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Samenvatting
In het voorjaar van 2012 is onderzoek gedaan naar de waardering van de leefomgeving van het dorp
Lellens. Lellens is een wierdedorp in de gemeente Ten Boer en werd in 1988 aangewezen als
beschermd dorpsgezicht. Tijdens het onderzoek telt het dorp 77 inwoners, waarvan 8 kinderen tot 12
jaar.
De opdrachtgever voor het onderzoek is het Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool
Groningen). Het doel van het onderzoek is om de mensen bewust te maken van de eigen
leefomgeving en om na te laten denken over de toekomst van het dorp. De onderzoeksvraag voor dit
onderzoek luidde:
Hoe waarderen inwoners van Lellens hun leefomgeving?
Hierbij gaat het om de waardering van aspecten uit vier domeinen van de leefomgeving:
a) De woonsituatie;
b) De voorzieningen;
c) Het sociale klimaat;
d) Het organiserend vermogen.
5 kinderen van 6 tot en met 12 jaar hebben de kindervragenlijst ingevuld. Alle kinderen vinden het
leuk om in Lellens te wonen omdat ze in een mooi huis wonen en omdat ze buiten kunnen spelen.
Als hobby’s vinden ze het leuk om met de dieren te spelen of te helpen op de boerderij. Wel vinden
ze het jammer dat er niet zoveel kinderen in het dorp wonen en dat hun schoolvriendjes envriendinnetjes niet in het dorp wonen.

47 inwoners van Lellens en het buitengebied hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dat is een
respons van 68%. Als er wordt gekeken naar de representativiteit van de persoonskenmerken van de
respondenten groep, valt op dat er relatief meer vrouwen dan mannen aan het onderzoek hebben
meegewerkt. Qua leeftijd is de groep representatief.
Zowel in de totaalbeoordeling als op de afzonderlijke aspecten waarderen de inwoners van Lellens
hun leefomgeving positief. De meeste inwoners zijn tevreden over Lellens. Het dorp wordt getypeerd
als ‘klein’, ‘rustig’ en ‘thuis’.

Lellens als Leefomgeving
1. Woonsituatie
2. Voorzieningen
3. Sociale klimaat
4. Organiserend vermogen

Rapportcijfers
7,2
7,0
6,0
7,0
6,5
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++
++
+
++
+

De respondenten waarderen de woonsituatie als positief. De meeste respondenten zijn in Lellens
komen wonen vanwege de woning, de rust en de ruimte of omdat ze in Lellens geboren zijn. Ook is
het grootste deel van de respondenten blij met de eigen woning en heeft geen wensen om deze
verder aan te passen. Van de respondenten wil bijna de helft graag in Lellens blijven wonen.
Iedereen voelt zich overdag en ’s nachts veilig thuis en de meeste respondenten vinden dat kinderen
veilig kunnen opgroeien in het dorp. Als mooiste plek in Lellens wordt de Borglaan en het eigen huis
het vaakst genoemd. De dagelijkse boodschappen worden in Ten Boer gedaan en de meeste
respondenten beschikken over twee auto’s of meer. Ook vinden bijna alle respondenten dat de
wegen in en naar Lellens goed zijn onderhouden.

De voorzieningen in Lellens worden gematigd positief beoordeeld. Lellens heeft een eigen dorpshuis
en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De inwoners kunnen niet
zonder dorpshuis ’t Proathoeske en een kleine meerderheid doet altijd mee aan de georganiseerde
activiteiten. Aangezien Lellens een dorp is zonder voorzieningen, vinden de inwoners het niet erg om
de dagelijkse boodschappen buiten het dorp te halen.
Het sociale klimaat wordt als positief ervaren. Nieuwe mensen worden goed ontvangen en veel
mensen hebben voldoende sociale contacten binnen en buiten het dorp. Ook voelen de inwoners
zich verbonden met het dorp en haar inwoners en bijna iedereen heeft een goede relatie met de
buren. De inwoners ontmoeten elkaar voornamelijk buiten en op straat of in het dorpshuis ’t
Proathoeske.
De inwoners waarderen het organiserend vermogen als positief. De inwoners vinden het goed dat
de Vereniging Dorpsbelangen bestaat en vinden dat de dorpsbelangen goed worden behartigd. Ook
wordt het bestuur als goed bereikbaar ervaren. Het bestuur informeert het dorp goed over wat er
speelt. Meer bedrijvigheid in Lellens hoeft niet van de inwoners.
In Lellens zijn vijf inwoners die ideeën en/of plannen hebben om een nieuwe onderneming te
starten. Deze ideeën hebben betrekking op de gebieden recreatie, horeca, kinderopvang en kunst.
Als voorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid stellen de inwoners voorop dat een onderneming bij het
dorpskarakter moet passen en kleinschalig moet zijn.

Voorwoord
In het kader van het afstuderen is in opdracht van Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool
Groningen) het dorp Lellens onderzocht. Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘Sterke
Verhalen van Groninger dorpen,’ dat in februari 2012 is gestart.
Ik bedank alle mensen die meegewerkt hebben aan het onderzoek:





De vijf kinderen die aan het onderzoek meededen en mooie tekeningen maakten;
De inwoners van Lellens die de vragenlijst hebben ingevuld;
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen voor het geven van informatie, het vrijmaken
van tijd en de medewerking aan dit project;
De Historische Vereniging Ten Post voor het delen van foto’s en informatie.

Omdat het waarderingsonderzoek deel uitmaakt van het project ‘Sterke Verhalen van Groninger
Dorpen,’ zijn er nog meer onderzoeken uitgevoerd. Zo zijn er aanvullende interviews gehouden met
een aantal inwoners van 65 jaar en ouder. De resultaten uit deze gesprekken zijn verwerkt in het
adviesrapport over het voorzieningenniveau voor ouderen: Oud worden in Lellens. Ten slotte zijn er
interviews gehouden over verhalen van Lellens. Deze interviews hebben geleid tot een bundeling van
sterke verhalen van Lellens Sterke verhalen van Groninger Dorpen – Lellens.

Lisette Wiersema
Groningen, juni 2012
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1.

Lellens anno 2012

1.1 Lellens
Het dorp Lellens is te vinden in de gemeente Ten Boer, op 13 kilometer afstand van de stad
Groningen. Lellens is een klein dorp en is waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen ontstaan. Het
dorp ligt op een wierde, maar deze is nooit onderzocht. In 1666 werd het dorp een afzonderlijke
kerkelijke gemeente. Een jaar later is de bouw van een eigen kerk begonnen1. Het dorp is in 1988
aangewezen als enige beschermde dorpsgezicht in de gemeente Ten Boer2.
Vanaf eind vijftiende eeuw heeft het dorp een borg, Het huis te Lellens. De eerste bewoner was Eltet
to Lellens in 1495. De borg is in 1897 gesloopt3. Op de plek van de borg zijn het voormalig schathuis
en de oprijlaan nog steeds te onderscheiden. Veel inwoners waarderen dit als één van de mooiste
plekken van het dorp. De voormalige borg is dan ook de trots van het dorp.
Het dorp Lellens heeft voornamelijk een woonfunctie. Maar er zijn ook inwoners die wonen en
werken aan huis combineren: er staan in 2012 16 bedrijven bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven4. Deze bedrijven hebben voornamelijk betrekking op de agrarische sector. In 2012
wonen er 77 inwoners in Lellens en buitengebied. Er zijn 31 huishoudens. Lellens is een kleine
gemeenschap die regelmatig activiteiten voor de inwoners organiseert. Ook heeft Lellens een kerk
die nog steeds actief wordt gebruikt. Lellens is een dorp zonder formele voorzieningen, waardoor de
inwoners zijn aangewezen op de omliggende dorpen. In 2009 hebben de inwoners de handen
ineengeslagen om het dorpshuis ’t Proathoeske te bouwen. Met het openbaar vervoer is Lellens met
lijn 140 vanuit Delfzijl en Groningen bereikbaar, waarbij het vanaf Ten Post nog een kilometer lopen
is naar het dorp.

1

De Ommelander Borgen en Steenhuizen - W.J. Formsma,R.A. Luitjens-Dijkveld Stol,A. Pathuis - geraadpleegd op 19 mei 2012
http://www.tenboer.nl/wonen-en-werken/dorpskernen/dorpskern-lellens - geraadpleegd op 19 mei 2012
3
http://www.rna-project.org/tn.rna/rna.borgen/rna.borgen/i000369.html - geraadpleegd op 19 mei 2012
4
http://www.kvk.nl/#%3Fq%3DLellens%26partialfields%3D%26site%3Dalles%26start%3D5 – geraadpleegd op 19 mei 2012
2
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1.2 Onderzoek onder inwoners
Het dorp Lellens heeft zich in februari 2012 opgegeven voor het project ‘Sterke Verhalen Van
Groninger Dorpen’. Een initiatief van het Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool
Groningen) om in krimpdorpen de kwaliteiten te belichten. Als onderdeel van dit project wordt de
waardering van Lellens anno 2012 onderzocht. Hierbij worden de meningen van de huidige inwoners
gevraagd over de leefomgeving. Er worden hiervoor vier domeinen onderzocht: de woonsituatie, de
voorzieningen, het sociale klimaat en het organiserend vermogen. Onder deze vier domeinen vallen
verschillende aspecten, zoals veiligheid, bindingen, bereikbaarheid en samenwerking (figuur 1).
De onderzoeksvraag van het inwonersonderzoek in Lellens luidt:
Hoe waarderen inwoners van Lellens hun leefomgeving?
Hierbij gaat het om de waardering van aspecten uit vier domeinen van de leefomgeving:
1. De woonsituatie: woning, wonen, wegen en paden en veiligheid en mobiliteit;
2. De voorzieningen: dorpsaanbod en verenigingsleven;
3. Het sociale klimaat: sociale omgeving en dorpsactiviteiten;
4. Het organiserend vermogen: het ondernemen en dorpsbelangen.
Dit onderzoek geeft de meningen van de huidige inwoners weer. Hierdoor krijgt het dorp inzicht in
de huidige stand van zaken en biedt het rapport input om na te denken over de toekomst. De
onderzoeksresultaten maken het mogelijk om waarderingen over Lellens in latere jaren te vergelijken
met het jaar 2012.
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Figuur 1. Vier domeinen en domeinaspecten voor de leefomgeving5

1.3 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe het inwonersonderzoek in Lellens is uitgevoerd. In
hoofdstuk 3 worden vervolgens de resultaten van het onderzoek beschreven en geanalyseerd. Ten
slotte staan in hoofdstuk 4 de conclusie en discussie. De onderzoeksbijlagen zijn samengevoegd in
een aparte bundel bij dit rapport. Bij dit onderzoeksrapport verschijnt een advies in een afzonderlijk
rapport gericht op de voorzieningen voor ouderen en een derde afzonderlijke bundeling met sterke
verhalen van Lellens.

5

http://www.hanze.nl/home/Onderzoek/Kennisportal/Kenniscentra/Kenniscentrum+Gebiedsontwikkeling+NoorderRuimte/Dorpsonderzoe
ken/Onderzoek/
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2.

Methode van onderzoek

2.1 Kindervragenlijst en inwonersvragenlijst
Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar is een korte vragenlijst (bijlage 2) opgesteld. Deze bevat 15 vragen
over school, spelen en het dorp. Bij deze vragenlijst konden de kinderen een tekening maken op een
meegeleverd A4-vel. Het thema van deze tekening was: ‘Mijn eigen dorp’.
Voor de inwoners van Lellens vanaf 13 jaar is een vragenlijst (bijlage 3) opgesteld over de eigen
leefomgeving. Er is gebruik gemaakt van een vragenlijst uit eerdere dorpsonderzoeken, waarbij de
vragen zijn aangepast op Lellens. Het dorp kan de vragenlijst in latere jaren opnieuw gebruiken, om
waarderingen met het jaar 2012 te vergelijken. De vragenlijst is hiermee ook een instrument om de
waardering over de leefomgeving te volgen.
De verschillende domeinen (figuur 1) zijn vertaald naar vragen gericht op het dorp. De vragenlijst is
opgedeeld in negen categorieën: huishouden, wonen, veiligheid en mobiliteit, voorzieningen, sociale
omgeving, dorpsactiviteiten, ondernemen, dorpsbelangen en goede ideeën. Er zijn 58 vragen te
beantwoorden, waaronder vier open vragen. Voor het volledig invullen van de vragenlijst zijn zeker
15 minuten nodig.
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2.2 Gegevensverwerving
In een introductiebrief (bijlage 1) is het inwonersonderzoek onder de Lellensters bekend gemaakt.
Tevens is er een introductie gehouden tijdens het maandelijkse koffie drinken in ’t Proathoeske op
zaterdag 10 maart 2012.
De vragenlijsten zijn huis-aan-huis verspreid op woensdag 21 maart. De lijsten werden persoonlijk
overhandigd, waarbij een mondelinge toelichting werd gegeven. 9 huishoudens waren niet thuis en
daar zijn de vragenlijsten in de brievenbus achtergelaten. Twee huishoudens gaven aan niet mee te
willen werken en twee huishoudens hebben gezamenlijk een vragenlijst ingevuld. Ook zijn er
kindervragenlijsten uitgedeeld bij de huishoudens met kinderen.
Er zijn 57 vragenlijsten en 5 kindervragenlijsten verspreid. Bij te weinig vragenlijsten, was er de
mogelijkheid om contact met de onderzoeker op te nemen. Dit is aangegeven in de begeleidende
brief (bijlage 4), maar daar is geen gebruik van gemaakt. Bij de vragenlijsten zat een retour enveloppe
van de Hanzehogeschool Groningen.
Woensdag 28 maart werden de vragenlijsten huis-aan-huis in de gesloten enveloppe opgehaald. Drie
huishoudens waren moeilijk te bereiken. Tot drie keer toe is er bij de huishoudens langsgegaan om
de lijsten op te halen en alle keren was er niemand thuis. Naar aanleiding hiervan is een herinnering
achtergelaten bij deze drie huizen. Hier werd de kans geboden om de vragenlijst bij de onderzoeker
zelf in te leveren. De laatste ingevulde vragenlijst kwam op donderdag 5 april binnen. Er zijn geen
vragen van dorpsbewoners over het onderzoek of de vragenlijst aan de onderzoeker gesteld.

16

Figuur 2. Onderzoeksgebied Lellens
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2.3 Respondenten
Het onderzoeksgebied beslaat het dorp Lellens en het direct daaraan gelegen buitengebied. (zie
figuur 2). Het buitengebied beslaat het gebied Hemert en het Lellenstermaar. Ook behoorde één huis
aan de Stadsweg tot het onderzoeksgebied.
De kindervragenlijst is door 5 kinderen ingevuld, 3 jongens en 2 meisjes. 3 kinderen komen uit het
buitengebied Hemert en 2 kinderen uit de kern van het dorp. De kinderen zitten op drie verschillende
scholen in de dorpen Ten Post, Stedum en Woltersum. Naast het invullen van de vragenlijst hebben
de 5 kinderen ook prachtige tekeningen gemaakt, met als thema ‘mijn eigen dorp’. De tekeningen
zijn opgenomen in dit rapport.
In Lellens wonen 7 kinderen van 6 t/m 12 jaar. 5 kinderen hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een
respons van 71%. Echter één kind van 12 heeft de vragenlijst voor volwassenen ingevuld. Dit is in
goed overleg gebeurd. Hierdoor komt het responspercentage op de kinderenvragenlijst op 83%.
Tabel 1: kenmerken respondenten kindervragenlijst. (n=5)
Geslacht
Leeftijd
Woonachtig

60% jongen
40% meisje
Gemiddeld 8,6 jaar
Spreiding tussen 6 en 11
40% in het dorp
60% buiten het dorp

Er wonen 69 inwoners vanaf 13 jaar in Lellens en er zijn 57 vragenlijsten afgegeven. Hiervan zijn er 47
lijsten teruggekomen. Dit komt uit op een respons van 68%.
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De representativiteit van de 47 Lellensters kan worden bepaald met behulp van de
persoonskenmerken geslacht, leeftijd en huishoudengrootte. Bij de persoonskenmerken geslacht en
leeftijd moet nogmaals worden opgemerkt, dat er gezamenlijk vragenlijsten zijn ingevuld.
De procenten zijn naar hele getallen afgerond. Hierdoor kan het voorkomen dat het aantal procenten
hoger of lager uitvalt dan 100%.
Mannen en vrouwen zijn beide goed vertegenwoordigd binnen Lellens. Er wonen net iets meer
mannen in het dorp. In de respondentengroep daarentegen zitten iets meer vrouwen dan mannen.
Hierdoor zijn de mannen licht ondervertegenwoordigd aan de vrouwen.
Tabel 2: verhouding man/vrouw (n=47)
Geslacht
Man
Vrouw
Totaal

Lellens6
38
55%
31
45%
69
100%

Respondenten
23
49%
24
51%
47
100%

Bijna alle leeftijdscategorieën zijn goed vertegenwoordigd binnen de respondentengroep (tabel 3).
Alleen de groep 50-59 jaar is iets ondervertegenwoordigd. De groep is representatief qua leeftijd.

6

Gebaseerd op gegevens van de Vereniging Dorpsbelangen
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Tabel 3: leeftijd respondenten (n= 50, non respons= 2)
7

Leeftijd

Lellens

(0) 4-9 jaar
10-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70-79 jaar
Ouder dan 80 jaar
Totaal

5
13
6
6
14
14
10
6
3
77

Respondenten

6%
17%
8%
8%
18%
18%
13%
8%
4%
100%

4
9
3
5
11
6
7
3
2
50

8%
18%
6%
10%
22%
12%
14%
6%
4%
100%

De huishoudens zijn allen goed vertegenwoordigd binnen de respondentengroep. De groep
eenpersoonshuishoudens is bijna geheel vertegenwoordigd. Alleen de tweepersoonshuishoudens
zijn iets ondervertegenwoordigd
Tabel 4: huishoudengrootte Lellens (n=46, nr=1)
Huishoudens
Eenpersoons
Tweepersoons
Meerpersoons
Totaal

7

Lellens
7
32
30
69

10%
46%
44%
100%

Respondenten
5
17
24
46

11%
37%
52%
100%

Gebaseerd op gegevens van de Vereniging Dorpsbelangen
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Tabel 5: hoogst afgeronde opleidingen Lellens. (n=45, nr= 2)
Opleiding
Lagere school/basisschool
MAVO - (M)ULO - V(M)BO - LBO
HAVO - VWO - MBO
HBO - Universiteit
Totaal

Totaal
5
11%
16
36%
17
38%
7
16%
45
100%

Man
3
9
7
3
22

14%
41%
32%
14%
100%

2
7
10
4
23

Vrouw
9%
30%
44%
17%
100%

De meeste Lellensters zijn opgeleid binnen de MAVO- (M)ULO – V(M)BO – LBO en de HAVO – VWOMBO. De verschillen tussen de mannen en vrouwen zijn gering. Beide zijn even goed opgeleid.
Tabel 6: werkzaamheden Lellens. (n=45, nr=2)
Werkzaamheden
Betaald werkzaam
Onbetaald werkzaam - gepensioneerd - zonder (betaald) werk
Student of scholier
Totaal

23
15
7
45

Totaal
51%
33%
16%
100%

Wanneer er wordt gekeken naar de werkzaamheden van de Lellensters, valt op dat het grootste deel
(51%) betaald werkzaam is. 33% is onbetaald werkzaam of gepensioneerd. Ook namen 7 studenten
of scholieren deel aan het inwonersonderzoek.

21
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3.

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het inwonersonderzoek onder kinderen en inwoners
beschreven. In de bijlagen 5 en 6 staan de frequentieoverzichten van alle vragen en in bijlage 7
worden de overzichten gegeven van de antwoorden op de open vragen. De volgorde van de vragen
uit de vragenlijsten is hierbij leidend.

3.1 De kinderen van Lellens
De kinderen uit Lellens en omgeving vinden het leuk om buiten te spelen. Alle kinderen geven dit als
reden waarom het leuk is om in Lellens te wonen. Ook geven ze aan dat ze een mooi huis hebben.
Daarnaast hebben de kinderen als hobby’s buiten spelen, met de dieren spelen of helpen op de
boerderij. Overige hobby’s van de kinderen zijn knutselen (2x), computeren (1x), paardrijden (1x) en
voetballen (1x).
De kinderen gaan naar school in drie verschillende dorpen namelijk Woltersum (1x), Ten Post (2x) en
Stedum (2x). 4 kinderen blijven soms over op school en 1 kind blijft altijd over. Alle kinderen spelen
na schooltijd met en bij vriendjes/vriendinnetjes thuis en bij de eigen boerderij. Alle kinderen vinden
het niet veilig om op straat te spelen.
Aan de andere kant vinden de kinderen het minder leuk om in Lellens te wonen omdat er weinig
voor kinderen gebeurt (1x), omdat er niet veel vriendjes en vriendinnetjes wonen (2x) en omdat er
weinig kinderen wonen (2x).
De kinderen hebben goede ideeën voor Lellens. Er mag wel een grotere speeltuin komen en er moet
zachter worden gereden in en om het dorp. Daarnaast zal het leuk zijn als de brug open en dicht kan,
zodat er grotere ‘boten en vrachtschepen’ langs kunnen varen en er moet meer water komen om
met een bootje te kunnen varen. Als laatste werd het idee genoemd om heel veel windmolens te
plaatsen in en om het dorp.
23
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3.2 waardering van de leefomgeving
De respondenten (ouder dan 12 jaar) hebben in rapportcijfers aangegeven hoe zij Lellens als
leefomgeving waarderen als totaal en voor de negen afzonderlijke aspecten: het wonen, de eigen
woning, de veiligheid, de wegen en paden, de voorzieningen, de sociale omgeving, de
dorpsactiviteiten, het ondernemen en de Vereniging Dorpsbelangen (tabel 7).
Tabel 7: waardering in gemiddelde rapportcijfers voor de kwaliteit van de leefomgeving van Lellens
Gemiddelde Mediaan
Modus
Spreiding
Aantal
Lellens
7,2
7
7
4-10
44
Wonen
7,5
8
8
5-10
47
Woning
7,7
8
8
6-10
45
Veiligheid
7,0
7
7
4-9
46
Wegen en paden
6,8
7
7
5-8
46
Voorzieningen
6,0
6
6
1-9
43
Sociale omgeving
7,0
7
7
4-10
47
Dorpsactiviteiten
6,9
7
7
3-9
46
Ondernemen
6,0
6
6
4-8
41
Vereniging Dorpsbelangen
7,0
7
8
3-10
43
Mediaan = middelste waarneming
Modus = meest voorkomende antwoord
Spreiding = laagste en hoogste cijfer

De respondenten geven Lellens een ruime voldoende in de totaalbeoordeling: een 7,2 gemiddeld!
Alle negen afzonderlijke aspecten scoren ook voldoende en het hoogste gemiddelde rapportcijfer is
voor de eigen woning. In de paragrafen vanaf 3.5 worden de resultaten voor deze negen aspecten
nader beschreven.
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3.3 Kenmerken respondenten
In het vorige hoofdstuk is een begin gemaakt met de beschrijving van de respondenten. Hierbij zijn
de respondenten beschreven op de persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, huishoudengrootte,
opleidingsniveau en werk. Om de respondenten nog beter in kaart te brengen zijn er een aantal
specifieke vragen opgenomen in de vragenlijst. Deze vragen worden hieronder behandeld.
17 respondenten hebben altijd in Lellens gewoond, daarvan zijn 13 respondenten geboren in Lellens.
Deze aantallen zijn te verklaren door de geboortes in ziekenhuizen, zoals in Delfzijl of in Groningen.
Tabel 8 laat de geboorteplaats en de vorige woonplaats zien van de Lellensters. Onder ‘NoordNederland’ worden de provincies Drenthe en Friesland bedoeld en onder ‘rest van Nederland’
vallend de overige provincies.
Tabel 8: geboorteplaats (n=45, nr= 2) en vorige woonplaats (n=47)
Geboorteplaats
Vorige woonplaats
Lellens
Groningse dorpen
Delfzijl
Stad Groningen
Noord Nederland
Rest Nederland
Buitenland
Totaal

13
11
1
7
4
8
1
45

29%
24%
2%
16%
9%
18%
2%
100%

17
18
0
8
1
3
0
47

36%
38%
0%
17%
2%
6%
0%
100%

De meeste respondenten zijn in Lellens geboren. Opvallend is dat veel huidige inwoners in Groningse
dorpen zijn geboren en/of als vorige woonplaats heeft. Er komt één respondenten uit het buitenland.
Daarnaast komen ook veel huidige bewoners uit de stad Groningen en uit de rest van Nederland.
Provincies die hierbij genoemd zijn: Gelderland, Utrecht, Noord- Holland, Zuid- Holland, Limburg.
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79% van de respondenten woont in de kern van het dorp. De overige 21% woont in het
buitengebied, dat bestaat uit Hemert, het Lellenstermaar en een huis aan de Stadsweg. De meeste
inwoners denken te worden gezien als gewone inwoners van Lellens. Een vijfde deel denkt te worden
gezien als nieuwe bewoners en 29% denkt te worden gezien als een oorspronkelijke bewoner.
Tabel 9: hoe worden inwoners gezien (n=47)
Ik word hier gezien als
Een oorspronkelijke bewoner
Een nieuwe bewoner
Een ‘gewone’ inwoner
Totaal

Totaal
14
9
24
47

29%
19%
51%
100%

Het grootste gedeelte van de respondenten is redelijk betrokken bij het eigen dorp. 16% zegt zelfs
zeer betrokken te zijn. Twee respondenten voelen zich niet betrokken bij het eigen dorp. Deze twee
respondenten komen uit het buitengebied.
Tabel 10: betrokkenheid bij het eigen dorp (n=45, nr=2)
Betrokkenheid
Zeer betrokken
Redelijk betrokken
Nauwelijks betrokken
Niet betrokken
Totaal

Totaal
7
26
10
2
45

16%
58%
22%
4%
100%

Bijna de helft van de respondenten (43%) is in het Gronings opgevoed en 11% heeft het later leren
spreken. 9% spreekt een beetje Gronings en doet zijn best om het te spreken en 30% spreekt het
niet, maar begrijp het Gronings wel. Ten slotte spreekt 9% het Gronings helemaal niet.
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73% heeft familieleden anders dan gezinsleden in Lellens of dichtbij (in een straal van 15km) wonen.
Ook hebben de inwoners vrienden (71%) en kennissen (76%) dichtbij wonen. 24% van de
respondenten heeft ook collega’s in Lellens of dichtbij Lellens wonen.
Tabel 11: in Lellens of dichtbij (in een straal van 15km) heb ik... wonen (n=45, nr=2)
In Lellens of dichtbij Lellens heb ik... wonen
Familieleden (anders dan mijn gezinsleden)
Vrienden
Kennissen
Collega’s

Totaal
33
32
34
11

73%
71%
76%
24%

De Lellensters is gevraagd naar het gebruik van een computer en internet. 72% heeft een
internetaansluiting en is actief gebruiker. 21% heeft wel een internetaansluiting, maar gebruikt het
weinig en 3 respondenten hebben geen computer.
Tabel 12: hebt u thuis ook internet (n=47)
Internet
Nee, ik heb ook geen computer
Nee, ik heb ook geen internetaansluiting
Ja, ik heb een internetaansluiting maar ik gebruik het weinig
Ja, ik heb een internetaansluiting en ben een actief gebruiker
Totaal

3
0
10
34
47

Totaal
6%
0%
21%
72%
100%
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3.4 Typering Lellens
Aan de respondenten is gevraagd om de volgende zin met drie steekwoorden aan te vullen: ‘Als ik
aan Lellens denk, dan denk ik aan…’. Veel respondenten hebben deze vraag ingevuld. De meest
voorkomende woorden zijn weergegeven in tabel 13. In figuur 3 staan alle steekwoorden in een
zogenoemde woordenwolk. Hoe groter het woord, hoe vaker deze is genoemd. (in bijlage 7 vindt u
nogmaals het volledige overzicht).
Tabel 13: meest voorkomende steekwoorden
Trefwoord

Aantallen

Rust
Klein
Thuis
Ruimte

21
18
8
7

Figuur 3: woordenwolk typeringen
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3.5 Het wonen
De respondenten geven het wonen in Lellens het gemiddelde rapportcijfer 7,5 (met een spreiding
tussen 5 en 10). Alle leeftijdscategorieën geven gemiddeld het wonen een 8, behalve de
leeftijdscategorie 20-29. Deze groep geeft het wonen gemiddeld een 7.
De meeste respondenten (57%) wonen in een vrijstaand huis en 40% woont in een (woon)boerderij.
‘Anders’ is door 2% ingevuld, waarbij een boerderij en monument wordt genoemd. 95% is het ermee
eens dat er genoeg woningen voor gezinnen in Lellens zijn. Ook zijn de respondenten het ermee eens
dat er genoeg woningen voor starters (47%), ouderen (67%) en alleenstaanden (62%) zijn.
De meeste Lellensters wonen al 16 jaar of langer in het dorp (29). 7 respondenten wonen 11 – 15
jaar in Lellens en 4 respondenten wonen 0 – 5 jaar in Lellens. Slechts 3 respondenten wonen korter
dan 1 jaar in het dorp.
Tabel 14: woonduur (n=44, nr=3)
Woonduur
Korter dan 1 jaar
0 – 5 jaar
6 – 10 jaar
11 – 15 jaar
16 jaar of langer
Totaal

Aantal
3
4
1
7
29
44

Een aantal inwoners hebben de woning verbeterd in de vorm van dakisolatie (17%), vloerisolatie
(15%) en kozijnen vervangen (15%). Een deel van de respondenten denkt eraan om de eigen woning
te verbeteren door zonnepanelen of een zonneboiler te plaatsen (27%), spouwmuur isolatie aan te
brengen (17%), aardwarmte te gebruiken (15%) en een energiezuinige Cv-ketel aan te schaffen
(15%).
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De meeste respondenten zijn in Lellens komen wonen om de woning en de rust en de ruimte. 32% is
geboren in Lellens en 26% woont in Lellens vanwege partner, familie en/of vrienden. Bij anders
worden motieven gegeven als: functie bij de kerk, vanwege het bedrijfje, nog thuis wonend, woning
gebouwd op een mooie plek, zochten een vrijstaand huis en garage op het platteland en per toeval.
Tabel 15: woonmotieven (n=47)
Woonmotieven
Ik ben geboren in Lellens
Vanwege partner, familie en/of vrienden hier
Door werk in de omgeving of in de stad Groningen
Om de woning (sfeer, grootte, ligging, prijs)
Omdat ik een dorp of in een landelijk gebied wilde wonen
Om de rust en de ruimte
Om de sfeer van het gebied en dorp
Om het natuurgebied
Omdat de stad (Groningen) zo dichtbij ligt
Anders

Aantal
15
12
5
20
9
16
4
3
0
6

%
32%
26%
11%
43%
19%
34%
9%
6%
0%
13%

De eigen woning krijgt het hoogste rapportcijfer, namelijk een 7,7. De meeste inwoners zijn dan ook
tevreden over de woning (78%). Een aantal inwoners hebben nog wensen voor de woning. Deze
wensen variëren van de slaapkamer en badkamer op de begane grond (6,5%), meer woonruimte
door bijvoorbeeld een uitbouw (6,5%), de toegankelijkheid (stoep,oprit en terras) veranderen
(10,9%) of het huis aanpassen voor een rollator of een rolstoel (2%). 13% heeft ‘anders’ ingevuld
waarbij onder andere: uitzicht op zee en een veranda werden genoemd.
In tabel 16 is terug te vinden hoelang de respondenten nog in Lellens (of omgeving) willen wonen.
De meeste inwoners willen graag de rest van hun leven in Lellens blijven wonen (46%) 30% wil ooit
verhuizen en niemand wil verhuizen naar een andere woning in Lellens. Bij ‘anders’ worden redenen
genoemd als: ligt aan de omstandigheden of op oudere leeftijd verhuizen i.v.m. voorzieningen.
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Tabel 16: hoelang blijft u nog in Lellens (of omgeving) wonen (n=46, nr=1)
Verhuizen
Ik wil graag voor de rest van mijn leven in Lellens blijven wonen
Ik wil graag verhuizen naar een andere woning in Lellens
Ik wil binnenkort (binnen 2 jaar) verhuizen
Ik wil op korte termijn (binnen 5 tot 10 jaar) verhuizen
Ik wil ooit verhuizen
Anders
Totaal

Totaal
21
0
4
4
14
3
46

46%
0%
9%
9%
30%
7%
100%

Als er wordt verhuisd, dan weet 84% nog niet waarheen. 8% weet dit wel en wil naar de stad
Groningen of in de gemeente Ten boer blijven (8%). Daarnaast zegt 29% te verhuizen naar een
appartement en 29% naar een vrijstaand huis. 10% wil verhuizen naar een (woon) boerderij en 10%
naar een seniorenappartement. De overige 5% kiest voor een woning met tuin.
De redenen om te verhuizen variëren en zijn terug te vinden in tabel 17. Het merendeel van de
respondenten heeft ingevuld dat ze ouder worden en dichter bij een zorgvoorziening willen wonen
of dat ze liever dichtbij winkels en voorzieningen wonen. 2 respondenten zijn uitgekeken op het dorp
en voelen zich ook nauwelijks betrokken bij het dorp. Bij de optie anders wordt uit het huis gaan, het
vaakst genoemd (3x). De respondenten konden meer antwoorden aankruisen.
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Tabel 17: verhuismotieven ( n= varieert tussen 15 en 16)
Verhuismotieven
Vanwege werk
Vanwege de opleiding die ik ga volgen
Ik word ouder en woon graag dichter bij een zorgvoorziening
Ik woon liever dichtbij winkels en voorzieningen
Ik ben uitgekeken op het dorp
Ik wil (weer) liever in een stad wonen
Ik wil graag in een veiligere omgeving wonen
Ik wil graag in een rustiger omgeving wonen
De kosten van onderhoud van het huis worden te hoog
Ik wil graag een eigen parkeerplaats of garage
Ik wil graag een tuin
Ik heb een tuin, maar ik wil een woning zonder tuin
Ik wil liever gaan huren
Ik wil graag in een ander type woning gaan wonen
Ik wil graag in een nieuwbouwwoning gaan wonen
Ik wil verhuizen door een verandering in de gezinssamenstelling
Ik wil graag groter wonen
Ik wil graag kleiner wonen
Ik wil graag gelijkvloers wonen
Mijn woning is niet geschikt om oud in te worden
Anders

Aantal

%

1
2
8
9
2
0
0
1
1
0
0
1
1
2
0
1
1
4
2
1
7

7%
13%
50%
56%
13%
0%
0%
7%
7%
0%
0%
7%
6%
13%
0%
7%
7%
25%
13%
7%
44%
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41 respondenten hebben de vraag ingevuld wat ze de mooiste plek in of bij Lellens vinden. De twee
meest genoemde plekken zijn de Borglaan en het eigen huis. In tabel 18 staan de vier meest
voorkomende plekken. Daarnaast werden nog veel meer plekken genoemd. Een aantal voorbeelden
zijn: Lellens als geheel, in de boom, het dorpsgezicht algemeen en bij het Lellenstermaar. Alle
antwoorden kunt u terugvinden in bijlage 7.
Tabel 18: mooiste plek in of bij Lellens (n=41, nr=6)
Trefwoord
Borglaan
Eigen huis
Kerk
’t Proathoeske

Aantal
12
12
6
3

De vraag ‘wat vindt u de lelijkste plek in of bij Lellens’, is door 32 respondenten beantwoord. Hierbij
werden de plekken de bocht en het nieuwbouwhuis het vaakst genoemd. De respondenten noemen
als redenen dat de heg in de bocht te hoog is en dat het nieuwbouwhuis niet in Lellens past. 5
respondenten hebben ‘niet van toepassing’ ingevuld, met andere woorden er zijn geen lelijke
plekken in Lellens. Er werden nog meer plekken genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: de brug, de
schuur tegenover borgweg 11, de betonnen grindpaaltjes langs de weg en de lage heg bij de
begraafplaats. De complete lijst kunt u terugvinden in bijlage 7.
Tabel 19: lelijkste plek in of bij Lellens (n=32, nr= 15)
Trefwoord
Bocht
Nieuwbouw
‘Niet van toepassing’
Centrum

Aantal
8
8
5
3
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3.6 Veiligheid en mobiliteit
De respondenten geven de veiligheid in Lellens een 7 als gemiddeld rapportcijfer (met een spreiding
tussen 4 en 9). Alle respondenten voelen zich overdag en ’s nachts veilig.
Tabel 20: waardering veiligheid (n=varieert tussen 46 en 47)
Waardering veiligheid
Ik voel me overdag veilig
Ik voel me ’s nachts veilig
Overdag voel ik me veilig buiten
’s Avonds en ’s nachts voel ik me veilig buiten
De plekken waar kinderen spelen zijn veilig
Er is voldoende straatverlichting in Lellens
In Lellens kunnen kinderen veilig opgroeien
In de speeltuin kunnen kinderen veilig spelen
De route naar school (met de fiets en lopend) is veilig
Iedereen houdt zich aan de snelheidslimiet in het dorp
Iedereen houdt zich aan de snelheidslimiet buiten het dorp
Lellens is verkeersveilig
Er zijn in Lellens ‘enge’ plekken
De sloten zijn onveilig voor kinderen en dieren

Aantal
47
47
47
39
36
43
42
42
18
6
6
15
12
18

% ‘eens’
100%
100%
100%
83%
78%
92%
89%
89%
38%
13%
13%
32%
26%
39%

De respondenten konden antwoord geven op de vraag: ‘geef aan hoe veilig u Lellens vindt’. Hierbij
bestonden de antwoordmogelijkheden uit ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen mening’. De respondenten
vinden dat de kinderen veilig kunnen opgroeien in Lellens en veilig kunnen spelen in de speeltuin.
Ook is er voldoende straatverlichting in Lellens en voelt de meeste respondenten voelen zich ’s
avonds en ’s nachts veilig buiten. Slechts 13% is het ermee eens dat iedereen zich aan de
snelheidslimiet buiten het dorp houdt en 32% vindt Lellens verkeersveilig.
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61% van de respondenten heeft twee auto’s of meer. Daarnaast heeft 37% een auto en één
respondent heeft geen auto. Voor korte afstanden gebruikt men vooral de auto (70%) of de fiets
(24%). Ook maakt één respondent gebruik van een scootmobiel.
De dagelijkse boodschappen worden voornamelijk gedaan in Ten Boer (76%). In Appingedam doet
één respondent boodschappen en 21% kiest voor anders. Hierbij worden plaatsen genoemd als:
Bedum, Middelstum en Groningen. Ook hebben veel respondenten opgegeven dat er wisselend
boodschappen wordt gedaan in de bovengenoemde plaatsen.
Tabel 21: waardering wegen en paden (n= varieert tussen 40 en 47)
Waardering wegen en paden
De wegen in en naar Lellens zijn goed onderhouden
Er moeten meer parkeerplaatsen komen
De wandelpaden zijn goed onderhouden
Er moeten meer wandelpaden komen
De fietspaden zijn goed onderhouden
Er moeten meer fietspaden komen
De bermen worden goed onderhouden

Aantal

% ‘eens’

43
23
17
15
10
9
30

92%
50%
40%
33%
25%
20%
64%

Een 6,8 is het gemiddelde rapportcijfer voor de wegen en paden in Lellens (met een spreiding van 5
en 8). De respondenten zijn het met elkaar eens dat de wegen goed worden onderhouden. Slechts
40% is het ermee eens dat ook de wandelpaden goed worden onderhouden. De respondenten
hebben wel de wens voor meer parkeerplaatsen.
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3.7 Voorzieningen
De voorzieningen scoren een 6 als gemiddeld rapportcijfer (met een spreiding tussen 1 en 9). Aan de
respondenten is de vraag voorgelegd wat ze van de voorzieningen in het dorp vinden (tabel 22).
Hierbij waren de keuze antwoorden ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen mening’.
De inwoners geven aan niet zonder dorpshuis ’t Proathoeske te kunnen (64%). Men vindt het niet erg
om de dagelijkse boodschappen elders te halen (81). 59% van de respondenten doet mee aan de
dorpsactiviteiten en 32% vindt het door de activiteiten leuk wonen. Ook dragen jonge mensen bij aan
de dorpsactiviteiten. De begraafplaats wordt goed onderhouden en 40% vindt dat het kerkgebouw
meer bij de dorpsactiviteiten betrokken kan worden.
Tabel 22: waardering voorzieningen (n= varieert tussen 44 en 47)
Waardering voorzieningen
Lellens kan niet zonder het dorpshuis ’t Proathoeske
Er zijn voldoende dorpsactiviteiten voor jongeren
Er zijn voldoende dorpsactiviteiten voor ouderen
Het is niet erg om de dagelijkse boodschappen buiten het dorp te doen
Lellens heeft leuke ‘dorpsommetjes’ (korte wandelpaden in en om het dorp)
Jonge mensen dragen bij aan de dorpsactiviteiten
Ik doe mee aan de activiteiten in het dorp
Door de dorpsactiviteiten is het hier leuk wonen
Online winkelen (boodschappen doen via het internet) maakt het leven gemakkelijk
Er is voldoende cultureel aanbod (toneel, muziek, lezen)
Ik verwacht dat familie en buren me helpen als ik zorg nodig heb
Het kerkgebouw zou meer bij de dorpsactiviteiten betrokken kunnen worden
De begraafplaats bij de kerk wordt goed onderhouden
Lellens heeft een dorpswebsite nodig
Er is voldoende sportaanbod

Aantal
30
12
26
38
17
22
27
15
16
5
26
18
34
9
7

% ‘eens’
64%
26%
55%
81%
36%
47%
59%
32%
35%
11%
57%
40%
72%
21%
15%
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Tabel 23: bestuur (n=46, nr=1)
Ik zou wel in het bestuur van….. willen
Dorpsvereniging Lellens
Andere vereniging
Ik heb geen interesse om bestuurslid te worden
Ik zit al in een bestuur
Totaal

Totaal
0
0
38
8
46

0%
0%
83%
17%
100%

In tabel 23 is de vraag: ‘Ik zou wel in het bestuur van... willen’ terug te zien. Hieruit blijkt dat het
niemand interesse heeft om bestuurslid te worden. 8 respondenten zitten al in een bestuur. Hiervan
wonen 7 respondenten in de kern van het dorp en 1 respondent woont in het buitengebied.
Slechts 10 respondenten hebben de vraag: ‘welke voorziening (die er nu nog niet is) zou u graag in
Lellens zien’ beantwoord. De voorzieningen die werden genoemd zijn in figuur 4 weergeven. De
bibliobus wordt veel genoemd. Deze voorziening rijdt sinds kort niet meer door het dorp.
Figuur 4: voorzieningen
Voorziening

Aantallen

Kabelbaan
Skibaan
Bibliobus
Slijterij
Theeschenkerij
Galerie
Winkels
Voetbalvereniging
Bibliobus
Supermarkt
Glasbakken

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
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3.8 Sociale omgeving
De sociale omgeving krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 7 (met een spreiding tussen 4 en 10). De
respondenten gaven over 13 stellingen hun mening, waarbij ze konden kiezen uit de
antwoordmogelijkheden ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen mening’.
Tabel 24: waardering sociale omgeving (n= varieert tussen 42 en 47)
Waardering sociale omgeving
Ik voel me een echte Lellenster
Ik voelde me goed ontvangen toen ik hier kwam wonen
Ik heb voldoende sociale contacten in het dorp
Ik heb voldoende sociale contacten buiten het dorp
Ik voel me verbonden met het dorp en haar inwoners
Ik vind saamhorigheid belangrijk
Sociale controle is hier sterk aanwezig
Ik vind de sociale controle prettig
Mensen kennen elkaar te weinig
De relatie tussen mij en mijn buren is goed
Ik heb geen behoefte aan contacten in het dorp
Ik voel me hier eenzaam
Ik kan altijd hulp vragen aan medebewoners

Aantal
29
25
33
42
27
34
24
18
6
40
10
1
37

% ‘eens’
62%
60%
70%
91%
57%
74%
52%
38%
13%
85%
21%
2%
79%

62% voelt zich een echte Lellenster en iets meer dan de helft van de respondenten voelden zich goed
ontvangen toen ze hier kwamen wonen. Men heeft voldoende sociale contacten in het dorp en de
relatie tussen de buren is goed. 52% vindt de sociale controle sterk aanwezig en 38% vindt deze
sociale controle prettig. Eén respondent heeft aangegeven zich eenzaam te voelen en woont in de
kern van het dorp.
Inwoners ontmoeten elkaar buiten en op straat (61%), in het dorpshuis ’t Proathoeske (15%) en thuis
of bij iemand thuis (12%). Er zijn 5 respondenten die (bijna) nooit inwoners ontmoeten.
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79% kan altijd hulp vragen aan medebewoners. Deze hulp wordt vaak niet verrekend (77%). Als de
hulp wel wordt verrekend, gebeurt dit met een wederdienst (17%) of in natura (7%).
Tabel 25: burenhulp verlenen (n=47)
Burenhulp verlenen
Geen
Een boodschap doen
Kleine klusjes in huis of tuin
Een lift geven (voor vervoer)
Uitlenen van gereedschap
Oppas (huisdier/kind)
Post halen en bloemen water geven bij afwezigheid
Anders

Aantal
15
10
13
12
20
17
15
6

% ‘eens’
32%
21%
28%
26%
43%
36%
32%
13%

Aantal
19
5
11
7
16
13
17
3

% ‘eens’
41%
11%
24%
15%
35%
28%
37%
7%

Tabel 26: burenhulp ontvangen (n= 46)
Burenhulp Ontvangen
Geen
Boodschappen doen
Kleine klusjes in huis of tuin
Een lift krijgen (voor vervoer)
Uitlenen van gereedschap
Oppas (huisdier/kind)
Post halen en bloemen water geven bij afwezigheid
Anders

Alle diensten worden aan elkaar verleend of ontvangen. Van een boodschap tot oppas. 32% geeft
aan geen hulp te verlenen ten opzichte van 41% die geen hulp ontvangen. Bij burenhulp verlenen
noemde één respondent: bereikbaar voor een oudere buurman in geval van nood.
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3.9 Dorpsactiviteiten
Een 6,9 is het gemiddelde rapportcijfer voor de dorpsactiviteiten (met een spreiding tussen 3 en 9).
De respondenten vinden dat de dorpsactiviteiten voor meer binding zorgen tussen de inwoners en
dat je tradities in het dorp overeind moet houden.
Tabel 27: waardering van de dorpsactiviteiten (n= varieert tussen 44 en 47)
Waardering van de dorpsactiviteiten
De activiteitencommissie doet erg hun best
Ik word erop aangekeken als ik niet deelneem aan dorpsactiviteiten
De deelname aan de dorpsactiviteiten is te gering
Voor kinderen worden leuke dorpsactiviteiten in Lellens georganiseerd
In de toekomst moeten nieuwe activiteiten meer op oudere inwoners zijn gericht
Ik neem nooit deel aan dorpsactiviteiten
De jaarlijkse dorpsactiviteiten zijn aan herziening toe
Tradities in het dorp moet je overeind houden
De evenementen in de regio zijn aantrekkelijker dan de dorpsactiviteiten
De dorpsactiviteiten zijn meer gericht op ‘autochtonen’ dan nieuwkomers
Dorpsactiviteiten zorgen voor meer binding tussen inwoners

Aantal
41
4
15
27
3
10
5
33
13
2
38

% ‘eens’
87%
9%
33%
59%
6%
21%
11%
72%
28%
4%
81%

De respondenten vinden dat de activiteitencommissie erg hun best doet en dat er leuke activiteiten
voor kinderen wordt georganiseerd. Slechts 2 mensen vinden dat de activiteiten meer gericht zijn op
autochtonen dan op nieuwkomers en 3 respondenten vinden dat de activiteiten in de toekomst meer
gericht moeten zijn op oudere inwoners. 10 respondenten geven aan nooit deel te nemen aan de
dorpsactiviteiten.
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3.10 Ondernemen
Het ondernemen krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 6 (met een spreiding tussen 4 en 8). De
jongeren van 10-19 jaar waarderen het ondernemen iets lager dan de overige leeftijdscategorieën.
Het ondernemen wordt door de leeftijdscategorie 70-79 jaar gemiddeld gewaardeerd met een 8.
Zoals eerder genoemd zijn 16 bedrijven in Lellens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onder
de respondenten zijn 23 ondernemende inwoners actief:
 In een eigen bedrijf (2 respondenten);
 Als agrarisch ondernemer (6 respondenten);
 Met een betaalde bijbaan (5 respondenten);
 Anders (10 respondenten).
Bij anders worden genoemd: kosterij van de kerk, gepensioneerd veehouder, dierenpension en het
verenigingsleven in Lellens genoemd.
Tabel 28: waardering van het ondernemen (n= varieert tussen 43 en 47)
Waardering van het ondernemen
Ik vind het belangrijk dat er ondernemers in en rond Lellens zijn
Er hoeft niet meer bedrijvigheid in Lellens te komen
Ik wil meedoen om in het dorp meer duurzame energie te krijgen
Lellens heeft belang bij ondernemers die de leefbaarheid versterken
Bedrijvigheid in Lellens zorgt voor een goede naamsbekendheid
Lellens moet meer aan toerisme en recreatie doen
Er zijn voldoende kansen voor recreatie en toerisme in Lellens

Aantal

% ‘eens’

24
31
12
9
11
5
16

53%
71%
27%
21%
25%
12%
36%
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Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het belangrijk dat er ondernemers in en rond
Lellens zijn en 21% vindt dat Lellens belang heeft bij ondernemers die de leefbaarheid versterken
(tabel 28). Ook vindt een kwart van de respondenten dat bedrijvigheid in het dorp zorgt voor een
goede naamsbekendheid. Toch vindt het merendeel (71%) dat er niet meer bedrijvigheid in Lellens
hoeft te komen. 36% vindt dat er voldoende kansen voor recreatie en toerisme in het dorp zijn.
5 respondenten willen graag iets of iets anders of iets erbij willen beginnen in Lellens. Dit willen ze op
het gebied van recreatie, horeca, kinderopvang en kunst. De meeste respondenten vinden het
belangrijk dat nieuw ondernemerschap kleinschalig moet zijn en geen overlast moet veroorzaken
(tabel 29). Daarnaast vindt 56% dat een nieuwe onderneming bij het dorpskarakter moet passen. Bij
anders wordt door een respondent ingevuld: ‘beetje geven en nemen, dan komt alles goed’.
Tabel 29: voorwaarden nieuw ondernemerschap (n= 43)
Voorwaarden nieuw ondernemerschap
Meerwaarde aan het dorp geven
Kleinschalig zijn
Bij het dorpskarakter passen
Rust en ruimte respecteren
Geen overlast veroorzaken
Anders

Aantal
8
27
24
20
25
2

% ‘eens’
19%
63%
56%
47%
58%
5%
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3.11 Dorpsbelangen
Lellens heeft niet altijd een Vereniging Dorpsbelangen gehad. Deze vereniging is opgericht in 1990 en
bestaat nu 22 jaar. De respondenten hebben de Vereniging Dorpsbelangen het gemiddeld
rapportcijfer 7 gegeven (met een spreiding tussen 3 en 10).
De respondenten vinden het goed dat de vereniging Dorpsbelangen bestaat. Ook vinden de meeste
respondenten dat de belangen goed worden behartigd en dat het bestuur goed bereikbaar is. 42%
vindt het huidige bestuur een goede afspiegeling van het dorp.
Iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat het bestuur van Dorpsbelangen goede
contacten heeft met de gemeente Ten Boer. 24% geeft aan altijd aanwezig te zijn op de
jaarvergadering. Ook vindt een kleine meerderheid dat de Vereniging Dorpsbelangen de inwoners
goed informeert over wat er speelt. 38% vindt het belangrijk dat Lellens een toekomstvisie
ontwikkeld en 16% vindt dat Lellens en omliggende dorpen meer moeten samenwerken.
Tabel 30: waardering Vereniging Dorpsbelangen (n= varieert tussen 45 en 46)
Waardering Vereniging Dorpsbelangen
Het is goed dat de vereniging Dorpsbelangen bestaat
Onze dorpsbelangen worden goed behartigd door vereniging Dorpsbelangen Lellens
Het huidige bestuur is een goede afspiegeling van het dorp
Het bestuur van Dorpsbelangen is goed bereikbaar
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft goede contacten met de gemeente Ten Boer
Ik ben altijd aanwezig op de jaarvergadering
De vereniging Dorpsbelangen informeert het dorp goed over wat er speelt
Het is belangrijk dat Lellens een toekomstvisie ontwikkelt
Lellens en omliggende dorpen moeten meer samenwerken

Aantal
37
29
19
27
25
11
26
17
7

% ‘eens’
80%
63%
42%
59%
54%
24%
58%
38%
16%
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De respondenten is de volgende vraag voorgelegd: ‘stel dat de gemeente in ruil voor een dorpsbudget
taken overdraagt aan inwoners. Waar zou u zich (samen met anderen) voor inzetten?’ Het grootste
deel van de respondenten kan hier geen bijdrage aan leveren (59%). 22% wil zich inzetten voor het
onderhoud van de speeltuin en ’t Proathoeske en 4 respondenten willen zich inzetten voor het
opruimen van zwerfafval. Bij ‘andere taken’ noemen de respondenten: ‘helpen op klusjesdag, met of
zonder geld’ en ‘wat op dat moment ’t meeste nodig is.’
Tabel 31: stel dat de gemeente in ruil voor een dorpsbudget taken overdraagt aan inwoners. Waar zou u zich
(samen met anderen) voor inzetten? (n=41, nr= 6)
Taken in de ruil voor een dorpsbudget
Het onderhoud van openbare groenvoorzieningen
Het onderhoud van de wandelpaden in en om Lellens
Het onderhoud van de speeltuin en ‘t Proathoeske
Het opruimen van zwerfafval
Andere taken
Ik zal hier geen bijdrage aan kunnen leveren
Totaal

Aantal

%

1
1
9
4
2
24
41

2%
2%
22%
10%
5%
59%
100%
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3.12 Goede ideeën voor Lellens
De respondenten hadden de mogelijkheid goede ideeën voor Lellens op te schrijven. 17
respondenten hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en 25 goede ideeën opgeschreven. De
vraag die hierbij werd gesteld: ‘Stel dat u iets aan het dorp Lellens direct mag veranderen of
toevoegen. Wat zou u dan doen?’
Figuur 5 toont de goede ideeën voor Lellens. De ideeën zijn onderverdeeld in 8 categorieën. De
meeste genoemde ideeën hebben betrekking op het verkeer en het landschap. In bijlage 7 zijn alle
goede ideeën uitgebreid terug te vinden.
Figuur 5: goede ideeën voor Lellens
Goede ideeën voor/over…
… de wegen en paden

… de inwoners

… het verkeer

… de sfeer
… de voorzieningen
… Omgeving
… het landschap
… Overige

Aantal Korte omschrijving
Meer parkeermogelijkheden creëren, niet door weilanden van een
4
ander lopen, wandelpaden om de hond uit te laten e.d.
Meer betrokkenheid bij dorpsactiviteiten, vaak dezelfde mensen die
3
meehelpen/ meedoen, de mens bewegen om meer met de
activiteiten mee te doen
Meer parkeerplaatsen, snelheidsmaatregelen voor in en buiten het
11
dorp, betere verlichting langs de wegen naar het dorp toe, snoeien
heg in de bocht voor beter zicht/ veiliger, verkeersdrempels
Gezelligheid, vooral zo doorgaan, verdraagzaamheid tegenover
4
elkaar, minder gezeur over betrekkelijk kleien ergernissen
2
Kabelbaan, voetbalvereniging, voorzieningen
Brug vernieuwen, betonnen grindpad sfeervoller/ authentieker
2
maken, schuur bij de bocht opknappen
Snoeien heg in de bocht voor beter zicht/ veiliger, mogelijkheden om
5
korte rondwandelingen te kunnen maken
2
Kabel voor interactieve tv en snel internet, hondenstront beleid
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4.

Conclusie en discussie

4.1 Conclusie
De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde:
Hoe waarderen inwoners van Lellens hun leefomgeving?
Hierbij gaat het om de waardering van aspecten uit vier domeinen van de leefomgeving:
1. De woonsituatie
2. De voorzieningen
3. Het sociale klimaat
4. Het organiserend vermogen
Er hebben 47 inwoners en 5 kinderen uit Lellens en buitengebied meegewerkt aan het onderzoek. Dit
is een respons van 68%. Het onderzoeksgebied besloeg de kern van het dorp met haar
buitengebieden: Hemert, Lellenstermaar en een huis aan de Stadsweg. De respondentengroep is
representatief voor de bevolking in het onderzoeksgebied; de verdeling van leeftijd en geslacht in de
respondentengroep komt redelijk overeen met die van de bevolking. De resultaten zijn hiermee
geldig voor alle inwoners van Lellens.
De respondenten beoordelen Lellens als leefomgeving met een gemiddelde van 7,2. Hieruit valt te
concluderen dat de inwoners hun leefomgeving positief waarderen. Dit blijkt niet alleen uit het
gemiddeld rapportcijfer, maar ook uit de positieve steekwoorden (paragraaf 3.4, tabel 13) die de
Lellensters hebben genoemd. ‘Rust’, ‘klein’ en ‘thuis’ zijn positieve woorden voor Lellens.
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Aan de hand van de vier domeinen van de leefomgeving ordenen we de onderzoeksresultaten:
1.
2.
3.
4.

De woonsituatie: woning, wonen, wegen en paden en veiligheid en mobiliteit;
De voorzieningen: dorpsaanbod en verenigingsleven;
Het sociale klimaat: sociale omgeving en dorpsactiviteiten;
Het organiserend vermogen: het ondernemen en dorpsbelangen.

De respondenten hebben rapportcijfers gegeven aan deze vier domeinen (tabel 32). Hieraan is de
waarding toegevoegd en voorzien van een + of ++. De rapportcijfers van een zeven of hoger hebben
een ++ gekregen en worden beoordeeld als sterke waardering. De rapportcijfers lager dan een 7
krijgen een + en worden beoordeeld als een iets minder sterke waardering. Naar aanleiding van deze
waardering worden de resultaten van de vier domeinen besproken.
Tabel 32: waardering Lellens als leefomgeving

Lellens als Leefomgeving
1. Woonsituatie
2. Voorzieningen
3. Sociale klimaat
4. Organiserend vermogen

Rapportcijfers
7.2
7,0
6,0
7,0
6,5

Waardering
++
++
+
++
+

De woonsituatie krijgt de hoogste beoordeling. Hieruit valt dus ook te concluderen dat de inwoners
zeer tevreden zijn met het wonen in Lellens en buitengebied. De woning is dan ook één van de
hoofdredenen waarom de meeste inwoners in Lellens kwamen wonen. Rust en ruimte zijn hiernaast
ook veel genoemde redenen. De veiligheid in Lellens is ook goed. Iedereen voelt zich overdag en ’s
nachts veilig in Lellens.
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De voorzieningen krijgen als gemiddeld rapportcijfer een 6. Het dorp heeft geen winkelvoorziening,
maar de inwoners vinden het niet erg om de dagelijkse boodschappen elders te halen. Het dorp
heeft een eigen dorpshuis, namelijk ’t Proathoeske. Dit dorpshuis is door de Lellensters zelf gebouwd
en de meeste inwoners kunnen dan ook niet zonder dit dorphuis. Ook worden er regelmatig
activiteiten georganiseerd voor de inwoners en een kleine meerderheid maakt hier dan ook graag
gebruik van. De wegen en paden worden ook als goed onderhouden gezien. Er wordt wel
aangegeven dat er meer parkeerplaatsen mogen komen.
Het sociale klimaat wordt als positief gewaardeerd. De inwoners hebben voldoende sociale
contacten in en buiten het dorp en men voelt zich verbonden met het dorp en haar inwoners. Ook
kan er altijd hulp worden gevraagd aan medebewoners en dit vertaalt zich goed terug in de goede
relatie met de buren. Als er om hulp wordt gevraagd varieert dit van het uitlenen van gereedschap
tot de post halen of de bloemen water geven. De inwoners ontmoeten elkaar voornamelijk buiten en
op straat en in dorpshuis ’t Proathoeske. De meerderheid van de inwoners geeft aan zich een echte
Lellenster te voelen.
De waardering van het organiserend vermogen is goed. Lellens kent naast de Vereniging
Dorpsbelangen een activiteitencommissie. De inwoners vinden dat de activiteitencommissie erg haar
best doet en dat de dorpsactiviteiten voor meer binding tussen de inwoners zorgen. Ook wordt het
goed gevonden dat de Vereniging Dorpsbelangen bestaat en dat de belangen goed worden
behartigd. Het bestuur van de vereniging is goed bereikbaar en het dorp wordt door het bestuur
goed geïnformeerd over wat er speelt. Een kleine meerderheid vindt het belangrijk dat er
ondernemers in en rond Lellens zijn. Toch vinden de meeste inwoners dat er niet meer bedrijvigheid
hoeft te komen, maar als dit er wel komt, dan moet het kleinschalig zijn en bij het dorpskarakter
passen. 5 inwoners hebben de ambitie om iets of iets erbij te gaan doen. Dit is op het gebied van
horeca, recreatie, kinderopvang en kunst.
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4.2 Discussie
De gegevensverwerving van dit onderzoek is op een betrouwbare wijze uitgevoerd, dat heeft geleid
tot een goede respons. Zoals eerder aangegeven zijn er in huishoudens gezamenlijk vragenlijsten
ingevuld. Hierdoor valt het responspercentage iets lager uit dan als inwoners de vragenlijst
individueel hadden ingevuld. Voor een volgend onderzoek is het dan ook belangrijk te benadrukken
dat de inwoners persoonlijk een vragenlijst moeten invullen.
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