoldoende wordt gegeven is het totaaloordeel een 8,2. Wat met name in het 

oog springt is het onderwerp speelvoorzieningen. Het gebruik van de speelvoorzieningen 

wordt met een 5,9 beoordeeld, gemiddeld is dit een 5,0. Het onderhoud krijgt een 6,0 het 

gemiddelde is een 5,0 en de hoeveelheid speelvoorzieningen krijgt een 5,6 het gemiddelde is 

een 4,4. Daar waar de meeste dorpen een onvoldoende geven op deze aspecten is men in 

Vrouwenparochie positiever. Op geen van de aspecten is er een duidelijk verschil met de 

andere dorpen als het gaat om positieve scores. 

Inwoners van Vrouwenparochie beoordelen diverse onderwerpen met een onvoldoende. 

Zorgvoorzieningen een 5,1 tegenover een 6,9 gemiddeld, in kleine dorpen hebben veel 

zorgvoorzieningen geen bestaansrecht het is te duur om ze te behouden, dit geldt niet alleen 

voor Vrouwenparochie maar ook voor de andere kleine dorpen. Het is ook niet duidelijk aan 

te geven waarom het cijfer afwijkt van de rest van de dorpen.  Het aspect Dorpshuizen/ MFC 

een 4,7 tegenover een 6,9. Activiteiten aangeboden in de dorpshuizen, een 4,9 tegenover een 

6,8. Het dorp kent tweedorpshuizen het Kyfhueck en Honnegat. Probleem is dat er een 

afname is in het aantal vrijwilligers met als gevolg dat de kwaliteit van het dorpshuis achteruit 

gaat. De gebouwen kennen ook achterstallig onderhoud. Hierdoor kijkt men negatief aan 

tegen de dorpshuizen. Ten slotte wordt een onvoldoende gegeven op de hoeveelheid overige 

voorzieningen een 3,9 tegenover een 6,3 en de kwaliteit van overige voorzieningen een 3,8 

tegen een 6,6 gemiddeld. Het dorp kent nog een horecagelegenheid maar heeft geen winkels 

meer. Door het beperkte aantal voorzieningen wordt het aspect negatief beoordeeld. Wederom 

is de omvang van het dorp een probleem voor het bestaansrecht van de voorzieningen.  

 

 

6.4.7 Minnertsga 

 

In Minnertsga worden slechts twee aspecten met een onvoldoende beoordeeld. Men is over 

het algemeen zeer tevreden met de diverse aspecten rondom leefbaarheid. De dienstregeling 

voor het openbaar vervoer wordt met een 7,1 beoordeeld tegenover een 6,6 gemiddeld. Ook 

de eigen betrokkenheid bij de buurt/wijk wordt hoger beoordeeld dan gemiddeld een 7,0 

tegenover een 6,8. Verder zijn er geen aspecten die als positief tot zeer positief worden 

beschouwd in tegenstelling tot de andere dorpen. 

Hoewel Minnertsga slechts twee onvoldoendes krijgt zijn er wel enkele verschillen te zien in 

de aspecten criminaliteit een 6,3 tegenover een 7,4 gemiddeld en het veiligheidsgevoel op 

straat in de avond/nacht een 6,4 tegenover een 7,3 gemiddeld. Het veiligheidsgevoel thuis 
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wordt positief beoordeeld toch is er een significant verschil met het gemiddelde, een 7,7 en 

gemiddeld een 8,3. Ditzelfde geldt voor het veiligheidsgevoel op straat overdag, dit krijgt als 

beoordeling een 7,5 in Minnertsga tegenover een 8,2 gemiddeld. Het is duidelijk dat de 

aanleiding voor deze cijfers de diverse opvangtehuizen in het dorp zijn. In de opmerkingen 

geven de respondenten aan overlast te ondervinden door deze tehuizen. 
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7. Aanbevelingen 
 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan. Dit 

is gebaseerd op zowel de scores die de respondenten hebben gegeven aan de diverse aspecten 

van de enquête en daarnaast worden de opmerkingen van de inwoners meegenomen in de 

aanbevelingen. Ook is rekening gehouden met huidige maatregelen, beleid en ontwikkelingen. 

 

Speelvoorzieningen 

Het onderwerp speelvoorzieningen wordt in zijn totaliteit beoordeeld met een 4,8. Wat door 

de respondenten met name genoemd wordt is het gebrek aan speelvoorzieningen, beoordeeld 

met een 4,4. Ook geeft men aan dat de voorzieningen die er wel zijn slecht onderhouden 

worden. 

 

In de Notitie speeltuinenbeleid_09-EV en het convenant speeltuinen is het systematisch 

onderhoud van de speelvoorzieningen vastgelegd. Per 1 juli 2010 onderhoudt WonenNWF de 

speeltuinen. Tevens heeft de gemeente de speelvoorzieningen gerenoveerd, deze zijn reeds in 

goede staat en voldoen aan de wettelijke eisen en normen uit het Warenwetbesluit attractie- en 

speeltoestellen. 

 

Een controleur zal vier keer per jaar de speelvoorzieningen controleren. Aan de hand van deze 

controles zal een lijst met gebreken naar WonenNWF verstuurd worden om het onderhoud uit 

te voeren. Daarnaast is in de notitie opgenomen dat een onafhankelijke instantie iedere drie 

jaar een inspectie uitvoert om te kijken of de speelvoorzieningen voldoen aan de eisen en 

normen zoals zijn gesteld in de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Zodoende zullen 

de speelvoorzieningen niet alleen goed onderhouden worden maar ook voldoen aan de 

veiligheidseisen. 

 

Hoewel dit een deel van de problematiek aanpakt blijkt uit de enquête dat met name het 

gebrek aan speelvoorzieningen wordt genoemd als verbeterpunt. 

 

Wettelijke bestaan er geen verplichtingen ten aanzien van het aantal speelvoorzieningen dat in 

een gemeente noodzakelijk is. Uit de enquête komt wel duidelijk naar voren dat de 

respondenten graag meer speelvoorzieningen willen maar waar precies behoefte aan is blijft 

onduidelijk. Gewenst is om de Notitie speeltuinenbeleid_09-EV aan te passen zodat ook de 

kwantiteit van de speelvoorzieningen aan de orde komt.  

 

In de praktijk worden een aantal normen als leidraad aangehouden. Het ministerie van VROM 

hanteert een norm van 3% speelruimte van het totaal gebied dat als wonen bestemd is.
9
 Deze 

norm wordt ook door NUSO
10

 aangehouden. De handleiding Gemeentelijk speelruimtebeleid 

een praktische handleiding
11

 zou uitkomst kunnen bieden om de kwantiteit van 

speelvoorzieningen op het juiste niveau te krijgen. 

 

 

                                                 
9
 Handboek Spelen met Ruimte, handboek gemeentelijk speelruimtebeleid. Verschenen in 2006, uitgegeven voor 

het Netwerk Child Friendly Cities 
10

 http://www.nuso.nl/advisering/index.php 
11

 http://www.pjpartners.nl/upload/96298_647_1233221382648-Gemeentelijke_speelruimtebeleid.pdf 
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Indien er behoefte is aan meer expertise en begeleiding zou men met behulp NUSO het aantal 

speelvoorzieningen op het gewenste niveau kunnen krijgen. NUSO kan hulp bieden bij de 

volgende onderdelen. 

 Uitvoeren van speelwaarde-evaluaties van bestaande situaties op stads-, wijk- of 

buurtniveau. 

 Toetsing en uitwerking aan de hand van de NUSO-norm 

 Organisatie en begeleiding van kinder- en jongeren participatietrajecten volgens de 

NUSO kinderparticipatie methodiek. 

 Opzet en begeleiding buurtparticipatie en inspraakprocessen conform gemeentelijke 

inspraakprocedures. 

 Fonds / subsidiewerving, ontwikkelen sponsorplannen en betrekken (lokaal) 

bedrijfsleven. 

 Inrichting formele - en informele speelplekken. 

 

 

 

Vervuiling 

Gemiddeld scoort de gemeente een 6,1 op het aspect vervuiling. Dit is in vergelijking met het 

landelijk gemiddelde van een 6,4 iets lager. Met name in de opmerkingen van de 

respondenten komt naar voren dat men veel overlast van vervuiling ondervindt. Hondenpoep 

en zwerfvuil worden genoemd als voornaamste veroorzakers van het probleem. Het vuil is 

grotendeels afkomstig van de inwoners van de gemeente zelf. Hier zal de oplossing ook 

gezocht moeten worden. De gemeente kan wel initiatieven starten maar als inwoners daar 

geen gebruik van maken heeft het weinig zin. In het verleden heeft de gemeente bijvoorbeeld 

gratis schepjes uitgedeeld om hondenpoep op te ruimen. Hier was indertijd geen animo voor. 

Inwoners moeten daarom zelf bewust worden van de vervuiling die zij veroorzaken. Ook is 

het belangrijk dat men elkaar aanspreek op het gedrag.  

 

Om de bewustwording rondom vervuiling te stimuleren zou de gemeente samenwerking met 

burgers moeten stimuleren. De volgende doelen kunnen worden gerealiseerd als de gemeente 

samenwerkt met de burgers. 

 

 Het benadrukken van de gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het schoonhouden 

van de omgeving. Door samen te werken met de burgers benadrukt de gemeente dat 

het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de straten schoon te houden. 

 

 Stimuleren van gedragsverandering bij burgers. 

Gedragsverandering bij burgers is nodig om preventief vervuiling tegen te gaan. 

Burgers moeten bewust worden van hun leefomgeving. Dit kan gerealiseerd worden 

door samen oplossingen te zoeken voor bestaande problemen. Deze manier van 

werken heeft niet alleen een positief effect op de personen die rechtstreeks betrokken 

zijn maar ook op niet actief betrokken burgers. Omdat zijn zien dat andere mensen in 

hun omgeving actief met de vervuiling aan het werk zijn kan dit hun aansporen om dat 

ook te doen. 

 

 Gebruiken van kennis en ervaring van burgers. 

Burgers zijn bij de aanpak van vervuiling ervaringsdeskundigen. Zij zien wat er op 

straat gebeurd en dragen oplossingen aan. Voor de gemeente kan dit een grote bron 

van kennis zijn bij het opstellen van een aanpak rondom de vervuiling. 

 



 
LeMon leefbaarheidsmonitor 2010: Gemeente het Bildt 73 

 Vergroten draagvlak voor de gemeentelijke aanpak. 

Door samen te werken wordt het draagvlak voor de aanpak vergroot. Aan de ene kant 

omdat de gemeente rekening houdt met de klachten en wensen van de burgers en 

anderzijds doordat burgers zelf het resultaat zien van de activiteiten waar zij aan 

hebben meegewerkt of meegedacht. 

 

 Eenmalig een extra schone omgeving. 

Diverse gemeentes werken samen met inwoners om bijvoorbeeld een keer per jaar de 

wijk schoon te maken. Dit zorg er voor dat de vervuiling wordt teruggedrongen, 

waarna de reinigingsdienst van de gemeente het bij kan houden. Daarnaast kan dit een 

opstap voor burgers zijn om de omgeving zelf ook schoon te houden. 

 

 

In de samenwerking met de inwoners kan gedacht worden aan het opzetten van een breed 

geformuleerde aanpak, met diverse inwoners of groepen, om de vervuiling tegen te gaan. 

Hierdoor wordt de problematiek duidelijk in kaart gebracht en door de inwoners te betrekken 

een breed draagvlak gecreëerd. 

 

Daarnaast kan ook samenwerking gezocht worden met specifieke groepen. Dit kunnen 

veroorzakers van vervuiling zijn of juist de personen die daar last van ondervinden. 

Bijvoorbeeld scholieren die meehelpen om de routes van en naar scholen schoon te houden. 

Hierdoor wordt niet alleen het probleem van de vervuiling aangepakt maar wordt ook 

bewustzijn gekweekt bij de vervuiler. 

 

Door samen te werken met particulieren kunnen inspanningen en kosten gedeeld worden. 

Denk hierbij aan winkeliers, bedrijven of huiseigenaren die zelf ook belang hebben bij een 

schone representatieve omgeving. 

 

De laatste groep waar men aan moet denken in de samenwerking zijn intermediaire 

organisaties. Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, winkeliersverenigingen, 

sportverengingen, vereniging van dorpsbelangen of scholen. Via deze organisaties is het 

makkelijker om een specifieke doelgroep te benaderen en een extra mogelijkheid om de 

burgers te benaderen. Daarnaast zijn deze groepen in de regel professioneler ingesteld dan 

individuele burgers waardoor het makkelijker is om samen te werken. 

 

Op de website van “Samen werken aan een schoner Nederland”
12

 staan diverse instrumenten 

hoe men het bovenstaande kan realiseren en hiermee de vervuiling tegen te gaan. Gemeente 

het Bildt kan van deze instrumenten gebruik maken om de samenwerking met de burger aan 

te gaan en een effectieve aanpak op te zetten. De website is in opdracht van de Verenging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) opgezet door NL Milieu en Leefomgeving. 
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 http://www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl/gemeenten/ 
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Verkeersoverlast 

Uit de opmerkingen van de respondenten komt naar voren dat men veel overlast heeft van het 

verkeer in de gemeente. Met name hardrijders worden genoemd maar ook meer specifieke 

problemen zoals gevaarlijke kruisingen en de aanwezigheid van zwaar verkeer op de Oude- 

en Nieuwebildtdijk. Veel van de respondenten geven aan dat de gemeente maatregelen moet 

nemen om de verkeersproblematiek aan te pakken.  

 

De gemeente heeft een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)
13

 opgesteld, deze is te 

vinden op de website van de gemeente. In het GVVP komt duidelijk naar voren dat de 

gemeente op de hoogte is van de verkeersoverlast. Hiervoor heeft men een uitgebreide aanpak 

ontwikkeld om de problemen op een integrale wijze aan te pakken.  

 

Enkele pilots en onderzoeken uit het plan zijn: 

 

 Handhavingsplan opstellen met politie 

In samenwerking met de politie wordt een programma opgezet om aangekondigde en 

onaangekondigde verkeerscontroles uit te voeren gericht op actuele thema‟s (snelheid, 

parkeren en alcoholgebruik) 

 

 Bewegwijzering 

Om het gebruik van ongewenste routes te minimaliseren, wordt met omringende 

gemeenten en provincie Friesland, in het samenwerkingsverband “gebiedsgerichte 

aanpak”, een grensoverschrijdend bewegwijzeringssysteem opgesteld. 

 

In het uitvoeringsprogramma GVVP
14

 is de volledige lijst met pilots en onderzoeken 

opgenomen. Zowel de fysieke problemen maar ook het bewustzijn rondom de 

verkeersproblematiek wordt aangepakt. De uitvoering van dit beleid is in 2009 van start 

gegaan. Op het moment van schrijven zijn er nog geen uitkomsten bekend van de pilots en 

onderzoeken. Het advies aan de gemeente is om er voor te zorgen dat de inwoners goed op de 

hoogte worden gehouden van deze inzet. De uitkomsten van de diverse pilots en onderzoeken 

moeten onder de aandacht van de inwoners gebracht worden, op deze manier toont de 

gemeente aan dat ze bezig is om de verkeersproblematiek aan te pakken. 

 

Dienstregeling openbaar vervoer Oudebildtzijl 

In Oudebildtzijl valt op dat er behoefte is aan een betere dienstregeling van het openbaar 

vervoer. Respondenten van het dorp beoordelen de dienstregeling met een 4,4 tegenover een 

6,6 gemiddeld. In de opmerkingen wordt ook aangehaald dat men graag zou zien dat er meer 

bussen gaan rijden. Het advies aan WonenNWF en de gemeente luidt om plaatselijk belang 

van Oudebildtzijl aan te sporen om verder onderzoek te doen naar de behoefte aan meer 

busdiensten. Het onderzoek zal zich moeten richten om de wensen en behoeften van de 

inwoners in kaart te brengen rondom de dienstregeling. Indien blijkt dat er meer bussen 

moeten rijden en de inwoners daar ook daadwerkelijk gebruik van maken dan kan de 

volgende stap gezet worden. Men zal contact moeten zoeken met Connexxion, het 

vervoersbedrijf dat actief is in de gemeente en de provincie Fryslân, de opdrachtgever van 

Connexxion, om te kijken of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het openbaar vervoer. 

Misschien is het mogelijk om tijdelijk een extra bus te laten rijden in de middag, na evaluatie 

van de pilot kan dan blijken of de extra dienst bestaansrecht heeft. 
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 http://www.hetbildt.nl/projecten-plannen/gemeentelijk-verkeer-en-vervoerplan-gvvp/ 
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 http://www.hetbildt.nl/fileadmin/files/hetbildt/181556_GVVP_het_Bildt_uitvoeringsprogramma_rev10.pdf 
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Veiligheidsgevoel Minnertsga 

Inwoners van Minnertsga geven aan overlast te ondervinden van de opvangtehuizen in het 

dorp. Met name het rondhangen op diverse plekken in het dorp door de inwoners van de 

opvangtehuizen wordt als onprettig ervaren. Daarnaast klaagt men over het drank- en 

drugsgebruik. Uit de Bestuursrapportage 2009 voor gemeente het Bildt blijkt dat het probleem 

met name een kwestie is van veiligheidsgevoel. Als gekeken wordt naar het aantal inbraken 

dan is dit de afgelopen jaren gedaald van 12 in 2007 tot 4 in 2009. Diefstal uit een 

motorvoertuig is stabiel gebleven met in totaal 6 incidenten in 2009. Ook de diefstal van 

fietsen is gedaald van 31 in 2007 naar 18 in 2009. Tenslotte zijn het aantal meldingen van 

drank- en drugsoverlast minimaal, in totaal 2 meldingen in 2009. Als de opvangtehuizen 

daadwerkelijk een gevaar zouden vormen voor de objectieve veiligheid dan zou dit naar voren 

komen in de cijfers van de bestuursrapportage. Dit is duidelijk niet het geval.  

Het veiligheidsgevoel van de inwoners van Minnertsga moet daarentegen wel serieus 

genomen worden. De opvangtehuizen zorgen voor spanningen in het dorp. Hoewel het 

veiligheidsgevoel met een voldoende wordt beoordeeld zou dit in de toekomst kunnen 

veranderen als er niets gedaan wordt aan de problematiek rondom de opvangtehuizen. 

 

Hoewel de gemeente zich bewust is van de problemen rondom de opvangtehuizen is het 

moeilijk om concrete oplossingen te bieden. De pensions en opvangtehuizen hebben op basis 

van bestemmingsplannen bestaansrecht. Daarnaast gaat het veelal om zorgweigeraars die 

gebruik maken van de opvang. Mogelijkheden tot begeleiding van deze personen is moeilijk 

te realiseren. Tevens is er weinig zicht op de opvangtehuizen, het aantal mensen dat er wordt 

opgevangen en wie deze personen precies zijn. Duidelijk is wel dat er behoefte is aan opvang. 

Het is onduidelijk wat precies de kern van het probleem is. Misschien is het aantal personen 

dat opgevangen wordt in Minnertsga het probleem. Spreiding van de pensions zou dan een 

mogelijke oplossing zijn. Mogelijk is dat de inwoners van Minnertsga per definitie geen 

opvang willen waardoor iedere vorm van opvang op weerstand zal stuiten. Het advies richting 

de gemeente luidt om te onderzoeken wat de kern van de problemen is. Het is van belang dat 

de gemeente in gesprek gaat met de betrokken actoren om het probleem duidelijk in kaart te 

krijgen en te werken richting een oplossing. 

 

Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente de inwoners van Minnertsga gaat voorlichten over 

de opvangtehuizen. Als we naar de cijfers kijken uit het Bestuursrapport 2009 dan blijkt dat 

de opvangtehuizen niet zorgen voor een verhoging in criminaliteit en meldingen van overlast, 

zie hiervoor ook de vorengenoemde cijfers. Door middel van een voorlichtingscampagne zou 

men de inwoners van Minnertsga bewust kunnen maken van deze feiten. Hierdoor zal het 

veiligheidsgevoel verbeterd kunnen worden. 

 

Kennis bijdrage WonenNWF 

De bijdrage van WonenNWF aan het verbeteren van de leefbaarheid wordt met name negatief 

beoordeeld door een gebrek aan kennis bij de inwoners. De 13 aandachtsgebieden die 

WonenNWF heeft uitgezet voor 2009, zie de brochure Tijd voor leefbaarheid
15

, sluiten aan bij 

de behoeften en wensen van de inwoners. Bijvoorbeeld de subsidieregeling voor de aanleg 

van nieuwe speeltuinen en het helpen bij het onderhoud van multifunctionele centra. Ook 

nieuwe initiatieven zoals de klussenbus passen bij de wensen van de inwoners. Zoals ook te 

zien is in de opmerkingen van de respondenten, een aantal geeft aan dat er meer toezicht 

nodig is op de tuinen van de huurders. WonenNWF speelt hier goed op in met de klussenbus. 
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 Brochure Wonen Noordwest Friesland: Tijd voor leefbaarheid 
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De klussenbus is bedoeld om huurders te helpen bij tuinonderhoud indien ze daar zelf niet in 

slagen. Meer informatie over de klussenbus is te vinden in de notitie WMO-klussen-

/dienstenbus en tuinonderhoud.
16

  

 

WonenNWF biedt diverse mogelijkheden aan de inwoners van het Bildt om de leefbaarheid te 

verbeteren. Indien de inwoners van de gemeente niet op de hoogte zijn van deze 

mogelijkheden zullen zij daar ook geen gebruik van maken. 

 

Aanbeveling richting WonenNWF is om de huidige manier van communiceren richting 

inwoners van het Bildt te evalueren. Optimaliseren van de communicatie is gewenst. De 

kennis van inwoners van de inzet van WonenNWF is zeer beperkt.  

 

Ten eerste zal men de inwoners beter op de hoogte kunnen houden van activiteiten die men 

ontplooit. Ten tweede zal de corporatie hierdoor naar buiten kunnen brengen welke 

mogelijkheden er zijn voor burgers om met behulp van WonenNWF initiatieven te starten ten 

behoeve van de leefbaarheid. In de communicatie zal expliciet aandacht geschonken moeten 

worden aan het motiveren van mensen om initiatief te nemen. Op het moment worden 

inwoners met name geïnformeerd terwijl er in grote mate initiatief van de inwoners wordt 

verwacht om gebruik te maken van de mogelijkheden die WonenNWF biedt. Zodoende 

moeten zij ook gestimuleerd worden om hier gebruik van te maken. 

 

De tweede aanbeveling is om te zorgen dat inwoners in aanraking komen met initiatieven van 

WonenNWF. Hiervoor zou de corporatie projecten op kunnen starten om zowel de 

leefbaarheid te verbeteren alsmede in aanraking te komen met een groot aantal burgers. De 

leefbaarheidscoördinatoren van WonenNWF zouden verder kunnen onderzoeken welke 

mogelijkheden daar in zijn. 

 

Enkele voorbeelden: 

 

 Wedstrijd leefbaarheidsproject 

WonenNWF zou een wedstrijd kunnen organiseren waarbij burgers worden gevraagd 

om een project op te zetten om de leefbaarheid te bevorderen. Gedacht kan worden 

aan de mogelijkheid dat burgers een plan ontwikkelen om een groene 

speel/sportvoorziening aan te leggen. Diverse groepen kunnen ideeën aanleveren 

bijvoorbeeld een schoolgemeenschap, een buurtvereniging, sportverenigingen etc. 

Daaruit wordt een winnaar gekozen waarbij Wonen NWF meehelpt om het plan 

daadwerkelijk te realiseren. Op deze manier wordt inzet van WonenNWF onder de 

aandacht van de burgers gebracht. Daarnaast zorgt het mogelijk voor een verbetering 

van de leefbaarheid. 

 

 Speel/sportdag organiseren 

WonenNWF zou een speel/sportdag kunnen organiseren in de gemeente. Bijvoorbeeld 

een zevenkamp waar diverse groepen aan mee kunnen doen, van vriendengroepen, 

families tot sportverenigingen. Niet alleen WonenNWF komt daarmee met de 

inwoners van de gemeente in contact maar ook komen de inwoners onderling met 

elkaar in contact. Dit komt weer ten goede van de sociale cohesie. 

Kennis bijdrage Gemeente 
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 Notitie: WMO-klussen/diensten bus en tuinonderhoud februari 2010 
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De bijdrage van de gemeente aan leefbaarheid wordt met een onvoldoende beoordeeld. Veel 

inwoners geven aan dat er ruimte voor verbetering is of dat men weinig merkt van de inzet 

van de gemeente. Daarnaast geven veel van de respondenten aan dat ze niet of onvoldoende 

weten wat de gemeente doet op het gebied van leefbaarheid. Uit het Burgeronderzoek 2009 

dat de gemeente heeft laten uitvoeren door Trendview blijkt dat 86% van de inwoners vindt 

dat ze voldoende tot zeer goed op de hoogte worden gehouden van gemeentelijk nieuws. 

De meeste mensen zien wel dat de gemeente haar taken uitvoert zoals het schoonhouden van 

de straten, groenvoorzieningen onderhouden, onderhoud aan wegen etc. maar de link met 

leefbaarheid wordt daarbij in veel gevallen niet gemaakt. Het lijkt er op dat bij de inwoners 

onduidelijkheid heerst over het begrip leefbaarheid en welke inzet van de gemeente daar bij 

hoort. Hierdoor wordt de waardering voor de inzet van de gemeente laag beoordeeld. 

 

Het advies aan de gemeente luidt dat men actie moet ondernemen aan de hand van de 

uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek. Hierdoor laat men zien dat de gemeente luistert 

naar de inwoners en dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid in de gemeente. Daarnaast zal 

men de acties naar aanleiding van het onderzoek duidelijk moeten communiceren richting de 

burger. Hiervoor is de gemeente pagina in de Bildtse Post het beste medium, 91,3% van de 

inwoners gebruikt deze pagina om informatie over de gemeente te verkrijgen, zo blijkt uit het 

Burgeronderzoek 2009. Als de inwoners de link leggen met het leefbaarheidsonderzoek, de 

uitkomsten van het onderzoek en concrete acties naar aanleiding van het onderzoek dan zal 

zowel de beoordeling voor de inzet als de inzet zelf hoger gewaardeerd worden. 
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Bijlagen: 
 

Bijlage A: Convenant Gemeente het Bildt en Wonen Noordwest Friesland 

Bijlage B: Enquête LeMon het Bildt 2010 

Bijlage C: Cijfers, gemeente en dorpen 

Bijlage D: Vergelijking plattelandsgemeenten 

Bijlage E: Vergelijking landelijke cijfers 

Bijlage F: Bronnenlijst 



 
LeMon leefbaarheidsmonitor 2010: Gemeente het Bildt 80 

Bijlage A: Convenant Gemeente het Bildt WonenNWF 
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Bijlage B: LeMon enquête het Bildt 2010 

 
 

 

 

Leefbaarheidsenquête het Bildt 2010 

In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kan u een 

oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 t/m 10. Naarmate het cijfer dichter bij de 

1 is zal uw oordeel negatiever zijn, indien het cijfer dichter bij de 10 is zal uw oordeel 

positiever zijn. Eerst komen enkele algemene vragen aan bod daarna de vragen over 

leefbaarheid.  

Deze vragenlijst is anoniem maar, als u mee wilt dingen naar een van de cadeaubonnen dient 

u hieronder uw naam en adresgegevens in te vullen. Zo maakt u kans op een cadeaubon van 

€25,-.  

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, uw naam en adres worden alleen gebruikt 

voor de verloting van de cadeaubonnen. 

N.B: Vergeet niet uw postcode in te vullen, zonder uw postcode kunnen wij uw antwoorden 

niet verwerken in het onderzoek 

Naam:………………………………………………………………. 

Adres: …………………………….……………………………….. 

 

Algemene vragen: 

 

Wat is uw leeftijd? …. jaar 

Wat is uw geslacht? Man/Vrouw 

Wat is uw postcode? ………………. 

Wat is uw woonplaats? ……………… 

 

In wat voor type woning woont u? 
[] Vrijstaande woning  

[] Twee onder een kap 

[] Rijtjeswoning 

[] Flat/appartement 

[] overig 

 

Wie is eigenaar van de woning? 
[] Ikzelf 

[] Wonen Noordwest Friesland 

[] anders 

 

Wat voor type huishouden heeft u? 

[] Alleenstaand, zonder (thuiswonende) kinderen 

[] Alleenstaand met jongste kind jonger dan 12 jaar  

[] Alleenstaand met jongste kind ouder dan 12 jaar 

[] Gehuwd/samenwonend, zonder (thuiswonende) kinderen 

[] Gehuwd/samenwonend met jongste kind jonger dan 12 jaar 

[] Gehuwd/samenwonend met jongste kind ouder dan 12 jaar 
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* Omcirkel per vraag het getal dat u als rapportcijfer wilt geven. Als u een cijfer dichter bij de  1 geeft heeft u een  

negatiever gevoel  bij het onderwerp, dichter bij een 10 heeft u positievere gevoelens. 

 

1. Kwaliteit woningen 

Wat vindt u van de kwaliteit van de woningen in uw leefomgeving? Denk hierbij aan 

de aantrekkelijkheid en de staat van onderhoud van de woningen. 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

2. Kwaliteit woonomgeving/infrastructuur 

Wat vindt u van de woonomgeving/infrastructuur in uw leefomgeving? Denk hierbij 

aan de pleintjes, de bestrating, inrichting van de wijk, verlichting, etc. 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

3. Groenvoorzieningen 

A) Wat vindt u van de manier waarop u recreatief gebruik kunt maken van het groen? 

Denk hierbij aan grasvelden voor de kinderen, parken om in te wandelen etc. 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

B) Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen in uw leefomgeving?  

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

C) Wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw leefomgeving? 

Te weinig >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Meer dan genoeg 

 

4. Speelvoorzieningen 

A) Wat vindt u van de speelvoorzieningen in uw leefomgeving? Kunnen kinderen hier 

leuk en veilig spelen? 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

B) Wat vindt u van het onderhoud van de speelvoorzieningen in uw leefomgeving? 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 
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C) Wat vindt u van de hoeveelheid speelvoorzieningen in uw leefomgeving? 

Te weinig >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Meer dan genoeg 

 

5. Scholen 

Wat vindt u van het schoolaanbod in uw leefomgeving? 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

6. Zorgvoorzieningen 

Wat vindt u over het algemeen van de zorgvoorzieningen/gezondheidscentra in uw 

leefomgeving?  

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

7. Sportvoorzieningen 

Wat vindt u over het algemeen van de sportvoorzieningen in uw leefomgeving? 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

8. Dorpshuizen/multifunctionele centra 

A) Wat vindt u in het algemeen van de Dorpshuizen/multifunctionele centra in uw 

leefomgeving? 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

B) Wat vindt u van de activiteiten die worden aangeboden in de 

dorpshuizen/multifunctionele centra? 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

9. Openbaar vervoer 

A) Wat vindt u van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in uw leefomgeving? 

Denk hierbij aan de afstand tot de bus. 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

B) Wat vindt u van de dienstregeling van het openbaar vervoer in uw leefomgeving? 

Rijden er genoeg bussen? 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 
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10. Overige voorzieningen 

A) Wat vind u van de kwaliteit van overige voorzieningen in uw leefomgeving? Denk 

hierbij aan winkels, horeca gelegenheden, culturele voorzieningen etc. 

Zeer slecht >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

B) Wat vindt u van de hoeveelheid overige voorzieningen in uw leefomgeving? 

Te weinig >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Genoeg 

 

11. Contact buurtbewoners 

Wat vindt u van het onderlinge contact dat u met uw buurtgenoten heeft? 

Zeer slecht 1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer goed 

 

12. Betrokkenheid bij de buurt 

A) Wat vindt u van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van uw medebewoners 

voor uw wijk/buurt? 

Geen betrokkenheid >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Hoge 

betrokkenheid 

 

B) Hoe zou u uw eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor uw wijk/buurt 

beoordelen? 

Geen betrokkenheid >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Hoge 

betrokkenheid 

 

13. Vereniging van dorpsbelangen 

A) Bent u bekend met de vereniging van dorpsbelangen? 

Onbekend >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Volledig op de hoogte 

 

B) In welke mate voelt u zich vertegenwoordigd door de vereniging van 

dorpsbelangen? Graag toelichten. 

Niet vertegenwoordigd >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Goed 

vertegenwoordigd 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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14. Overlast van andere personen 

In welke mate ondervindt u overlast van andere personen in uw leefomgeving? Denk 

hierbij aan overlast van buren, geluidsoverlast, hangjongeren, parkeren van auto‟s, etc. 

Ernstige overlast >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Geen overlast 

 

15. Overlast activiteiten 

In welke mate ondervindt u overlast van activiteiten in uw leefomgeving? Denk hierbij 

aan horeca gelegenheden, weekmarkten, evenementen, etc. 

Ernstige overlast >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Geen overlast 

 

16. Vervuiling 

Heeft u in uw leefomgeving last van vervuiling? Denk hierbij aan zwerfvuil, 

hondenpoep, gedumpte vuilnis, etc. 

Ernstige vervuiling >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Geen vervuiling 

 

17. Verkeersoverlast 

Heeft u in uw leefomgeving last van het verkeer? Denk hierbij aan hard rijden, 

onveilig rijgedrag, etc. 

Ernstige overlast >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Geen overlast 

 

18. Criminaliteit 

Heeft u in uw leefomgeving last van criminaliteit? Denk hierbij aan inbraak, diefstal 

en vandalisme, illegale drugshandel, etc. 

Ernstige overlast >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Geen overlast 

 

19. Veiligheidsgevoel thuis 

Hoe veilig voelt u zich in uw eigen woning? 

Zeer onveilig >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer veilig 
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20. Veiligheidsgevoel op straat 

A) Hoe veilig voelt u zich overdag op straat in uw leefomgeving? Denk hierbij aan 

enge plekken, onprettige sfeer etc. 

Zeer onveilig >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer veilig 

 

B) Hoe veilig voelt u zich op straat in uw leefomgeving in de avond of nacht? Denk 

hierbij aan enge plekken, onprettige sfeer etc. 

Zeer onveilig >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer veilig 

 

21. Bijdrage leefbaarheid Wonen Noordwest Friesland 

A) Bent u op de hoogte van de activiteiten van Wonen Noordwest Friesland om de 

leefbaarheid in uw wijk/dorp te behouden en verbeteren? Denk aan het onderhoud 

van speeltuinen, samenwerking met dorpsbelangen, bijdrage aan sportverenigingen 

etc. Graag toelichten. 

Onbekend >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Volledig op de hoogte 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

B) Vindt u dat Wonen Noordwest Friesland genoeg bijdraagt om de leefbaarheid in 

uw wijk/dorp te behouden en verbeteren? Graag toelichten. 

Onvoldoende >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Ruim voldoende 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

22. Bijdrage leefbaarheid gemeente het Bildt 

A) Bent u op de hoogte van de activiteiten van gemeente het Bildt ontplooid om de 

leefbaarheid in uw wijk/dorp te behouden en verbeteren? Denk hierbij aan 

maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, reiniging van straten, etc. Graag 

toelichten. 

Geen idee >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Volledig op de hoogte 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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B) Vindt u dat gemeente het Bildt genoeg bijdraagt om de leefbaarheid in uw 

wijk/dorp te behouden en verbeteren? Graag toelichten. 

Onvoldoende >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Ruim voldoende 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

23. Ontwikkeling buurt 

Hoe heeft uw wijk/dorp zich volgens u ontwikkeld de laatste jaren op het gebied van 

 leefbaarheid? 

Sterk achteruit gegaan >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Sterk vooruit 

gegaan 

 

24.  Imago 

 Zou u anderen aanraden om in uw wijk/dorp te komen wonen? Graag toelichten. 

 Zeker niet >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10<  Zeker wel 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

25. Verhuisgeneigdheid 

Denkt u er over na om te verhuizen? Indien ja, graag toelichten. 

Zeker van wel >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeker van niet 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

26. Totaaloordeel 

Hoe prettig vindt u het om in uw wijk/dorp te wonen? 

Zeer onprettig >1—-2—-3—-4—-5—-6—-7—-8—-9—-10< Zeer prettig 

Toelichting: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Opmerkingen: 

Hieronder kunt u uw opmerkingen kwijt over twee van de onderwerpen die aan bod zijn 

gekomen. U kunt ook gebruik maken van deze ruimte om een score voor een bepaald 

onderwerp toe te lichten. 

Nummer van de vraag:  

 

 

 

 

 

 

 

Nummer van de vraag:  
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Bijlage C: Overzicht uitkomsten enquête  
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overlast activiteiten 8,5 8,7 8,6 8,3 8,4 8,2 8,0 8,3 

veiligheidsgevoel thuis 8,8 8,8 8,8 8,3 8,3 8,4 7,7 8,3 

veiligheidsgevoel straat overdag 8,3 8,9 8,9 8,4 8,1 8,3 7,5 8,2 

totaaloordeel 8,3 8,5 8,4 7,5 8,0 7,3 7,9 7,9 

verhuisgeneigdheid 7,3 7,4 7,8 7,3 7,8 6,9 7,8 7,6 

scholen 4,2 7,8 7,5 7,4 7,9 7,6 7,7 7,6 

sportvoorzieningen 6,2 6,1 7,0 7,5 7,8 6,7 7,7 7,5 

criminaliteit 8,3 8,6 7,8 7,5 7,5 7,7 6,3 7,4 

veiligheidsgevoel straat nacht 8,1 8,5 8,3 7,6 7,2 7,8 6,4 7,3 

contact buurtbewoners 7,4 7,6 7,7 6,8 7,1 6,8 7,6 7,2 

kwaliteit woningen 6,3 7,2 7,1 6,9 7,5 6,5 7,3 7,2 

bereikbaarheid openbaar vervoer 6,7 6,1 6,0 7,3 7,3 7,2 7,4 7,2 

overlast personen 6,7 7,3 6,9 7,0 7,2 7,1 6,8 7,1 

Imago 7,1 7,5 7,6 6,3 7,5 5,7 6,9 7,1 

bekendheid vereniging dorpsbelangen 7,1 8,0 7,5 7,0 6,5 7,3 7,7 7,0 

zorgvoorzieningen 5,6 6,7 6,8 6,5 7,4 5,1 7,1 6,9 

dorpshuizen/multifunctionele centra algemeen 5,5 7,7 6,9 6,5 7,8 4,7 5,6 6,9 

activiteiten in dorpshuizen en mfc 5,9 7,6 6,3 6,5 7,6 4,9 6,1 6,8 

eigen betrokkenheid met de buurt 6,9 6,8 6,8 6,6 6,8 6,5 7,0 6,8 

dienstregeling openbaar vervoer 6,0 5,5 4,4 6,8 7,0 5,6 7,1 6,6 

kwaliteit overige voorzieningen 5,7 5,6 6,7 5,7 7,5 3,8 6,6 6,6 

Betrokkenheid van buren met de buurt 6,3 6,8 6,9 6,2 6,5 6,1 6,9 6,5 

hoeveelheid groenvoorzieningen 7,2 6,4 6,6 6,1 6,5 6,2 6,7 6,5 

onderhoud groenvoorzieningen 5,6 6,0 6,4 6,1 6,5 6,2 6,5 6,4 

kwaliteit woonomgeving/infrastructuur 5,7 6,1 6,2 6,3 6,6 5,4 6,4 6,3 

hoeveelheid overige voorzieningen 5,3 5,6 5,9 5,5 7,1 3,9 6,3 6,3 

vervuiling 7,1 6,3 6,8 6,0 6,0 5,7 5,8 6,1 

verkeersoverlast 4,4 5,7 5,3 5,6 6,5 5,7 6,2 6,1 

gebruik groenvoorzieningen 5,5 5,9 5,9 5,5 6,0 5,8 6,4 6,0 

ontwikkeling buurt 4,8 6,1 6,5 5,2 6,2 5,2 5,9 5,9 

bekendheid bijdrage gemeente 5,8 5,7 5,6 5,7 5,7 5,9 6,1 5,8 

bijdrage gemeente leefbaarheid 4,6 5,4 5,6 5,5 5,9 5,2 6,0 5,7 

mate van vertegenwoordiging vereniging 5,8 6,1 6,3 5,5 5,4 5,7 6,5 5,7 

bijdrage WNWF leefbaarheid 3,9 5,0 5,2 5,5 5,8 5,5 5,9 5,6 

 gebruik speelvoorzieningen 4,1 6,8 5,4 4,4 4,8 5,9 5,6 5,0 

onderhoud speelvoorzieningen 3,7 6,3 5,6 4,3 4,7 6,0 5,7 5,0 

bekendheid bijdrage WNWF 3,6 5,0 4,4 5,1 4,7 5,4 5,3 4,9 

hoeveelheid speelvoorzieningen 3,5 6,2 4,7 3,9 4,0 5,6 5,2 4,4 

         
Positief tot zeer positief: 7-10         

Voldoende - positief: 5,5 -7         
Onvoldoende -negatief: 1-5,5         
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Bijlage D: Vergelijking plattelandsgemeenten 

 

 
 Borger-

Odoorn 
Dongen Zijpe Franekeradeel het 

Bildt 
Gemiddelde 
gemeenten 

Totaaloordeel 7,3 7,5 7,8 7,7 7,9 7,6 

Kwaliteit woningen 7,3 7,6 7,6 7,2 7,2 7,4 

Woonomgeving 6,1 6,8 6,9 6,4 6,3 6,5 

Groenvoorzieningen 6,0 6,8 6,7 6,3 6,3 6,4 

Speelvoorzieningen 5,6 6,1 6,5 5,9 4,8 5,8 

Overige voorzieningen 6,8 6,6 5,7 6,4 6,4 6,4 

Buurtbetrokkenheid 6,3 6,5 6,6 6,5 6,8 6,5 

Overlast van personen 6,6 7,3 7,5 7,5 7,1 7,2 

Overlast activiteiten 8,2 8,3 8,5 8,5 8,3 8,4 

Overlast vervuiling 6,3 6,6 7,4 6,3 6,1 6,5 

verkeersoverlast 5,7 6,5 6,8 6,0 6,1 6,2 

Criminaliteit 7,0 7,3 8,0 7,3 7,4 7,4 

Veiligheidsgevoel 7,2 7,7 8,1 8,4 7,9 7,9 

Ontwikkeling buurt 5,7 6,2 6,2 6,1 5,9 6,0 
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Bijlage E: Vergelijking landelijk 

 
 Landelijk 

gemiddelde 
het Bildt 

Totaaloordeel 7,5 7,9 

Kwaliteit woningen 7,3 7,2 

Woonomgeving 6,6 6,3 

Groenvoorzieningen 6,3 6,3 

Speelvoorzieningen 5,9 4,8 

Overige voorzieningen 6,9 6,4 

Buurtbetrokkenheid 6,3 6,8 

Overlast van personen 6,8 7,1 

Overlast activiteiten 8,3 8,3 

Overlast vervuiling 6,4 6,1 

verkeersoverlast 6,0 6,1 

Criminaliteit 7,1 7,4 

Veiligheidsgevoel 7,5 7,9 

Ontwikkeling buurt 5,9 5,9 
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Bijlage F: Bronnenlijst 

 

Publicaties 

 Burgeronderzoek gemeente het Bildt 2009 

 

 Bestuursrapportage gemeente het Bildt 2009 

 

 Dorpsvisie Ouwe Syl e.o.: Die t'mosken fange wil mot in 'e haag slaan: 2008 

 

 Dorpsvisie Vrouwenparochie 

 

 Brochure Wonen Noordwest Friesland: Tijd voor leefbaarheid 

 

 Leidelmeijer, K. en I. van Kamp (2003), Kwaliteit van de leefomgeving en 

leefbaarheid; naar een begrippenkader en conceptuele inkadering, RIGO en RIVM 

 

 Notitie Speeltuinbeleid_09-EV gemeente het Bildt  

 

 Ondernemingsplan Wonen Noordwest Friesland: K-Trije 2009 
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