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Samenvatting
In het voorjaar van 2012 is het project Sterke Verhalen van Groninger dorpen van start gegaan en
werd er onderzoek gedaan naar de waardering van de leefomgeving van het dorp Westeremden.
Westeremden is een wierdedorp in de gemeente Loppersum en werd eind jaren 80 aangewezen als
beschermd dorpsgezicht. Tijdens het onderzoek telt het dorp 411 inwoners, waarvan 34 kinderen
tussen de 6 en de 12 jaar.
De opdrachtgever voor het onderzoek is het Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool
Groningen) en de Dorpsvereniging Orando. Het doel van het onderzoek is om de mensen bewust te
maken van de eigen leefomgeving en te laten nadenken over de toekomst van het dorp. De
onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde:
Hoe waarderen inwoners van Westeremden 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.
De kinderen zijn tevreden inwoners van Westeremden. De vijftien kinderen (tussen 6 en 12 jaar)
geven aan dat ze het leuk vinden om in Westeremden te wonen, omdat er veel activiteiten zijn
(zoals Feestweek, Speelweek, Knutselen en de schoonmaakactie). Ook zijn de kinderen blij met het
mooie huis waarin ze wonen en de ruimte die ze hebben om buiten te spelen in en rondom het dorp.
Toch zouden zeven kinderen graag wat meer winkels willen hebben om in rond te neuzen.
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De respons op huishoudenniveau is 71%. Als er wordt gekeken naar de representativiteit van de
respondentengroep, valt op dat er relatief meer vrouwen dan mannen aan het onderzoek hebben
meegewerkt. Het percentage mannen dat gereageerd heeft, ligt iets hoger in vergelijking met de
gegevens van het CBS. Qua leeftijd is de groep redelijk representatief.
Zowel in de totaalbeoordeling als op de afzonderlijke aspecten van de leefomgeving waarderen de
inwoners van Westeremden hun leefomgeving positief.

Totaalbeoordeling Westeremden
Aspect Leefomgeving:
1. De woonsituatie
2. De voorzieningen
3. Het sociale klimaat
4. Het organiserend vermogen

Gemiddelde rapportcijfer

Waardering

8.0

++

7.2
7.2
7.4
7.0

+
+
++
+

Opvallend is dat de totaalbeoordeling over het dorp in het algemeen hoger is dan de rapportcijfers
voor de afzonderlijke aspecten.
De woonsituatie krijgt het rapportcijfer 7.2. Hieruit valt dus ook te concluderen dat de inwoners
tevreden zijn met het wonen in Westeremden en buitengebied. De woning is dan ook de meest
voorkomende reden waarom de meeste inwoners in Westeremden zijn komen wonen. Rust en
ruimte zijn hiernaast ook veel genoemde redenen. Daarnaast werd veiligheid ook als reden
genoemd. De veiligheid in Westeremden is goed. Bijna iedereen voelt zich overdag en ’s nachts veilig
in Westeremden. De verkeersveiligheid daarentegen scoort minder positief. Er wordt vaak te hard in
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en buiten het dorp gereden, wat zorgt voor gevaarlijke situaties. In de loop der jaren zal het dorp
gaan vergrijzen. Reden hiervoor is de grote groep inwoners van 45-60 jaar. Deze groep beslaat op dit
moment 43% van het totaal aantal inwoners en uit deze groep willen mensen ‘ooit’ wel verhuizen.
Westeremden is een dorp met voorzieningen, de Abt Emo school en Buurtsuper Van der Molen
worden gewaardeerd in het dorp. Verder vinden de inwoners het niet erg om de boodschappen in de
naburige dorpen te moeten doen, maar wanneer men niet meer in staat is om naar de naburige
dorpen te gaan, wordt dit toch als lastig ervaren en zal er worden verhuisd. De voorzieningen werden
beoordeeld met een 7.2.
Het sociale klimaat wordt 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 inwoners geven aan een goede relatie met de buren te
hebben. Het is dan ook niet verassend dat een groot deel van de inwoners zich een echte
Westeremder voelt.
De waardering van het organiserend vermogen is gematigd positief. De dorpsvereniging Orando is
een samenvoeging van de Oranjevereniging en de oorspronkelijke dorpsvereniging. De inwoners
vinden dat de dorpsvereniging met activiteitencommissie erg haar best doet en dat de
dorpsactiviteiten voor meer binding tussen de inwoners zorgen. Ook wordt het goed gevonden dat
Orando bestaat en dat de belangen goed worden behartigd. De vereniging wordt als goed bereikbaar
gezien en het dorp wordt goed geïnformeerd over wat er speelt.
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Een kleine meerderheid vindt het belangrijk dat er ondernemers in en rond Westeremden 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. 15 inwoners hebben de ambitie om
iets of iets erbij te gaan doen ten aanzien van uiterlijke verzorging, kinderopvang en huishoudelijke
dienstverlening.
De meeste inwoners zijn tevreden over Westeremden. Het dorp wordt getypeerd als gezellig, rustig
en thuis. Ook werd de typering ‘Kern met pit’ vaak genoemd.
Afsluitend worden de volgende adviezen gegeven in het kader van de dorpsagenda:
-

-

De verkeersveiligheid verbeteren door middel van het aanpassen van het bestemmingsplan
door middel van snelheidsbeperkingen en veilige oversteekplaatsen te realiseren;
Het dorpsplein is volgens de respondenten de mooiste plek in het dorp maar wordt in de
zomer vol geparkeerd met auto’s. Als advies wordt hier gegeven het realiseren van een
parkeerplaats tijdens de zomermaanden op een stuk grasland nabij het dorp;
De vraag naar seniorenwoningen beantwoorden met een actieplan voor de gemeente waarin
het voorstel gedaan wordt om de huidige lege kavels een nieuwe bestemming te geven;
Het ondernemerschap in Westeremden vergroten door in te gaan op de respondenten die
aangegeven hebben wat te willen beginnen in of nabij het dorp en de respondenten die juist
vragen naar die voorzieningen.
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Voorwoord
Voor mijn afstuderen bij de opleiding Facility Management voer ik een onderzoek uit bij het
Kenniscentrum NoorderRuimte onder supervisie van drs. Jannie Rozema. Het Kenniscentrum
NoorderRuimte heeft de afgelopen jaren al een reeks dorpsonderzoeken uitgevoerd. Begin 2012 is er
een nieuw project gestart genaamd ‘Sterke Verhalen van Groninger dorpen’ dat gefinancierd wordt
met een subsidie uit het fonds Leefbaarheid van de Provincie Groningen. Dit project is gestart om in
tijden van krimp een positief geluid te laten klinken uit deze krimpdorpen. De onderzoeksrapport is
onderdeel van dit project, daarnaast heb ik ook een adviesrapport over de voorzieningen voor
ouderen geschreven en een verhalenbundel met daarin de sterke punten van het dorp beschreven.
Na het vragenlijstonderzoek zijn in de maanden maart, april en mei 2012 aanvullende interviews
gehouden onder inwoners van Westeremden die zich daarvoor hebben opgegeven of die ik heb
benaderd. De resultaten uit deze gesprekken zijn verwerkt in het adviesrapport: ‘Moekes Hoes’
(Wolthuis 2012) en de sterke verhalenbundel bestaande uit verhalen die de kracht van Westeremden
weergeven, ‘Westeremden, Sterke Verhalen van Groninger dorpen’ (Wolthuis 2012).
Ik wil graag de volgende personen bedanken, die meewerkten aan het onderzoek in Westeremden:
-

-

De 15 kinderen die aan het onderzoek meededen en tekeningen maakten;
De inwoners van Westeremden die de vragenlijst hebben ingevuld en aanwezig waren op
de avonden waarop de plannen en resultaten zijn gepresenteerd;
Het bestuur van Dorpsvereniging Orando voor het meewerken aan het project. Ik heb de
bestuursleden ervaren als zeer betrokken Westeremders die zich samen sterk willen
maken voor (het behoud van) een leefbaar Westeremden;
De gemeente voor het verschaffen van bevolkingsinformatie van Westeremden.

8

Inhoud
Samenvatting
Voorwoord
1. Westeremden in 2012
1.1 Westeremden
1.2 Eerder onderzoek
1.3 Onderzoek onder inwoners
1.4 Leeswijzer

3. Resultaten
3.1 Bruisend dorp
3.2 Wie zijn de respondenten?
3.3 Waardering van de leefomgeving
3.4 Typeringen van Westeremden
3.5 Het wonen
3.6 Veiligheid en mobiliteit
3.7 Voorzieningen
3.8 Sociale omgeving
3.9 Dorpsactiviteiten
3.10 Ondernemen
3.11 Dorpsbelangen
3.12 Goede ideeën voor Westeremden
3.14 Losse opmerkingen
3.15 Vervolggesprekken

2. Methode van onderzoek
2.1 Kindervragenlijst en
inwonersvragenlijst
2.2 Respondenten
2.3 Gegevensverwerving

4. Conclusie en discussie
4.1 Conclusie
4.2 Discussie
4.3 Adviezen
Bronnen

9

Bijlagen

In aparte bundel:

Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III
Bijlage IV
Bijlage V
Bijlage VI

Introductiebrief
Kindervragenlijst
Volwassenenvragenlijst
Frequentieoverzicht kindervragenlijst
Frequentieoverzicht volwassenenvragenlijst
Antwoorden op open vragen

1. Westeremden in 2012
1.1 Westeremden
Het dorp Westeremden met de coördinaten 53°20'N 6°42'E is te vinden in de gemeente Loppersum.
Westeremden is ontstaan rond het begin van de jaartelling aan de toenmalige monding van de rivier
de Fivel in de Fivel-zeeboezem. Het is een radiaal wierdedorp met het hoogste punt 5,5 meter boven
NAP. De huidige wegen en paden in het dorp geven nog steeds goed het beeld van een radiale
wierde.
De plaats komt in de middeleeuwen eerst voor onder de namen Emedun (944), Amuthon (10e-12e
eeuw), en Emetha (of Emethe of Emutha; 13e eeuw).Mutha betekent: monding van de rivier. Later,
in de 17e eeuw is het voorvoegsel 'Wester' toegevoegd om de plaats te onderscheiden van het OostFriese Emden. Als zodanig komt de plaats voor het eerst voor in 1379.
Tot ongeveer het jaar 1000 had het dorp een haven, maar de Fivel slibde halverwege de 10e eeuw
dicht. Een klein haventje bevindt zich nog aan de Molenweg.
In 2012 wonen er 335 inwoners in Westeremden met het buitengebied erbij zijn dat er 411.
Het dorp Westeremden heeft nu voornamelijk een woonfunctie, maar er zijn ook veel inwoners die
wonen en werken aan huis combineren: er staan in 2012 90 bedrijven, bijvoorbeeld agrariërs, bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven. In de loop der jaren zijn veel voorzieningen uit het dorp
verdwenen zoals winkels, scholen en ambachten.
Westeremden heeft een bloeiend verenigings- en dorpsleven. De website www.westeremden.eu en
www.westeremden.com tonen veel dorpsactiviteiten. In Westeremden zijn twee kerkelijke
gemeenschappen actief. Buurtsuper Van der Molen zorgt voor de dagelijkse voorzieningen maar
voor grotere inkopen zijn de dorpsinwoners aangewezen op Uithuizen, Appingedam of Middelstum.
Elk huishouden heeft tenminste één auto tot zijn beschikking, waarmee de mobiliteit gegarandeerd
is. Met het openbaar vervoer is Westeremden redelijk bereikbaar vanuit Groningen.
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Foto: Marc van Vliet
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1.2 Eerder onderzoek
In 2000 heeft Gijs van Geffen, student Regionale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen in
opdracht van dorpsvereniging Orando ook een leefbaarheidonderzoek gehouden. De doelstelling van
dit onderzoek was tweeledig. Het eerste doel was het inzicht verschaffen in de huidige leefbaarheid
in Westeremden. Het tweede was het aangeven van punten die, indien verbeterd , de leefbaarheid
in Westeremden zouden doen toenemen. Hier volgt een samenvatting van de conclusies uit dit
onderzoek. 1
De leefbaarheid in een plaats wordt bepaald door de perceptie van de voorzieningen, het wonen, de
veiligheid en de sociale omgeving van een plaats. Bij de voorzieningen zijn de belangrijkste een
dorpshuis, een levensmiddelenwinkel, een school en de aanwezigheid van openbaar vervoer.
In dit onderzoek is de leefbaarheid in Westeremden bekeken. De vier belangrijkste voorzieningen zijn
aanwezig in Westeremden. Het openbaar vervoer word verzorgd door een belbus. Er is geen sprake
van lijndienst en dit heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in Westeremden. De school in
Westeremden is nu nog aanwezig maar staat onder druk. Als het aantal kinderen iets af zal nemen
zal de school moeten sluiten. Het aspect veiligheid bestaat uit criminaliteit en verkeersveiligheid.
Criminaliteit en daarmee samengaande onveiligheidsgevoelens zijn er nauwelijks in Westeremden. De
verkeersveiligheid is echter een punt dat verbeterd kan worden, waardoor de leefbaarheid in
Westeremden zal toenemen. Het sociale aspect komt tot uitdrukking in een hoge mate van
dorpsbinding in Westeremden, wat bijdraagt aan een goede leefbaarheid in Westeremden.(Gijs van
Geffen, 2000).
Als conclusie en aanbeveling deed van Geffen (2000) dat de leefbaarheid in Westeremden goed was
maar dat deze nog verder verbeterd kon worden door het verbeteren van de verkeersveiligheid en
het aantrekken van meer jonge gezinnen om de vergrijzing tegen te gaan. Het wonen in
Westeremden werd door 91,5% met goed beoordeeld. De meeste respondenten woonden in
Westeremden vanwege het huis dat zij bewoonden en het dorp zelf. Direct gevolg van het onderzoek
was de huidige nieuwbouw in het dorp. Verder zijn er weinig tot geen aanbevelingen uitgevoerd. In
paragraaf 4.2 wordt dit onderzoek met het huidige onderzoek vergeleken.
1

Leefbaarheid in WESTEREMDEN, Gijs van Geffen, 2000
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1.3 Onderzoek onder inwoners
In Westeremden worden de dorpsbelangen door Orando vertegenwoordigd. Dorpsvereniging
Orando is een samenvoeging van de Oranjevereniging en Vereniging Dorpsbelangen. In 1960 zijn
beide verenigingen samengevoegd wegens het uitvoeren van overlappende activiteiten en sindsdien
is Dorpvereniging Orando een feit. Orando zet zich in voor een leefbare toekomst in het dorp. Er
worden diverse activiteiten georganiseerd om zo de sociale cohesie op peil te houden. Voor de
realisatie van de speeltuin heeft Westeremden in 2010 het predicaat ‘Kern met pit’ gekregen.
Wanneer een dorp nadenkt over de toekomst en de belangen van de dorpsbewoners, is het goed om
te weten hoe de inwoners de huidige situatie ervaren. Daarom heeft het bestuur van Orando de
opdracht gegeven om de waardering van de leefomgeving in 2012 in Westeremden opnieuw te
onderzoeken.
De onderzoeksvraag van het inwonersonderzoek in Westeremden luidt:
Hoe waarderen inwoners van Westeremden hun leefomgeving?
Voor de leefomgeving worden (aspecten uit) vier domeinen onderzocht (tussen haakjes staan de
geclusterde aspecten uit de vier domeinen, zie ook figuur 1):
1)
2)
3)
4)

de woonsituatie (vestigingsmotief, verhuisintentie, veiligheid)
de voorzieningen (redzaamheid, verenigingsleven, mobiliteit)
het sociale klimaat (sociale contacten, binding en deelname aan dorpsleven)
het organiserend vermogen (ondernemerschap, Dorpsvereniging Orando)

De kwaliteit van de leefomgeving is de waardering die inwoners geven aan deze vier domeinen. Het
model met de vier domeinen is deels gebaseerd op de definitie van leefbaarheid van Movisie:
‘leefbaarheid is het realiseren van een aanvaardbaar niveau voor wonen, sociale relaties,
voorzieningen en een bestuurlijke omgeving’.2 Dit onderzoek laat zien hoe Westeremden er in 2012
uitziet. Deze onderzoeksresultaten kunnen ook worden gebruikt om waarderingen over
Westeremden in latere jaren te vergelijken met het jaar 2012.

2

http://www.hanze.nl/dorpsonderzoeken
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Figuur 1 Vier domeinen en domeinaspecten voor de leefomgeving

1.4 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe het inwonersonderzoek in Westeremden is
uitgevoerd. In hoofdstuk 3 worden de kenmerken en waarderingen van de inwoners beschreven en
geanalyseerd. In hoofdstuk 4 worden conclusies uit het onderzoek getrokken. De onderzoeksbijlagen
zijn samengevoegd in een aparte bundel bij dit rapport. Bij dit onderzoeksrapport verschijnt een
advies in een afzonderlijk rapport over de voorzieningen en de ouderen in het dorp: ‘Moekes hoes’
Advies voor Westeremden (Wolthuis, 2012).
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2. Methode van onderzoek
2.1 Kindervragenlijst en inwonersvragenlijst
Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar is een korte kindervragenlijst (bijlage 1) opgesteld met 12 vragen
over school, spelen, dorpsactiviteiten en het dorp. De kinderen konden hun ingevulde vragenlijst
illustreren met een tekening over het dorp op een bijgeleverd blanco A4-vel. De winnares, Deanne
ten Hoorn heeft op 27 april 2012 haar prijs in ontvangst kunnen nemen op de Abt Emo school te
Westeremden.
Bij het inwonersonderzoek zijn alle inwoners van Westeremden van 13 jaar en ouder betrokken.
Voor het inwonersonderzoek in Westeremden is een vragenlijst (bijlage 2) gebruikt, waarmee in het
voorjaar van 2012 gegevens zijn verzameld.
De inwonersvragenlijst is door mij, medestudenten en mijn begeleider gerealiseerd. Hierbij zijn de
ervaringen met eerdere vragenlijsten uit dorpsonderzoeken gebruikt (Rozema, 2010; Buiter, 2011,
Rozema, 2011).
In de enquête zijn de vier verschillende domeinaspecten (zie figuur 1) vertaald naar vragen. De
vragenlijst heeft meerkeuzevragen in 11 categorieën gebaseerd op de vier domeinaspecten: het
huishouden, wonen, woonwensen, veiligheid en mobiliteit, voorzieningen, sociale omgeving,
jaarlijkse dorpsactiviteiten, ondernemen, dorpsbelangen, ideeën voor Westeremden. De vragenlijst
telt 66 vragen, waaronder zes open vragen. Een respondent heeft voor het volledig invullen van de
vragenlijst zeker twintig minuten nodig. De vragenlijst kan over een paar jaar opnieuw worden
gebruikt, zodat Westeremden zich in latere jaren met de gegevens uit 2012 kan vergelijken. Hiermee
is de vragenlijst ook een instrument om de waardering over de leefomgeving te volgen.
De conceptvragenlijst voor Westeremden is van feedback voorzien door de voorzitter van de
Dorpsvereniging Orando en deze feedback is verwerkt.
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2.2 Respondenten
Het onderzoeksgebied beslaat het dorp Westeremden zoals aangegeven in kaart 1. Vijftien kinderen
tussen 6 en 12 jaar uit dit gebied hebben de kindervragenlijst ingevuld, dat waren acht jongens en
zeven meisjes. De kinderen wonen zowel in Westeremden zelf als in het buitengebied. Acht kinderen
maakten een tekening.

Figuur 2 Het onderzoeksgebied van Westeremden voor het inwonersonderzoek
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Foto 3 Winnares tekenwedstrijd, Deanne ten Hoorn 10 jaar
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Bij benadering zijn er ongeveer 34 kinderen tussen 6 en 12 jaar in Westeremden, wat een response
geeft van 44%. Deze respons geeft een goede representativiteit voor het onderzoek onder de
kinderen van Westeremden. Dit is ook terug te zien in tabel 1 waarin de leeftijden van de
respondenten gespiegeld worden aan de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie uit 2012.
Geslacht

Respondenten

Jongen
Meisje

7(47%)
8 (53%)

Westeremden
(GBA)
20 (59%)
14 (41%)

15(100%)

34 (100%)

Leeftijd

Respondenten

6 Jaar
7 Jaar
8 Jaar
9 Jaar
10 Jaar
11 Jaar
12 Jaar
Totaal

1 ( 6.7%)
3 (20%)
2 (13.3%)
4 (26.7%)
2 (13.3%)
3 (20%)
15 (100%)

Westeremden
(GBA 2012)
15%
18%
23%
12%
12%
9%
12%
101%

Tabel 1. Verdeling naar geslacht en Leeftijdsgroepen in respondentgroep (n = 15), vergeleken met de gegevens uit de
Gemeentelijke Basisadministratie Loppersum van 2012 (nr = non respons)

De gemeente Loppersum geeft voor het dorp Westeremden aan dat er totaal 411 inwoners zijn,
waarvan er 47 na 2000 zijn geboren3. Alle huishoudens zijn in dit onderzoek benaderd en in totaal
hebben 150 inwoners van Westeremden (ouder dan 12 jaar) een vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is voor de inwoners ouder dan 12 jaar (150 / ca. 350) = 42,8%. Er zijn ca 350
enquêtes verspreid over Westeremden en haar buitengebied. Omdat de gemeente Loppersum geen
gegevens per huishouden bijhoudt was het niet mogelijk om precies per persoon een enquête uit te
delen. Gevolg daarvan is dat er bij sommige huishoudens meer enquêtes zijn aangeleverd dan dat
het huishouden groot is. CBS-gegevens uit 2010 geven aan dat het dorp Westeremden 145
huishoudens telt4 en dat de woningvoorraad uit 150 bestaat5.
3

GBA gegevens gemeente Loppersum, verkregen op 14 april 2012.
Gemeente op maat Loppersum 2010. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F5D08AF2-0F2A.../0/Loppersum.pdf
Geraadpleegd op 13 maart 2012.
5
Gemeente op maat Loppersum 2010. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F5D08AF2-0F2A.../0/Loppersum.pdf
Geraadpleegd op 13 maart 2012.
4
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Voor de berekening van het responspercentage op huishoudenniveau gaan we uit van 145
huishoudens en 103 enveloppen die terug zijn gekomen, dat levert een respons op van ( 103/ 145
huishoudens = ) 71%!
Geslacht

Respondenten

Man
Vrouw

70 (47%)
79(53%)

Westeremden
(GBA)
225 (55%)
186 (45%)

(1 onbekend)
149 (100%)

411(100%)

Leeftijd

Respondenten

0 – 14 jaar
15 – 24 jaar
25 – 44 jaar
45 – 64 jaar
65 jaar en ouder
Totaal

1 ( .7%)
7 (4.7%)
38 (25.5%)
79 (53%)
24 (16,1%)
150(100%)

Westeremden
(CBS, 2010)
13%
11%
22%
43%
10%
99%

Tabel 2. Verdeling naar geslacht en Leeftijdsgroepen in respondentgroep (n = 149, nr = 1), vergeleken met de gegevens uit
de Gemeentelijke Basisadministratie (nr = non respons)

Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld. Die verhouding komt niet
helemaal overeen met die van het dorp Westeremden zelf (tabel 2). Voor het kenmerk ‘geslacht’ is
de respondentgroep niet geheel representatief omdat de verhouding tussen man en vrouw niet
overeenkomt, er zijn meer vrouwelijke respondenten dan mannelijke respondenten.
De leeftijdsopbouw in de respondentgroep komt niet helemaal overeen met de leeftijdsopbouw van
de inwoners van het dorp Westeremden. Hiermee is de respondentgroep voor het kenmerk leeftijd
niet helemaal representatief voor de inwoners van Westeremden. Kinderen tot 15 jaar zijn sowieso
ondervertegenwoordigd, omdat zij pas vanaf 13 jaar mochten meedoen aan het onderzoek. Maar
ook de jongeren tussen 15 en 25 jaar zijn ondervertegenwoordigd.
De leeftijdsgroep tussen 25 en 44 jaar is goed vertegenwoordigd. De leeftijdsgroepen 45 – 64 jaar
alsmede die van 65 jaar en ouder zijn echter oververtegenwoordigd. Een mogelijke verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de niet-werkende (ouderen) meer tijd hebben om de vragenlijst in te
vullen dan de drukke werkende jonge gezinnen. Consequentie hiervan kan zijn dat er een vertekend
beeld gegeven wordt van het dorp gebaseerd op de grootste groep oudere respondenten. De
gemiddelde leeftijd van de respondenten is 50 jaar. Eén respondent was boven de 80 jaar.
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Deze oververtegenwoordiging van de oudere leeftijdsgroepen wordt in alle dorpsonderzoeken tot nu
toe geconstateerd (Rozema, 2010, 2011, 2012).
De huishoudengrootte van de respondentgroep is vergeleken met de CBS gegevens van
Westeremden. Dan blijkt dat in de respondentgroep de eenpersoonshuishoudens
ondervertegenwoordigd zijn. Volgens het CBS (2010) is iets meer dan een vierde deel van alle
huishoudens een eenpersoonshuishouden, in de respondentgroep is dit slechts 10,1% (tabel 3). De
tweepersoons- en meer persoonshuishoudens (vaak gezinnen met kinderen) zijn
oververtegenwoordigd. Dit komt waarschijnlijk, doordat er dubbeltellingen in de respondentgroep
zitten. Mensen die uit een tweepersoonshuishouden komen kunnen twee keer een enquête invullen,
een eenpersoonshuishouden kan dat maar één keer aangeven. De gemiddelde grootte van een
huishouden in Westeremden is 2,3 personen (CBS, 2010). Door de vraagstelling kan de gemiddelde
huishoudengrootte niet voor de respondentgroep worden berekend.
Huishoudengrootte
Eenpersoonshuishouden
Tweepersoonshuishouden
Meer persoonshuishouden
Totaal

Respondentgroep
15 (10.1%)
73 (49%)
61 (40.9%)
149 respondenten

Westeremden (CBS, 2010)
29%
40%
31%
100% huishoudens

Tabel 3. Huishoudengrootte in respondentgroep (n = 149, nr = 1) in het dorp Westeremden (CBS, 2010)
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Foto 4 Westeremden vanaf Loppersum
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In het dorp Westeremden staan 150 woningen. Volgens de opgave van woningcorporatie worden
circa 31 woningen verhuurd, dat is ongeveer een vijfde van alle woningen. In de respondentgroep is
de groep huishoudens die een huurwoning heeft, ondervertegenwoordigd met 9% (tabel 4).
Ik woon in een …..
Koopwoning
Huurwoning
Totaal

Respondenten
135 (90,6%)
14 (9,4%)
149 (100%)

Westeremden 2010
119 (79%)
31 (21%)
150 (100%)

Tabel 4. Verdeling van eigenaren en huurders van woningen (n = 149, nr=1)

Onder de respondenten is geïnventariseerd wat hun opleidingsniveau is (tabel 5). Van de
respondenten heeft 36,5% een hogere beroeps- of universitaire opleiding, voor 23,6% is dat een
middelbare (beroeps)opleiding. Qua opleidingsniveau verschillen mannen en vrouwen nauwelijks van
elkaar. Er zijn geen gegevens van de gemeente Loppersum over het opleidingsniveau in
Westeremden bekend.
Opleidingsniveau
Lagere school/basisschool

Totaal
4 (2,7%)

VMBO/LBO/MAVO
HAVO- VWO – MBO
HBO / WO
Totaal

55 (37,2%)
35 (23,6%)
54(36,5%)
148

Man
1 (17%)
27 (29%)
17 (35%)
25 (18%)
70

Vrouw
3 (12%)
28 (32%)
18 (34%)
29 (22%)
78

Tabel 5. Hoogste opleidingsniveau in de respondentgroep (n = 148, nr = 2) en vergeleken naar geslacht (n = 149, nr = 1)

Van 143 respondenten is bekend hoe hun dagelijkse bezigheden eruit zien (tabel 6). Meer dan de
helft van alle respondenten is betaald werkzaam. Een derde is zonder betaald werk, onbetaald
werkzaam of gepensioneerd. Ook namen vier scholieren/studenten deel aan het inwonersonderzoek.
In de vragenlijst is niet geïnventariseerd welk beroep in welke sector wordt uitgeoefend. De

- 23 -

gemeente Loppersum heeft hier geen gegevens over. Van de respondentgroep heeft 60% twee
inkomens en iets minder dan de helft van de huishoudens heeft één inkomen (40%).

Dagelijkse bezigheden
Betaald werkzaam
Onbetaald werkzaam, zonder betaald werk, pensioen
School of studie
Totaal

Totaal
94 (65,7%)
45 (31,5%)
4 (2,8%)
143

Tabel 6. Verdeling naar activiteiten op een doordeweekse dag (n = 143, nr = 7)

2.3 Gegevensverwerving
Het inwonersonderzoek voor kinderen tussen 6 – 12 jaar en voor inwoners van 13 jaar en ouder is
bekend gemaakt door de Dorpsvereniging Orando via de dorpskrant ‘Ien en Om’t Wiergat’ en bekend
gemaakt via de website van het dorp. De dorpskrant wordt huis-aan-huis bezorgd in het dorp.
Op dinsdag 27 maart 2012 heb ik samen met de voorzitter van Orando en twee dorpsbewoners de
vragenlijsten verspreid. Ik had 390 vragenlijsten en 45 kindervragenlijsten aangeleverd, voor elke
inwoner één vragenlijst. Bij de verspreiding van de vragenlijsten is op basis van de kennis van de
voorzitter en de twee dorpsbewoners het juiste aantal enquêtes in de brievenbus gedaan of
persoonlijk overhandigd. Bij de huishoudens waar kinderen woonden, zijn kindervragenlijsten
achtergelaten.
Bij de vragenlijst zat een retourenveloppe van de Hanzehogeschool Groningen. De vragenlijsten
konden in een gesloten enveloppe op drie adressen in Westeremden worden ingeleverd.
Op donderdag 19 april 2012 heb ik de laatste enquêtes ontvangen. Ik heb telefonisch een vraag
gekregen, deze had betrekking op het borgen van de anonimiteit.

- 24 -

3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het inwonersonderzoek onder kinderen en inwoners
beschreven. In de bijlagenbundel staan in bijlage 4 de frequentieoverzichten van de kindervragenlijst
en in bijlage 5 die van de inwonersvragenlijst. In bijlage 6 worden de overzichten gegeven van de
antwoorden op de open vragen. De volgorde van de vragen uit de vragenlijsten is hierbij leidend.

3.1 Bruisend Westeremden
De kinderen zijn tevreden inwoners van Westeremden. De vijftien kinderen (tussen 6 en 12 jaar)
geven aan dat ze het leuk vinden om in Westeremden te wonen, omdat er veel activiteiten zijn
(zoals Feestweek, Speelweek, Knutselen en de schoonmaakactie). Ook zijn de kinderen blij met het
mooie huis waarin ze wonen en de ruimte die ze hebben om buiten te spelen in en rondom het dorp.
Toch zouden zeven kinderen graag wat meer winkels willen hebben om in rond te neuzen.
Dertien kinderen gaan in Westeremden naar school en dertien kinderen spelen na schooltijd met
andere kinderen uit het dorp. De speelplek na schooltijd is thuis of bij vriendjes thuis. Ook spelen ze
graag in de natuur. Acht kinderen vinden het veilig om op straat te spelen, vijf kinderen vinden het
soms veilig en soms onveilig om op straat te spelen. De andere twee kinderen vinden het niet veilig
op straat. De kinderen hebben het na schooltijd druk met sporten, knutselen en buiten spelen.
Verder rijden vier van de kinderen paard, ook doen ze aan dansen, ballet, scouting, lezen,
fotograferen en scouting.
De kinderen hebben hun ideeën voor Westeremden in de vragenlijst aangegeven. Zij wensen:










Nog wat meer activiteiten, en elke week een sport clubje op woensdag;
En een dansclubje voor peuters;
Minstens een keer in de twee week een activiteit, ook voor kinderen vanaf 12 jaar;
Een skatebaan en een hangplek;
Een meer graven waar je in de zomer kunt zwemmen en in de winter kunt schaatsen;
Grotere sloten om bij te spelen en kikkers te vangen en weer terugzetten;
Veel meer winkels om in te winkelen en een veel grotere school;
Betere goals en lijnen en verlichting bij het voetbalveld;
Kinderjeugdsoos.
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Een kind wenst een hangplek voor jongeren, omdat de jongeren met de kinderen in de speeltuin
gaan klieren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En een ander kind zou graag zien dat sommige
activiteiten zoals toneelgroep KINEA ook voor kinderen toegankelijk worden. Zoals in paragraaf 2.2 is
aangegeven, geven deze resultaten goed weer wat de kinderen in Westeremden graag willen.

3.2 Waardering leefomgeving van Westeremden
De respondenten (vanaf 13 jaar) hebben in rapportcijfers aangegeven hoe zij Westeremden als
leefomgeving waarderen als totaal en voor negen afzonderlijke aspecten. De negen aspecten zijn de
woning, het wonen, de wegen en paden, de veiligheid, de voorzieningen, de sociale gemeenschap,
de dorpsactiviteiten, het ondernemen en Dorpsvereniging Orando. Deze vragen hadden een goede
respons met uitzondering van het ondernemen, variërend tussen 49,3% en 96%. In tabel 7 staat het
overzicht van de rapportcijfers.
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Totaalbeoordeling Westeremden
Aspect Leefomgeving:
1. De woning
2. Het wonen
3. De wegen en paden
4. De veiligheid
5. De voorzieningen
6. De sociale gemeenschap
7. De dorpsactiviteiten
8. Het ondernemen
9. Dorpsvereniging Orando

Gemiddelde (s.d.)
8.0 ( .589)

Modus
8

Mediaan
8

Spreiding
6 – 10

R
89,3%

7.90
7.92
5.59
7,18
7.20
7.58
7.23
6.53
7.39

8
8
6
7
7
8
7
7
8

8
8
6
7
7
8
7
7
7

5 – 10
5 – 10
1–8
5–9
3–9
4 – 10
3 – 10
3– 9
4–9

97,3%
99,3%
99,6%
99,3%
86%
93,3%
98,6%
49,3%
96,6%

( 1.05)
(.87)
(1.3)
(.88)
(1.02)
(.89)
(1.08)
(1.15)
(.92)

Tabel 7. Waardering in gemiddelde rapportcijfers voor de kwaliteit van de leefomgeving (s.d. = standaarddeviatie, modus =
antwoord dat het meest voorkomt, mediaan = middelste antwoord van de waarnemingen); spreiding van de rapportcijfers
geeft aan wat het laagste antwoord en het hoogste antwoord is; R = responspercentage, aantal respondenten, ligt tussen
74 en 149.

De respondenten beoordelen Westeremden goed met een 8,0 in de totaalbeoordeling; de
respondenten zijn het vaak met elkaar eens, de standaarddeviatie is namelijk laag. Alle negen
aspecten scoren voldoende, het hoogste gemiddelde rapportcijfer is voor het wonen. Opvallend is
dat de spreiding van de rapportcijfers groot is: er worden hele lage én hele hoge cijfers gegeven.
Maar niet zo laag als bij andere dorpen waarbij het inwoneronderzoek heeft plaatsgevonden.
(Rozema 2011, 2012.) In de paragrafen vanaf 3.5 worden de resultaten voor deze negen aspecten
nader beschreven.
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3.3 Wie zijn de respondenten?
In paragraaf 2.2 is een begin gemaakt met de beschrijving van de respondentgroep aan de hand van
de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, huishoudengrootte, woonsituatie, opleidingsniveau en werk
en inkomen. Deze kenmerken zijn gebruikt om te onderzoeken of de respondentgroep representatief
is voor alle inwoners van Westeremden.
Nu de rapportcijfers over de verschillende aspecten bekend zijn, zal er gekeken worden naar de
kenmerken van de respondenten. Zijn de respondenten geboren Westeremders of Groningers,
spreken zij Gronings, hoe lang wonen zij in Westeremden, hebben zij familie, vrienden of collega’s in
het dorp wonen, voelen zij zich betrokken bij het dorp, hoe kijken zij tegen een Westeremder aan en
zien zij zichzelf als een echte Westeremder? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Dus wie is
de respondent?
Bij de respondenten is geïnventariseerd waar zij vandaan komen. Hebben zij altijd in Westeremden
gewoond? Tabel 8 laat zien waar de respondenten geboren zijn en wat hun vorige woonplaats was.

Westeremden
41(30%)

Regio
17 (13%)

Geboorteplaats
Rest Groningen Rest Nederland
37 (27%)
37(27%)

Westeremden
31 (22%)

Regio
31 (22%)

Vorige woonplaats
Rest Groningen Rest Nederland
49 (35%)
24 (17%)

Buitenland
4 (3%)

Buitenland
5 (4%)

Tabel 8. Verdeling van respondenten naar geboorteplaats (n= 136, nr =14) en vorige woonplaats (n = 140 nr=10 )

Iets meer dan 40% is geboren in Westeremden of directe omgeving. Driekwart van de respondenten
uit Westeremden komt uit de provincie Groningen. Slechts een derde van de respondenten komt uit
de rest van Nederland of uit het buitenland. Geboren Westeremders hebben soms door heel
Nederland of de wereld gewoond, maar verlangen uiteindelijk toch weer terug naar Westeremden.
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Slechts 19% van de respondenten komt uit de rest van Nederland of het buitenland, dit maakt het
een vrij homogene groep Groningse respondenten.
De respondentgroep woont al lang in Westeremden. 66,4% woont 16 jaar of langer in Westeremden,
30,7% woont er al 36 jaar of langer, 16% zelfs langer dan 50 jaar (tabel 9). De respondenten die
relatief ‘kort’ in Westeremden wonen (0 – 15 jaar) zijn bijna allemaal ooit van ‘elders’ naar
Westeremden verhuisd; het betreft mensen uit alle leeftijdscategorieën.
Woonduur in Westeremden
0 – 5 jaar
6 – 10 jaar
11 – 15 jaar
16 – 20 jaar
21 – 25 jaar
26 – 30 jaar
31 – 35 jaar
36 – 40 jaar
41 – 45 jaar
46 – 50 jaar
50 jaar en meer

Totaal
21 (14,3%)
11 (7,5%)
16 (10,9%)
8 (5,4%)
13 (8,8%)
14 (9,3%)
18 (12,2%)
13 (8,7%)
7 (4,7%)
2 (1,3%)
24 (16%)

Cumulatief oplopend
14.3%
21,8%
32,7%
38,1%
46,9%
56,5%
68,7%
77,6%
82,3%
83,7%
100%

Cumulatief aflopend
100%
84,8%
77,3%
66,4%
61%
52,2%
42,9%
30,7%
22%
17,3%
16%

Tabel 9. Verdeling naar woonduur in Westeremden in 5-jaarsperioden (n = 147, nr = 3). Door afrondingen zijn de
percentages wat verschillend en is de som meer dan 100%.

De respondenten hebben aangegeven of zij familie (anders dan medegezinsleden), vrienden,
kennissen en collega’s in het dorp hebben wonen. Onderzocht is ook of respondenten die van ‘ooit
van elders’ kwamen minder relaties in Westeremden hebben dan ‘geboren’ Westeremders (tabel 9).
Voor een groot deel van respondentgroep geldt dat zij familie, vrienden en kennissen op het dorp
hebben. Een kwart heeft zelfs collega’s in het dorp wonen. Zoals verwacht kan worden, hebben de
‘geboren’ Westeremders meer familieleden in het dorp wonen dan respondenten van ‘elders’. Maar
dat verschil is er niet voor vrienden, kennissen en collega’s in het dorp.
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Relaties in Westeremden
Familieleden (anders dan gezinsleden)
Vrienden
Kennissen
Collega’s

Totaal
98 (69%)
124 (87%)
114 (80%)
61 (43%)

Bij respondenten met herkomst ‘elders’
61 (62%)
87 (70%)
81 (71%)
40 (66%)

Tabel 10. Verdeling naar relaties – familie, vrienden, kennissen, collega’s – in Westeremden (n = 143, nr = 3) en voor
inwoners die ooit van ‘elders’ kwamen

Er wordt in Westeremden vooral door ouderen Gronings gesproken, toch is er maar 3% die het niet
spreekt en kan verstaan. In het onderzoek is geïnventariseerd hoeveel respondenten het
Gronings spreken (tabel 10).
Gronings spreken?
Ja, in het Gronings opgevoed
Ja, later geleerd het te spreken
Een beetje, ik doe mijn best
Nee, maar ik begrijp het wel
Nee

66 (45%)
8 (5%)
14 (10%)
54 (37%)
6 (3%)

Tabel 11. Verdeling naar het al dan niet spreken van de Groningse taal (n = 148, nr = 2)

60% van de respondenten spreekt het Gronings in meer of iets mindere mate. Bijna tweederde van
de respondenten spreekt het Gronings in meer of iets mindere mate. 40% spreekt geen Gronings.
Meer dan driekwart van de respondenten uit Westeremden zijn zeer tot redelijk betrokken bij het
dorp (tabel 12). Een derde van de respondenten voelt zich zeer betrokken en meer dan de helft voelt
zich redelijk betrokken.
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Foto 5 Interieur Andreaskerk
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Betrokken bij het dorp
Zeer betrokken
Redelijk betrokken
Nauwelijks betrokken
Niet betrokken

Totaal
43 (29%)
95 (64%)
10 (7%)
0 (0%)

Tabel 12. Mate van betrokkenheid bij het dorp (n = 148, nr = 2)

10 respondenten (7%) geven aan nauwelijks betrokken te zijn bij het dorp en geen enkele
respondent is niet betrokken. Dat komt onder dezelfde mate onder ‘geboren’ Westeremders en
Westeremders van ‘elders’ voor. In alle leeftijdscategorieën komt het voor dat men nauwelijks
betrokken is, met als hoogste vier keer in de categorie 61-70 jaar.
Respondenten hebben bijna allemaal gereageerd op de stelling “Ik voel me een echte Westeremder” .
Verderop in de enquête hebben de respondenten antwoord gegeven op de vaag: ‘’ Ik word hier
gezien als een.. “ Dit heeft geleid tot de volgende resultaten (tabel 13 en 14): bijna driekwart voelt
zich een echte Westeremder. 18% voelt zich geen echte Westeremder en slechts 9% heeft hier geen
mening over.
Ik voel me een echte Westeremder
Eens
Oneens
Geen mening

Totaal
105 (73%)
26 (18%)
12 (9%)

Tabel 13. Voelt men zich een echte Westeremder? (n = 129, nr = 3)

Opvallend is dat op de vraag ‘’Ik word hier gezien als..’’ anders gereageerd wordt. Iets meer dan de
helft zegt in Westeremden gezien te worden als een echte Westeremder. En 41% voelt zich een
gewone bewoner. Wat is dan het verschil tussen je een Westeremder voelen en als een
Westeremder gezien worden? Dit staat aangegeven in de onderstaande tabel 14.
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Ik word hier gezien als
Een echte Westeremder
Een nieuwe bewoner
Een gewone bewoner
Totaal

Ik voel me een echte Westeremder
Eens
57 (56%)
3 (3%)
41(41%)
101 (100%)

Tabel 14. Vergelijking tussen ‘het gevoel wel / en het gezien worden (n = 138, nr = 12)

Er zijn namelijk 44 respondenten die zich wel Westeremder voelen maar niet denken als echte
Westeremder te worden gezien.
Naar aanleiding van bovenstaande gegevens ontstaat een beeld van een redelijk homogene groep
inwoners, die aan het onderzoek hebben meegedaan. De meeste respondenten komen uit
Westeremden, de regio en de rest van Groningen. Er wordt nog door veel respondenten Gronings
gesproken en verstaan. De meeste respondenten wonen al lang in Westeremden of hebben er ooit
eerder gewoond. Daarnaast hebben de respondenten opvallend veel familie in het dorp, maar ook
vaak vrienden en collega’s. De meeste respondenten voelen zich betrokken bij het dorp en velen
voelen zich een echte Westeremder.
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3.4 Typering van Westeremden
Aan de respondenten is gevraagd om de volgende zin met drie steekwoorden aan te vullen: “Als ik
aan Westeremden denk, dan denk ik aan…”. Bijna alle respondenten hebben deze vraag ingevuld. De
woorden zijn geordend in 6 categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

een persoonlijke associatie (thuis, veilig warm nest, geboorteplaats);
een associatie met mededorpsbewoners (betrokkenheid, vriendelijkheid, vertrouwd );
een associatie met het samen leven (verbondenheid, saamhorigheid, gezelligheid);
een associatie met voorzieningen (feestweek, mooi wonen, ons Dorpshuis);
een associatie met de omgeving (rust, de wierde, landelijk, mooi dorp);
een dorpstypering (actief dorp, gezellig dorp, kern met pit, mooi dorp ).

In figuur 2 worden de categorieën en de scores gegeven. De meeste associaties hebben betrekking
op de persoonlijke associaties (217 woorden), gevolgd door de omgeving (117 woorden). De
volgende woorden zijn vaak opgeschreven: rust (59 x), gezelligheid(40x) , ruimte (33x), thuis (33x) en
mooi (32x). In bijlage 6 staan alle gegeven woorden.
Bijna alle gegeven woorden hebben een positieve betekenis. Bij slechts drie respondent is er
vermoeden van lichte kritiek: “De erge dingen die echte Westeremders nieuwkomers kunnen
aandoen”, ”Dorp met tweedeling’’ en ‘’ De kapotte wegen en achterstallig onderhoud’’.
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Foto 6 Zicht vanaf achterzijde Andreaskerk
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3.5 Het wonen
Bij het aspect Wonen gaat het om de waardering voor de woonomgeving en de woning.
De respondenten geven het wonen in Westeremden een 7.9 als gemiddelde rapportcijfer (met een
spreiding tussen 5 en 10). De respondenten hebben aangegeven waar ze wonen: 67% van de
respondenten woont in het dorp en 33% in het buitengebied van Westeremden. Het merendeel van
de respondenten (91%) woont in een eigen woning, 9% huurt een woning. 72% woont in een
vrijstaande woning en 11% in een twee-onder-een-kapwoning. De rest woont in een (woon)boerderij
(16%) of rijtjeshuis (1,3%). De gemiddelde WOZ- waarde in Westeremden anno 2011 is €197.000. 6
Op de vraag waarom men in Westeremden woont, geeft bijna de helft (45%), dat zij vanwege de
woning in het dorp wonen. (tabel 15). 40% geeft als reden dat ze in een dorp of landelijk gebied
wilde wonen en 32% geeft aan, vanwege partner of familie. Als andere reden wordt vaak
aangegeven, dat de ouders in Westeremden wonen en de centrale ligging van het dorp tussen
Groningen en Delfzijl.
Woonmotieven
Om de woning
Omdat ik in een dorp of in landelijk gebied wilde wonen
Vanwege partner en/of familie
Ik ben hier geboren
Om de rust en de ruimte
Door werk in de omgeving of in de stad Groningen
Anders
Om de school voor de kinderen
Omdat de Stad zo dichtbij ligt

Respondenten
69 (45%)
59 (40%)
47 (32%)
39 (26%)
32 (22%)
24 (16%)
19 (13%)
18 (12%)
9 (6%)

Tabel 15. Woonmotieven in Westeremden (n = 149 nr=1)

6

Gemeente op maat Loppersum 2010. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F5D08AF2-0F2A.../0/Loppersum.pdf Geraadpleegd op 13
maart 2012.
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39 respondenten (26%) hebben hun hele leven in Westeremden gewoond. De gemiddelde woonduur
van de respondenten in Westeremden is 28 jaar (met een standaarddeviatie van 19 jaar). 70% van
alle respondenten woont al 21 jaar of langer in Westeremden, daarvan woont 43% er al 41 jaar of
langer (tabel 16). Uit de vergelijking van de woonduur met de leeftijdscategorieën blijkt dat 63% van
de jonge respondenten tussen 15 en 25 jaar zijn / haar hele leven al in Westeremden woont. 42% van
de respondenten tussen 25 en 45 jaar woont al 31 jaar of langer in Westeremden, in de groep ouder
dan 45 jaar is dat zelfs meer dan de helft. De bevolking van Westeremden is in de verschillende
leeftijdscategorieën redelijk tot zeer honkvast.

Woonduur
1 – 10 jaar
11 – 20 jaar
21 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 jaar of langer
Totaal

Totaal
12 (10%)
13 (11%)
30 (24%)
15 (12%)
53 (43%)
123 (100%)

Leeftijdscategorieën
0 - 14 j
15 – 24j 25 – 44 j
3 (13%)
18 (15%)
1(100%) 3 (13%)
5 (15%)
2 (50%)
5 (27%)
9 (12%)
2 (30%)
1
8
39

45 – 64 j
11 (7%)
10 (11%)
19 (14%)
16 (14%)
24 (54%)
80

65 j e.o.
5 (10%)
1 (29%)
6 (0%)
7 (52%)
19

Totaal
32
24
27
31
33
(147)

Tabel 16. Verdeling naar woonduur in Westeremden (n = 147, nr = 3)

De inwoners van Westeremden is ook gevraagd hoe lang ze nog willen blijven wonen in
Westeremden . Iets meer dan de helft geeft aan altijd in Westeremden te willen blijven wonen.
Twaalf inwoners willen op termijn verhuizen en een kwart wil ooit verhuizen. Vaak wordt hier als
reden gegeven dat naar mate men ouder wordt men meer voorzieningen nodig heeft of niet meer
mobiel zal zijn. Dit werd vaak bij Anders genoemd. Nog meer andere antwoorden waren
voornamelijk over een de toekomst: ‘’Als de school weggaat’’, ‘’ ik weet niet hoe alles gaat lopen’’,
‘’zolang dit fysiek mogelijk is (7x) ’’,
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Hoe lang blijft u hier (nog) in Westeremden wonen?
Voor de rest van mijn leven in Westeremden
Ik wil verhuizen naar een andere woning in Westeremden
Ik wil binnenkort (2 jaar) verhuizen buiten Westeremden
Ik wil op termijn (binnen 5 tot 10 jaar) verhuizen
Ik wil ooit verhuizen buiten Westeremden
Anders

Totaal
77 (52%)
2 (1%)
4 (3%)
12 (8%)
36 (25%)
16 (11%)

Tabel 17. Verhuisintenties van respondenten totaal (n = 147, nr = 3)

Meer dan de helft van de respondenten (52%) geeft aan in Westeremden te willen blijven wonen
(tabel 18). Voor de grootste categorie van 61 jaar en ouder is dat met 63%. Daarna blijkt dat de groep
51 - 60 jaar graag in Westeremden blijft wonen. Daarnaast wil ook een grote groep ooit verhuizen,
hier werd vaak als reactie gegeven: ‘’Zolang het fysiek mogelijk is, maar ik zal ooit moeten
verhuizen’’.
Leeftijdscategorieën
Verhuizen?

0 - 10 j

11 – 20j

21 – 30j

31 – 40j

Nee

1 (17%)

3 (30%)

12 (55%)

8 (42%)

In dorp zelf

1 (5%%)

Ja, binnenkort

1(17%)

Ja, op termijn

1(17%)

Ja, ooit

1(17%)

Anders

2 (33%)

Totaal

6
(100%)

7 (70%)

10
(100%)

41 - 50 j

51 – 60j

61j e.o.

Totaal

27 (56%)

20 (61%)

5 (63%)

76

1 (2%)

1 (3%)

2

2 (6%)

1 (12,5%)

4

2 (5%)

1 (5%)

6 (13)

1 (3%)

1 (12,5%)

12

4 (9%)

8 (42%)

9 (10%)

6 (18%)

1 (12,5%)

36

3 (14%)

2 (11%)

6 (19%)

3 (9%)

22 (100%)

19 (100%

48 (100%)

33 (100%)

Tabel 18. Verhuisintenties van respondenten totaal (n = ) en verdeeld naar leeftijdscategorieën (n=147, nr. = 3)
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16

8

146

De respondenten die niet ‘’voor altijd’’ in Westeremden willen blijven wonen hebben in de enquête
aan kunnen geven waarom ze graag willen verhuizen (tabel 19).
Verhuismotief uit Westeremden
Ik woon liever dichter bij winkels en voorzieningen
Omdat ik ouder word, woon ik liever dichter bij zorgvoorzieningen
Anders
Ik wil graag kleiner wonen
Ik wil graag in een ander type woning gaan wonen
Ik wil graag gelijkvloers gaan wonen
Mijn woning niet geschikt om oud in te worden
Ik wil graag groter wonen
Vanwege werk
Ik ben uitgekeken op het dorp
Ik wil liever (weer) in de stad gaan wonen
Ik wil graag een tuin
Ik heb een tuin maar wil graag een woning zonder tuin
Ik wil verhuizen door een verandering in de gezinssamenstelling
Ik wil graag in een nieuwbouwwoning gaan wonen
Vanwege de opleiding die ik ga volgen
Ik wil graag in een rustigere omgeving wonen
De kosten van onderhoud van huis te hoog
Ik wil graag in een veiligere omgeving wonen
Ik wil liever gaan huren
Ik wil liever een huis kopen (in plaats van huren)
Ik wil graag een eigen parkeerplaats of garage
Tabel 19. Redenen om te willen verhuizen uit Westeremden (n ligt tussen 45 en 52)
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Totaal
25 (42%)
19 (37%)
17 (32%)
18 (30%)
14 (23%)
7 (12%)
6 (10%)
6 (10%)
6 (10%)
5 (8%)
5 (8%)
4 (7%)
4 (7%)
4 (7%)
4 (7%)
3 (5%)
3 (5%)
2 (3%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)

Hieruit blijkt dat de verhuismotieven vooral te maken hebben met het ouder worden en dat men
daarom graag dichtbij winkels en (zorg)voorzieningen wil wonen. Opvallend is ook dat 13
respondenten aangeven, dat het onderhoud van hun huis en tuin te zwaar wordt. Andere
verhuismotieven die bij Anders zijn genoemd, zijn bijvoorbeeld “ Ik wil graag op mijzelf wonen”, ‘’ Als
de kinderen uit huis zijn’’, ‘’In verband met ziekte’’, ‘’ In verband met bedrijfsbeëindiging’’, ‘’ Wil graag
dichter bij de zee en cultuur wonen’’, “ Als de school er niet meer is” en “Wil dichter bij de
kleinkinderen wonen”.
De respondenten geven aan dat er te weinig woningen voor respectievelijk starters (63%) en
ouderen (52%) zijn. Het zijn met name de inwoners tussen 25 en 65 jaar die dat in overgrote
meerderheid vinden. Meer dan de helft van de respondenten (60%) vindt dat er voldoende
woningen voor gezinnen zijn en 43% vindt dat er voldoende woningen voor alleenstaanden zijn, 23%
heeft hier geen mening over.

Er zijn genoeg woningen voor gezinnen
Er zijn genoeg woningen voor starters
Er zijn genoeg woningen voor ouderen
Er zijn genoeg woningen voor alleenstaanden

Eens
82 (60%)
29(20%)
40 (27%)
59 (43%)

Oneens
32 (24%)
95 (68%)
73 (52%)
47 (34%)

Geen mening
22(16%)
16 (11%)
28 (20%)
31 (23%)

Tabel 20. Er zjin genoeg woningen voor (n= tussen 136 en 141, nr= tussen 14 en 9)

De woning wordt gemiddeld met een 7.9 gewaardeerd (met een spreiding tussen 5 en 10). 89% is
tevreden over zijn eigen woning. Eigenaren van woningen geven hun woning een hogere gemiddelde
(een 8.0, spreiding tussen 5 en 10) dan de huurders (een 7.9, spreiding tussen 5 en 10). Er zijn twee
respondenten die de huurwoning willen vergroten met een aanbouw en de toegankelijkheid willen
verbeteren. Verder willen ongeveer 10 woningeigenaren ook uitbouwen, de toegankelijkheid
verbeteren, de woning rolstoel vriendelijk maken, een nieuwe keuken installeren, een serre bouwen
en een dakkapel bouwen.

- 41 -

Foto 7 Dorpsweg, Westeremden
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Aan de bewoners is gevraagd of ze plannen hebben om de woning te verduurzamen aan de hand van
alternatieve energie bronnen of isolatie. Hieronder staan de antwoorden in tabel 21.
De meest voorkomende plannen zijn een energiescan laten uitvoeren(29%), zonnepanelen of
zonneboiler plaatsen(36%) of aardwarmte gebruiken(28%). Bijna driekwart van de respondenten
heeft al dakisolatie en dubbele beglazing aangebracht, een energiezuinige C.V. ketel aangeschaft en
de kozijnen vervangen. Opvallend is dat er redelijk wat interesse is in het overstappen naar andere
warmtebronnen of het gebruik van aardwarmte. En dat veel bewoners al gebruik maken van
alternatieve warmtebronnen, maar liefst 30%. Hierbij werd wel een opmerking geplaatst: ‘’Voor je
eigen beeldvorming: aardwarmte is de duurste energiebron volgens huidige berekeningen elke 25
jaar (max.) moet er een nieuwe bron worden geboord (en kan dit dan nog binnen de kavel?).’’
Plannen voor isolatie en duurzame energie?
Energiescan laten uitvoeren
Dakisolatie aanbrengen
Spouwmuurisolatie aanbrengen
Vloerisolatie aanbrengen
Dubbele beglazing aanbrengen
Energiezuinige C.V.-ketel aanschaffen
Kozijnen vervangen
Andere warmtebronnen (bijv. houtstook) gebruiken
Zonnepanelen of zonneboiler plaatsen
Aardwarmte gebruiken

Ja + Misschien
34 (29%)
24 (18%)
23 (19%)
20 (16%)
12 (8%)
15 (12%)
15 (12%)
13 (11%)
44 (36%)
29 (28%)

Tabel 21. Plannen voor isolatie en duurzame energie? (n varieert tussen 118 en 131)
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Nee
69 (51%)
30 (23%)
47 (46%)
49 (40%)
23 (18%)
25 (20%)
44 (35%)
71 (58%)
75 (62%)
71 (70%)

Al gedaan
16 (8%)
77 (59%)
43 (35%)
55 (44%)
93 (73%)
86 (68%)
68 (54%)
37 (30%)
3 (2%)
2 ( 2%)

3.6 Veiligheid en verkeersveiligheid
De veiligheid in Westeremden krijgt het gemiddelde rapportcijfer van 7.2 (met een spreiding van 5
tot 9). Aan de respondenten is een aantal stellingen voorgelegd waarbij er gekozen kon worden
tussen ‘mee eens’, ‘mee oneens’ of ‘geen mening’, dit is weergegeven in tabel 22. Bijna alle
respondenten gaven aan dat de kinderen veilig kunnen opgroeien, ze zich overdag en ’s nachts thuis
en buiten veilig voelen. Driekwart van de respondenten vindt dat de kinderen zonder toezicht
overdag buiten kunnen spelen, dat er voldoende straatverlichting in en om het dorp aanwezig is en
dat de route naar de basisschool veilig is.

Veiligheid
In Westeremden kunnen kinderen veilig opgroeien
De speelplekken voor kinderen zijn veilig
Kinderen kunnen overdag zonder toezicht buiten spelen
Ik voel me overdag thuis veilig
Ik voel me ’s nachts thuis veilig
Overdag voel ik me buiten veilig
’s Avonds en ’s nachts voel ik me veilig buiten
Er zijn in Westeremden ‘’enge’’ plekken
Er is voldoende straatverlichting in het dorp en het buitengebied
De route naar basisschool is voor kinderen veilig
De verkeersituatie nabij de school is veilig
Er zijn genoeg veilige oversteekplekken in het dorp
Iedereen houdt zich aan de snelheidslimiet in het dorp
Iedereen houdt zich aan de snelheidslimiet buiten het dorp
Tabel 22. Waardering van aspecten van veiligheid (n varieert tussen 121 en 127).
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Eens
141 (95%)
134 (91%)
109 (75%)
147 (99%)
146 (98%)
146 (99%)
138 (93%)
18 (12%)
103 (71%)
99 (68%)
81 (56%)
62 (43%)
13 (9%)
20 (13%)

Iets minder dan de helft vindt dat de verkeerssituatie nabij de school veilig is en dat er genoeg veilige
oversteekplekken in het dorp zijn. Verder vinden maar weinig mensen dat er enge plekken zijn in
Westeremden. Volgens de respondenten houden maar weinig mensen zich aan de snelheidslimiet in
en buiten het dorp.
De wegen en paden in Westeremden krijgen het gemiddelde rapportcijfer van 5,6 (met een spreiding
van 1 tot 8). Slechts 9% vindt de wegen in het gebied goed onderhouden. 76% vindt het dorpsplein
mooi. Daarnaast vindt maar een derde dat de bermen goed worden onderhouden en dat er meer
parkeerplekken op het dorpsplein moeten komen. Hier werd ook een aantal keren de opmerking
gemaakt: “Niet bij het dorpsplein maar ergens anders in of net buiten Westeremden’’. Westeremders
zijn trots op het dorpsplein en de vele auto’s die er in het weekend tijdens de zomermaanden staan
worden vaak als hinderlijk bevonden. Verder vindt de helft van de respondenten dat de
wandelpaden en de fietspaden goed worden onderhouden. Er moeten meer wandelpaden en
fietspaden komen volgens driekwart van de respondenten.
Mobiliteit
De wegen in het gebied zijn goed onderhouden
De wandelpaden zijn goed onderhouden
Er moeten meer wandelpaden komen
De fietspaden worden goed onderhouden
Er moeten meer fietspaden komen
De bermen worden goed onderhouden
Het dorpsplein van Westeremden is mooi
Er moeten meer parkeerplaatsen op het dorpsplein komen
De begraafplaats bij de kerk wordt goed onderhouden
Tabel 23. Waardering van aspecten van mobiliteit (n varieert tussen 141 en 149).
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Eens
13 (9%)
73 (50%)
93 (64%)
72 (51%)
85 (57%)
48 (32%)
113 (76%)
42 (29%)
82 (55%)

3.7 Voorzieningen
De respondenten geven de voorzieningen in Westeremden een 7.2 (met een spreiding van 3 tot 9).
De inwoners van Westeremden zijn aangewezen op de buurtsuper van der Molen voor het
hoognodige en verder kunnen er boodschappen gehaald worden in de omliggende dorpen of het
naburige Uithuizen.
Ik doe mijn boodschappen in
Westeremden
Loppersum
Middelstum
Uithuizen
Bedum
Groningen
Anders

68 (46%)
76 (51%)
55 (37%)
49 (33%)
16 (11%)
18 (12%)
21 (14%)

Tabel 24. Ik doe mijn boodschappen in ( n= 148 en nr=2)

Van alle respondenten bezit 2% geen auto. De andere respondenten beschikken in hun huishouden
over één auto (47%) of twee of meer auto’s (51%). Volgens de CBS - gegevens bezitten de
huishoudens in Westeremden gemiddeld 1.3 auto. Voor korte afstanden naar plaatsen waar men
boodschappen kan doen, bijvoorbeeld naar Loppersum (4 km), wordt de auto het meest gebruikt
(79%), gevolgd door de fiets (21%). Het zijn met name de 45-plussers, die heen en weer fietsen
(32%).
In het onderzoek is de zelfredzaamheid van de inwoners geïnventariseerd. 95% van de respondenten
meldt hierover, dat hij / zij nog alles kan doen. Slechts acht respondenten ontvangen ondersteuning
voor het dagelijks leven van partner, familieleden, buren of de thuiszorg. Maar uit een volgende
vraag blijkt dat in één geval meer dan negen huishoudens hulp wordt ontvangen (tabel 25).
Mantelzorg in Westeremden wordt gegeven door familieleden en vrienden en is daarom voor
hulpbehoevende inwoners een onmisbare voorziening. Gelukkig hebben alle respondenten buren,
maar buren verlenen met uitzondering van één persoon geen hulp voor persoonlijke verzorging.
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Hulp wordt ontvangen door
8 huishoudens voor huishoudelijke hulp
3 huishoudens voor boodschappen doen
1 huishouden voor bereiden van maaltijd
9 huishoudens voor klussen in / rond de woning
1 huishouden voor persoonlijke verzorging

Verleend door
Partner, familie, buren, vrienden, thuiszorg
Partner, familie, buren, vrienden, thuiszorg
Partner, familie, buren, vrienden
Partner, familie, buren, vrienden
Partner, familie, buren, vrienden

Tabel 25. Aantal huishoudens dat hulp ontvangt van familie, buren, vrienden of thuiszorg (n varieert tussen 1 en 9)

Dienstverlening van buren of dorpsgenoten komt dus vaak voor. Maar ook als er nog geen
hulpbehoevendheid is, helpen buren en dorpsgenoten elkaar met diverse klusjes. In tabel 26 staat
het overzicht van diensten die men aan buren of dorpsgenoten verleent en van buren en
dorpsgenoten ontvangt. Alle soorten hulp en diensten worden aan elkaar verleend en ontvangen:
van een boodschap, een klusje, een lift tot het uitlenen van gereedschap.
Er zijn slechts weinig mensen die geen hulp verlenen (12%) of geen hulp (hoeven) ontvangen van
buren of dorpsgenoten (22%). De hulp die men verleent is – naar men rapporteert – bijna gelijk aan
de hulp die men ontvangt.
De hulp en dienstverlening wordt in de helft van de gevallen niet verrekend (51%), maar wordt soms
‘vergoed’ met een wederdienst (39%). Andere hulp die wel eens wordt verleend of ontvangen is
‘’grasmaaien’’, ‘’ hart onder de riem steken’’, ‘’ vrijwillige dienst bij Schutse of het Dorpshuis,
“opvang van de kinderen”, “ voedingsmiddelen (groente uit de tuin)’’ of ‘’ de auto uitlenen’’.
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Hulp aan buren en dorpsgenoten …..
Verlenen
- Geen
- Boodschap doen
- Kleine klusjes in huis of tuin
- Een lift geven voor vervoer
- Uitleen van gereedschap
- Oppas van huis, dier of kinderen
- Post en bloemen water geven tijdens afwezigheid
- Anders
Ontvangen
- Geen
- Boodschap doen
- Kleine klusjes in huis of tuin
- Een lift geven voor vervoer
- Uitleen van gereedschap
- Oppas van huis, dier of kinderen
- Post en bloemen water geven tijdens afwezigheid
- Anders

Komt voor bij ….
18 (12%)
42 (30%)
44 (30%)
49 (34%)
67 (46%)
48 (33%)
40 (27%)
6 (4%)
22 (15%)
14 (10%)
51 (36%)
34(24%)
51 (36%)
48(34%)
59 (41%)
5 (4%)

Tabel 26. Het verlenen (n=146, nr = 4) en ontvangen (n=143, nr = 7) van hulp van en aan buren en dorpsgenoten

Aan de respondenten zijn stellingen voorgelegd over de voorzieningen die in het dorp en in de
omgeving aanwezig zijn. Het gaat hierbij over voorzieningen voor o.a. spelen, wandelen, elkaar
ontmoeten, vervoer en zorg (tabel 27). Opvallend is dat een behoorlijk aantal respondenten geen
mening geeft over de activiteiten voor ouderen, de mogelijkheid tot online shoppen, de
betrokkenheid van de kerkelijke gemeenschap, de boodschappenplusbus de lijnbus en de speeltuin
de Bongelbult. Dat varieert tussen de 32% (“ouderen activiteiten”) en 58% (de
boodschappenplusbus). Wellicht dat de respondenten zich hier geen mening over vormen, omdat ze
die voorzieningen niet gebruiken of kennen.
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Het merendeel van de respondenten is het met de meeste stellingen eens. Behalve bij de eerder
genoemde stellingen waarbij heel vaak geen mening is geantwoord. Verder zijn de meeste mensen
het er niet mee eens dat het openbaar vervoer goed geregeld is. Er een aantal keer per dag een bus
door Westeremden wat dus door 45% als te weinig wordt bevonden, 16% was het met de stelling
eens. Dit moet eigenlijk geen probleem zijn aangezien alle respondenten een auto tot hun bezit
hebben. Alleen de personen die geen rijbewijs hebben, voornamelijk kinderen zullen gebruik maken
van het openbaar vervoer.
Stellingen over voorzieningen

Eens

Geen mening

Westeremden kan niet zonder ‘Ons Dorpshuis’
Westeremden kan niet zonder de Viskenij
Er zijn voldoende dorpsactiviteiten voor ouderen
Westeremden heeft leuke dorpsommetjes
Zonder De Abt Emo school heeft het dorp geen toekomst
Jonge mensen dragen bij aan de dorpsactiviteiten
Door de dorpsactiviteiten is het hier leuk wonen
Online shoppen maakt het leven gemakkelijk
Er is voldoende cultureel aanbod
Ik verwacht dat familie en buren mij helpen als ik zorg nodig heb
De kerkelijke gemeenschap zou meer bij de dorpsactiviteiten betrokken
kunnen worden
De boodschappenplusbus is een aanwinst voor Westeremden
Het openbaar vervoer naar Westeremden is goed geregeld
Westeremden kan niet zonder buurtsuper van der Molen
Het trapveldje en de Bongelbult worden goed gebruikt
Het is goed dat er een AED apparaat in het dorp is

132 (90%)
118 (80%)
96 (65%)
97 (67%)
102 (71%)
132 (89%)
125 (84)
65 (45%)
94 (64%)
87 (60%)
34 (29%)

7 (5%)
17 (12%)
47 (32%)
15 (10%)
18 (13%)
11 (7%)
20 (13%)
47 (32%)
22 (15%)
25 (17%)
59 (41%)

41 (29%)
23 (16%)
95 (65%)
104 (70%)
137 (92%)

83 (58%)
57 (39%)
27 (18%)
39 (26%)
9 (6%)

Tabel 27. Meningen over voorzieningen in Westeremden (n varieert tussen 144 en 149).

- 50 -

60% is het eens met de stelling ‘ik verwacht dat familie en buren mij helpen als ik zorg nodig heb. Dit
is in vergelijking tot andere dorpen wat aan de lage kant. 65% zegt niet zonder buurtsuper van der
Molen te kunnen wat een opsteker voor de buurtsuper is. Ook is er in het onderzoek gekeken naar
de vraag voor nieuwe woningen. Meer dan de helft zou graag willen dat Westeremden uitbreidt met
1-10 woningen. Op dit moment zijn er nog een aantal kavels vrij. Echter, wordt de prijs te hoog
ervaren en de zijn kavels vaak te groot. Er is veel vraag naar senioren woningen en starterwoningen.
Tabel 28 is uitgesplitst naar leeftijden omdat zo bekeken kan worden welke groep respondenten
behoefte heeft aan nieuwe woningen en welke groepen niet. Uit de gesprekken met inwoners blijkt
dat de 65plussers graag het huidige huis willen verkopen en intrek zouden willen nemen in een
seniorenwoning.

Woninguitbreiding
Nee
1 – 10 woningen
11 – 20 woningen
21 of meer
Totaal

Leeftijdscategorieën
Tot 15 j
15 – 25j
1 (100%) 3 (38%)
2 (25%)
3 (38%)
1 (100%)

8 (100%)

25 – 45 j
16 (43%)
15 (41%)
5 (14%)
1 (2%)
37(100%)

Tabel 28. Woninguitbreiding vergeleken met de leeftijden. (n=144, nr=6)
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45 – 65 j
29 (36%)
42 (53%)
6 (8%)
3 (4%)
80(100%)

65 j e.o.
8 (44%)
8 (44%)
2 (12%)
18(100%)

Totaal
57
67
16
4
144 (100%)

Foto 8 Speeltuin de Bongelbult
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Aan de respondenten is een open vraag gesteld welke voorzieningen (die er nu niet zijn) men graag
in Westeremden zou willen zien. Dat heeft geleid tot 28 antwoorden; in tabel 29 zijn de gegeven
antwoorden in zeven categorieën ondergebracht. Men ziet graag de visboer weer terug in het dorp.
Ook wordt een pinautomaat gemist.
Gewenste voorziening
1. Serviceverlening

2. Dorpsactiviteiten
3. Horeca

4. Sport
5. Wonen

Specifiek
Pinautomaat (2x), Steunpunt (1x),
Kinderopvangcentrum (1x), Bibliobus (6x),
Glasvezelinternet (1x), Kapper (1x) , Visboer (2x)
Een parkje. Een jaarlijks popfestival op de Wierde. Meer
dorpsactiviteiten
Gelegenheid voor dorpsbewoners en toeristen om een
kopje thee/koffie te drinken. Een kleine ‘wat de pot
schaft’ restaurant. Losse ijsjesverkoop
Fietscrossbaan in ere herstellen. Zwembad
Seniorenwoningen, Steiger bij het maar
vergroten/verbeteren.

Tabel 29. Gewenste voorzieningen in Westeremden (n = 26 nr= 124)
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.. keer genoemd
14 keer

5 keer
4 keer

3 keer
2 keer

Onder de respondenten is geïnventariseerd van welke verenigingen men lid is en of men ook actief is
voor deze verenigingen (tabel 30). Van de Dorpsvereniging Orando is 97% van de respondenten lid,
daarvan geeft in de vragenlijst maar een klein percentage aan dat hij / zij actief voor deze vereniging
is. Opvallend is dat 71% van de respondenten lid is van de sportvereniging en daarvan is slechts 8%
actief in de vereniging. Ook van de IJsvereniging is een groot aantal respondenten lid (82%), maar
niet actief (4%). Vijf respondenten vullen in dat zij lidmaat zijn van de PKN Kerk of de hervormde kerk
in Westeremden. Daarnaast werden ook de volgende verenigingen genoemd: Jeu de Boules,
Sjoelclub, Commissie oude Groninger kerken, Steunstee Stedum, Klompjesgolf, Protestantse
vrouwenvereniging, Speelweek commissie, MR basisschool en Stichting de Wierde.
Van welke vereniging lid en ook actief?
Dorpsvereniging Orando Westeremden
Begrafenisvereniging Westeremden
Jongerenvereniging Westeremden
IJsvereniging De Wierde
De toneelvereniging KINEA
Zangvereniging Excelsior
Sportvereniging Westeremden
Linedancing The Wishbonedancers
Klaverjasclub Westeremden e.o.
Biljartvereniging Gang is Alles
VV De Fivel te Zeerijp
Baansport Westeremden
Andere vereniging

Lid
143 (97%)
93 (63%)
4 (3%)
120(82%)
12 (8%)
5 (3%)
105 (71%)
6 (4%)
13 (9%)
3 (2%)
24 (16%)
11 (8%)
19 (13%)

Tabel 30. Lid van en actief bij verenigingen (n =147).
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Actief
16 (11%)
9 (10%)
7 (175%)
6 (5%)
8 (67%)
3 (60%)
11(7%)
4 (3%)
7 (67%)
4 (133%)
8 (33%)
9 (82%)
7 (37%)

3.8 Sociale omgeving
De sociale omgeving van Westeremden wordt door de respondenten met een 7.6 (met een
spreiding tussen 4 en 10) gewaardeerd.
Aan de respondenten zijn stellingen voorgelegd over het samenleven in Westeremden. Uit de
antwoorden (tabel 31) blijkt dat de respondenten positief denken over de sociale contacten en de
omgang met elkaar.
Sociale omgeving
Eens
Ik voel me een echte Westeremder
105 (74%)
Ik ben goed ontvangen toen ik hier kwam wonen
105 (73%)
Ik heb voldoende sociale contacten in het dorp
136 (93%)
Ik heb voldoende sociale contacten buiten het dorp
78 (57%)
Ik voel me verbonden met het dorp en haar inwoners
127 (86%)
Ik vind saamhorigheid belangrijk
134 (91%)
Sociale controle is sterk aanwezig in het dorp
108 (74%)
Ik vind de sociale controle in het dorp prettig
90 (62%)
Mensen kennen elkaar te weinig
16 (11%)
De relatie tussen mij en mijn buren is goed
142 (95%)
Ik heb geen behoefte aan contacten in het dorp
6 (4%)
Ik voel me hier eenzaam
2 (1%)
Ik kan altijd hulp vragen aan medebewoners
133 (90%)
Tabel 31. Waardering van de sociale omgeving in Westeremden (n varieert tussen 136 en 150)

Bijna alle respondenten hebben voldoende sociale contacten in en buiten het dorp (93%). Slechts 6
respondenten (4%) willen alleen op het dorp wonen en hebben geen behoefte aan sociale
contacten. Toch voelen twee personen zich erg eenzaam in Westeremden, wat er twee te veel zijn.
Meer dan driekwart van de respondenten (86%) voelt zich altijd verbonden met het dorp en de
inwoners. De relaties met buren zijn goed (95%) en men kan bij medebewoners aankloppen voor
hulp
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(90%). Nieuwkomers voelen zich goed ontvangen in Westeremden (73%), maar 23% heeft hierover
geen mening – misschien omdat ze nooit nieuwkomer waren? 74% vindt de sociale controle sterk
aanwezig in het dorp en als er sprake is van sociale controle, dan vindt 62% van de respondenten dat
prettig. Maar liefst 86% voelt zich verbonden met het dorp en haar inwoners en 91% vindt het
belangrijk dat er saamhorigheid heerst in het dorp.
Respondenten ontmoeten elkaar vooral buiten op straat (56%), thuis (52%) en in het dorpshuis (31%)
(tabel 32). Er zijn maar zeven respondenten die bijna nooit andere inwoners ontmoeten. Andere
ontmoetingsplekken die vaak worden genoemd zijn: de kerk, de school, de winkel, allerlei
activiteiten en de peuterspeelzaal.
Inwoners van het dorp ontmoet ik …
Thuis of bij iemand thuis
In ‘Ons Dorpshuis’
In de Viskenij
Buiten op straat
Bij de ijsbaan
Bij de speeltuin de Bongelbult
Elders, namelijk…..
Ik ontmoet bijna nooit inwoners

Totaal
78 (52%)
46 (31%)
45 (30%)
84 (56%)
11 (7%)
5 (3%)
16(11%)
7 (5%)

Tabel 32. Plekken waar men elkaar ontmoet ( n = 150, nr = 0)

De zeven respondenten die bijna nooit inwoners ontmoeten zijn tussen de 45 en 65 jaar oud,
voornamelijk mannen, niet geboren in Westeremden. Deze mensen wonen zowel in Westeremden
als in het buitengebied van Westeremden.
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3.9 Ondernemen
Het ondernemen in Westeremden krijgt het gemiddelde rapportcijfer van 6,4 (met een spreiding
tussen 3 en 9). Eerder is in hoofdstuk 1 al vermeld dat 90 bedrijven uit Westeremden ingeschreven
staan bij de Kamer van Koophandel. Onder de respondenten zijn 64 (43%) ‘ondernemende’
inwoners. Ondernemend in de zin van:
-

als ondernemer met een eigen bedrijf met 1 – 10 werknemers (15 respondenten);
als ZZP’ er (5 respondenten);
als agrarisch ondernemer (8 respondenten);
als melkvee/veeteelt bedrijf (1 respondent);
als freelancer (3 respondenten);
met een betaalde bijbaan (8 respondenten);
met verkoop van eigen producten of streekproducten (6 respondenten);
andere als: huiskamerrestaurerend, als scholier of administratie en boekhouding.

Aan alle respondenten zijn stellingen voorgelegd over de waardering van bedrijvigheid en
ondernemerschap in Westeremden (tabel 34).
Waardering van het ondernemen
Eens
Ik vind het belangrijk dat er ondernemers in en rond Westeremden zijn
132 (89%)
Er hoeft niet meer bedrijvigheid in Westeremden te komen
40 (27%)
Er zijn voldoende kansen voor ondernemen in Westeremden
41 (28%)
Ik wil meedoen om in het dorp meer duurzame energie te krijgen
59 (40%)
Westeremden moet meer aan toerisme en recreatie doen
52 (35%)
Westeremden heeft belang bij ondernemers die de leefbaarheid versterken
102 (79%)
Bedrijvigheid in Westeremden zorgt voor een goede naamsbekendheid
106 (72%)
Tabel 34. Stellingen over het ondernemen in Westeremden (n varieert tussen 147 en 149)
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Bijna alle respondenten (89%) vinden het belangrijk dat er ondernemers in en rond Westeremden
zijn, 57% van de respondenten zouden graag meer bedrijvigheid in Westeremden zien. Slechts 35%
van de respondenten vindt dat Westeremden meer aan toerisme en recreatie kan doen, waarover
26% geen mening heeft. Bijna driekwart vindt dat Westeremden belang heeft bij ondernemers die de
leefbaarheid in het dorp kunnen versterken. 40% geeft aan mee te willen doen om duurzame energie
te realiseren in Westeremden wat zeker kansen biedt voor ondernemend Westeremden, toch heeft
40% hierover geen mening. Tot slot vindt 72% van de respondenten dat de bedrijvigheid in
Westeremden zorgt voor een goed naamsbekendheid. Hier heeft 20% geen mening over. Toch vindt
27% dat er niet meer bedrijvigheid in Westeremden moet komen, de oorzaak hiervan kan liggen aan
het feit dat het dorp al vrij druk bezocht is en bruist van activiteiten en mensen in de zomermaanden.
De vraag of men zelf iets wil gaan ondernemen in Westeremden levert redelijk wat antwoorden op
(tabel 35). 15 respondenten maken via de vragenlijst bekend dat ze ideeën en plannen hebben.
Respondenten die “Nee” antwoordden op de vraag of ze iets nieuws wilden beginnen, blijken toch
plannen en ideeën te hebben (zie kolom Overigen van tabel 35). In kolom Σ wordt de plannen en
ideeën opgeteld. Veel plannen en ideeën van respondenten zitten in dezelfde sector, door
samenwerking en bundeling van krachten kunnen de nieuwe ondernemers misschien eerder hun
plannen ten uitvoer brengen. Vooral de plannen en ideeën uiterlijke verzorging, ouderenzorg,
kinderopvang en eigen bedrijf aan huis springen eruit. De lage respons bij de beoordeling over het
ondernemen heeft waarschijnlijk als oorzaak een fout in de nummering, waardoor de nummering
niet meer klopte.
Bij de vraag met betrekking op duurzame energie inkopen heeft niemand gereageerd, terwijl een
aantal vragen eerder wel 40% zou willen meewerken om duurzame energie te realiseren. Misschien
is er iemand nodig die het voortouw wil nemen, waarna die 40% zal volgen en meewerken.
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Wilt u iets anders of nieuws beginnen in Westeremden?
Op welk gebied heeft u plannen of ideeën?
- Recreatie (bijv. kortdurend logies)
- Toerisme (bijv. gidstochten, historische promotie)
- Horeca (bijv. maaltijdvoorziening, theetuin, ijsverkoop,
streekproducten)
- Uiterlijke verzorging (pedicure, manicure, kapsalon)
- Ouderenzorg (voor opvang en logeermogelijkheden)
- Zorgverlening (verzorging en verpleging aan huis)
- Kinderopvang (oppas, opvang en logeermogelijkheden)
- Huishoudelijke dienstverlening
- Een zorgboerderij (inclusief variant hierop)
- Kunst (bijv. een galerie)
- Een boerderij- of landwinkel
- Voedselproductie voor de regio
- Eigen bedrijf aan huis
- Duurzame energie (bijv. samen inkopen of productie)
- Anders

Ja = 15 (10%)
Ondernemer in spé
5
2
3

Overigen
2
-

Σ
5
4
3

14
1
14
15
2
1
1
1
1
2

3
1
3
2
-

17
2
17
17
2
1
1
1
1
2

Tabel 35. Plannen of ideeën voor nieuw ondernemerschap in Westeremden van 15 potentiële ondernemers en 2 overige
inwoners.
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Andere ideeën die potentiële ondernemers hebben gaan over werklozen helpen bij het vinden van
werk, eigen bedrijf aan huis in de bouwsector, coaching, tekenbureau metaalsector, industrial
consult en een atheïstisch café.
Drie van de potentiële ondernemers (die iets of iets anders of iets erbij willen ondernemen) zijn nu
ook al ondernemend actief, bijvoorbeeld met verkoop van eigen producten of streekproducten en als
agrarische ondernemer. Dus eigenlijk zijn ze geen potentiële ondernemer, maar omdat ze iets nieuws
willen beginnen scharen we hen toch onder die noemer. Er blijven twaalf respondenten over die
voor het eerst iets willen ondernemen. Van de groep van vijftien (potentiële) ondernemers voelen
veertien respondenten (93%) zich zeer tot redelijk betrokken bij het dorp.
Hoe denken de vijftien (potentiële) ondernemers over de voorwaarden voor nieuw
ondernemerschap in Westeremden? Uit het overzicht van tabel 36 wordt duidelijk dat de meesten
van mening zijn, dat de activiteiten geen overlast moeten veroorzaken en bij het dorpskarakter
moeten passen. Meerwaarde aan het dorp geven is voor de helft van de respondenten geen
noodzakelijke voorwaarde. De zeventien (potentiële) ondernemers komen voor een groot deel
overeen met de andere respondenten.
Nieuw ondernemerschap in Westeremden moet …..
Meerwaarde aan het dorp geven
Kleinschalig zijn
Bij het dorpskarakter passen
Rust en ruimte respecteren
Geen overlast veroorzaken (natuur, milieu, geluid,
licht)
Anders

15 Pot. ondernemers
9 (60%)
7 (47%)
8 (63%)
8 (63%)
12 (80%)

Alle respondenten
72 (54%)
68(48%)
83 (62%)
62 (47%)
73 (57%)
6 (4%)

Tabel 36. Mening van potentiële ondernemers over voorwaarden voor nieuw ondernemerschap (n = 15) en die van alle
respondenten (n = 141 of 142 nr = 8 of 9)
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Foto 9 Ontmoeting op het Dorpsplein (foto door Koos Meijer)
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3.10 Dorpsactiviteiten
Door Dorpsvereniging Orando en andere dorpsverenigingen worden activiteiten voor de kinderen en
volwassenen van Westeremden georganiseerd. Deze activiteiten worden volgens een jaarkalender
gepland. Evenementen zijn het jaarlijks weerkerende Sinterklaasfeest en Kerstvieringen maar ook het
tweejaarlijkse Speelweek of Feestweek. In het ontmoetingscentrum de Viskenij zijn wekelijkse en
maandelijkse activiteiten voor kinderen, tieners, volwassenen en ouderen etc. Ook de kerk en de
sportvereniging hebben regelmatig hun activiteiten voor kinderen, mannen en vrouwen.
De respondenten geven de dorpsactiviteiten een 7.2 (met een spreiding tussen 3 en 10). 94% vindt
dat de activiteiten commissie erg hun best doet. Dit zie je ook terug in andere stellingen.
Dorpactiviteiten zorgen volgens 92% van de respondenten voor meer binding tussen inwoners en
78% zegt dat er voor kinderen leuke dorpsactiviteiten worden georganiseerd. Verder is een grote
meerderheid (82%) het eens met de stelling dat tradities in het dorp overeind gehouden moeten
worden. Daarentegen zegt 8% van de respondenten nooit deel te nemen aan de activiteiten.
Stellingen over dorpsactiviteiten
De activiteitencommissie doet erg hun best
Voor kinderen worden er leuke dorpsactiviteiten in Westeremden
georganiseerd
In de toekomst moeten dorpsactiviteiten meer op oudere inwoners zijn gericht
Ik neem nooit deel aan dorpsactiviteiten
De deelname aan de dorpsactiviteiten is te gering
Tradities in het dorp moet je overeind houden
De jaarlijkse dorpsactiviteiten zijn aan herziening toe
De evenementen in de regio zijn aantrekkelijker dan de dorpsactiviteiten
Ik word erop aangekeken als ik niet deelneem aan de dorpsactiviteiten
De dorpsactiviteiten zijn meer gericht op autochtonen dan op nieuwkomers
Dorpsactiviteiten zorgen voor meer binding tussen inwoners
Tabel 33. Waardering van de dorpsactiviteiten in Westeremden (n varieert tussen 145 en 148)
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Eens
139 (94%)
113 (78%)
15 (10%)
12 (8%)
17 (12%)
119 ( 82%)
30 (20%)
17 (12%)
3 (2%)
16 (11%)
135 (92%)

Slechts 3 respondenten voelen zich erop aangekeken, als zij niet meedoen aan de dorpsactiviteiten.
Voor slechts 17 respondenten geldt dat ze liever naar andere activiteiten in de regio gaan.
De programmering van de dorpsactiviteiten zijn volgens 20% van de respondenten aan herziening
toe. Een tiende deel van de respondenten vindt dat de activiteiten in de toekomst wat meer op de
oudere inwoners gericht moeten worden. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dit lage
percentage. Het zou kunnen zijn dat er al veel activiteiten georganiseerd worden en dat deze als
voldoende worden bevonden. Of een oorzaak kan zijn dat de ouderen op een bepaalde leeftijd
minder behoeften hebben aan activiteiten.
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3.11 Dorpsbelangen
Als gemiddeld rapportcijfer heeft dorpsvereniging Orando een 7.4 gekregen (met een spreiding
tussen 4 en 9). De dorpsvereniging is een samenvoeging van de Oranjevereniging en de
oorspronkelijke dorpsvereniging.
In tabel 37 worden de antwoorden op de stellingen over de behartiging van de dorpsbelangen
weergegeven. Opvallend is het hoge aantal antwoorden met ‘geen mening’. Dat komt voor bij de
stellingen over het bestuur als afspiegeling van het dorp, over de bereikbaarheid van het bestuur,
over het contact met de gemeente en dat Westeremden met omliggende dorpen meer moet
samenwerken.
Hoe worden de dorpsbelangen behartigd?
Het is goed dat dorpsvereniging Orando er is
Het huidige bestuur is een goede afspiegeling van het dorp
Het bestuur van Dorpsvereniging Orando is goed bereikbaar
Dorpsvereniging Orando heeft een betrokken bestuur
Het bestuur van Orando heeft goede contacten met de gemeente
De dorpskrant ‘Ien en om’t Wiergat’ wil ik niet missen
Het is belangrijk dat Westeremden een toekomstvisie ontwikkelt
Westeremden en omringende dorpen moeten meer samenwerken
De resultaten uit de dorpsschouw moeten op de website komen
Ik ken de nieuwe wijkagent
www.westeremden.eu ziet er goed uit

Eens
142 (97%)
93 (64%)
122 (82%)
107 (74%)
83 (57%)
119 (81%)
48 (87%)
48 (33%)
97(66%)
21 (14%)
49 (38%)

Geen mening
3 (2%)
38 (26%)
24 (16%)
34 (24%)
61(42%)
11 (8%)
16 (13%)
55 (38%)
36 (25%)
10 (7%)
69 (53%)

Tabel 37. Stellingen over Orando en de dorpsbelangen (n varieert tussen 144 en 148).

Bijna iedereen onderstreept, dat het goed is dat het goed is dat Orando bestaat. Meer dan de helft
(64%) van de respondenten vindt het bestuur een goede afspiegeling van het dorp. 25% van de
respondenten die lid zijn van Orando heeft over deze stelling geen mening. 82% vindt de
bereikbaarheid van het bestuur goed. Het dorpsblad Ien en om’t Wiergat wordt zeer gewaardeerd,
81% wil het blad niet missen. De website van Westeremden (www.westeremden.eu) ziet er volgens
38% van de respondenten goed uit, echter heeft 53% hier geen mening over met vaak als bijschrift
dat er niet op gekeken wordt.
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Bijna alle respondenten (87%) vinden het belangrijk dat Westeremden een toekomstvisie ontwikkelt.
Dit is een opvallend hoog percentage, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat op dit moment
de dorpsvisie niet voldoet of bekend is en dat er behoefte aan een dorpsvisie is. Hier ligt een kans
voor de dorpsvereniging Orando. Een derde van de inwoners vindt dat Westeremden meer moet
samenwerken met omringende dorpen, maar ook een derde van de respondenten vindt dit juist niet.
Reden hiervoor zou kunnen zijn dat deze groep respondenten heel erg trots is op het eigen dorp, ook
wel dorpisme genoemd (Hospers, 2012).
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3.12 Goede ideeën voor Westeremden
Halverwege de vragenlijst konden respondenten aangeven welke voorzieningen er ze misten en aan
het eind van de vragenlijst konden Westeremders hun ideeën voor het dorp opschrijven. Met de
vraag ‘’Heeft u een goed idee voor Westeremden?’’ gaven 79 respondenten hun goede ideeën door.
Figuur 10 toont een woordenwolk van goede ideeën voor Westeremden. In tabel 38 wordt een korte
omschrijving van deze goede ideeën gegeven. Enkele ideeën worden door meerdere respondenten
genoemd.

Figuur 10 Woordenwolk met ideeën voor Westeremden (N=79)
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Goede ideeën
1. Inwoners

2. Kinderen / jeugd

3. Wonen

4. Voorzieningen

5. Activiteiten
6. Orando
7. Ondernemen
8. Landschap
9. Wegen, paden
10. Verkeer

Korte omschrijving
Jammer dat onbekende jongeren soms de dorpssfeer verpesten en vernielingen aanrichten. De
daders worden vrijwel nooit gevonden. Daarin wordt m.i. te weinig verantwoordelijkheid genomen.
Dus hierin graag betere middelen inzetten. Wij willen het dorp graag zoveel mogelijk zonder de
noodzaak van politie! Met z'n allen zorgen dat het hele dorp er mooi uitziet.
Een zwembad in de zomer op de ijsbaan. Meer activiteiten. Elke week een sportclubje.En een
dansclubje voor peuters. Minstens een keer in de twee week een activiteit, ook voor kinderen
vanaf 12 jaar! Een skatebaan en een hangplek. Dorpsspel, waardoor we elkaar beter lekker kennen
en begrijpen. Een meer graven waar je zomers kunt zwemmen en 's winters kunt schaatsen.
Grotere sloten om kikkers te vangen. Veel meer winkels, veel grotere school. Betere goals en lijnen
en verlichting bij het voetbalveld. Koffieshop en een skelterbaan, disco, kinderfeestjes,
kinderjeugdsoos. Een hangplek voor jongeren. Activiteiten voor kinderen zoals KINEA.
Wonen op het platteland promoten. Goede school, klein, veel aandacht. Speelruimte, sociale
controle. In twintig minuten ben je in de stad. De gemeente, woningbouwstichting Wierden en
Borgen richting zich te veel op de grote dorpen terwijl juist de kleine dorpen actief zijn, de pareltjes
van het Groninger platteland. Starterswoningen en bejaardenwoningen.
Laten we niet alleen zorgen dat de school hier blijft, maar laten we ons ook bezighouden met onze
winkel, buurtsuper Koop v.d. Molen niet voorbij. Met name in de zomerperiode: Gelegenheid om
op zondag ergens koffie/thee te kunnen drinken. Op de driehoek Molenweg/Fiveldijk naast
picknickbank ook tafel (veel fietsers rusten hier even en moeten dan hun eten/drankje in het gras
zetten. Op elke invalshoek van het dorp zou dit niet misstaan. In de haven een mogelijkheid creëren
om bootjes in en uit het water te halen. Parkeerplaats dorpshuis/kerk/de Weem is zomers te klein.
Straatverlichting is langdurig defect. Zorgen voor een kinderopvangcentrum ook in het weekend.
Hanteren regels met betrekking tot carbidknallen beter uitvoeren. Boksles voor jongeren.
Feestweek, gezellige avond met verschillende straten.Dansles/sportief. Oud en nieuw afschaffen.
Sportvereniging samenvoegen met Orando en daaraan een duidelijke PR-functie geven. En evt. de
website aan Orando toevoegen.
Ruimere omgang met vergunningen als het gaat om het starten van een bedrijf. Ondersteuning van
startende ondernemers.
Meer fietspaden en wandelpaden aanleggen. De fiets crossbaan weer in ere herstellen.
De wegen in en rond Westeremden moeten beter onderhouden worden. Nu veel te gevaarlijk (geen
strepen op de weg- slechte verlichting). Aanleg wandelpad tussen Huizingerweg nr. 64 en 66 naar
de Vierburenweg als rondwandeling in buiten gebied van het dorp
Iets tegen het harde rijden op de Huizingerweg door auto's, met oog op de vele katten.

Tabel 38. Categorieën met goede ideeën voor Westeremden (n = 79)
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3.13 Losse opmerkingen
Enkele respondenten hebben in de vragenlijst losse opmerkingen neergeschreven. Hieronder staan
een aantal opmerkingen die bij vragen of los in de enquête stonden:
-

Voor je eigen beeldvorming: aardwarmte is de duurste energiebron volgens huidige
berekeningen elke 25 jaar (max.) moet er een nieuwe bron worden geboord (en kan dit dan nog
binnen de kavel?);

-

36,H: Absoluut niet; galerie Helmantel is 's zomers een bron van ergernis met een vol
parkeerterrein op het dorpsplein en in de straten rondom. Een oplossing zou kunnen zijn om een
gedeelte grasland aan de klein weg te huren en dan via 't Vonderke lopen naar de galerie. Men
loopt dan door ons mooie dorp en deze blijft autoluw;

-

Oversteekplaats Pastorieweg-Melkvaaller is zeer onveilig door ontbrekend trottoirs en in ons
dorp is geen enkel zebrapadovergang;

-

55,J:Hier bedoel ik de grotere evenementen mee en dit is op basis van plaats grootte /
bereikbaarheid en kosten ook wel logisch;

-

Het dorpshuis en de Viskenij hadden de handen ineen moeten steken;

-

Vroeger kende je iedereen, tegenwoordig heb je groepjesvorming.
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3.14 Vervolggesprekken
17 respondenten hebben zich aan het einde van de vragenlijst of tijdens de voorlichting over het
project op 23 maart in het Dorpshuisvoor een nader interview aangemeld. De onderwerpen
waarover zij willen spreken worden namelijk deels aangegeven. De interviews vonden plaats in april
en mei 2012. De resultaten uit deze interviews zijn verwerkt in een verhalenbundel en een
adviesrapport over de voorzieningen voor ouderen.
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Figuur 11 Abt Emo pad Westeremden
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4. Conclusie en discussie
4.1 Conclusie
De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde:
Welke waardering geven inwoners van het dorp Westeremden en het buitengebied aan 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.
Aan het inwonersonderzoek hebben 150 inwoners uit Westeremden en het nabijgelegen
buitengebied deelgenomen. Het responspercentage ligt op 71% van het totaal aantal huishoudens en
op 43% van het inwonersaantal. De respondentgroep is redelijk goed representatief om een
algemeen beeld van Westeremden te krijgen. Helaas hebben de jongeren tussen 13 en 25 jaar weinig
gereageerd en was de 65+ groep weer oververtegenwoordigd. De andere leeftijdscategorieën
kwamen wel overeen met de CBS-gegevens.
De respondenten waren een homogene groep inwoners. De meeste respondenten komen uit
Westeremden, de regio en de rest van Groningen. Er wordt nog door veel respondenten Gronings
gesproken en verstaan. De meeste respondenten wonen al lang in Westeremden of hebben er ooit
eerder gewoond. Daarnaast hebben de respondenten opvallend veel familie in het dorp, maar ook
vaak vrienden en collega’s. De meeste respondenten voelen zich betrokken bij het dorp en velen
voelen zich een echte Westeremder.
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Verder zijn Westeremders in de meeste gevallen geboren en getogen Groningers. Opvallend is dat
een groot deel geboren is in Westeremden e.o., vervolgens heel ergens anders gaan wonen (vaak
ook in het buitenland) maar uiteindelijk toch weer terug keren in Westeremden. Uit de interviews
gehouden voor de sterke verhalen komt naar voren dat het nergens zo veilig thuis voelt als in
Westeremden. Ook wel heimwee-emigranten genoemd. Vaak wordt hier als reden gegeven dat het
zo gezellig is en veilig voelt in Westeremden. Eenmaal geboren in Westeremden, zal dat altijd je
enige echte thuis blijven.

Het gevoel van gezelligheid en je thuis voelen op het dorp wordt ook terug gezien in de
betrokkenheid van Westeremders, die heel hoog is. Ook komt uit de enquête dat iedereen vrienden,
familie of kennissen heeft wonen op het dorp.
De respondenten beoordelen Westeremden als leefomgeving met een 8.0. Dit is ook het hoogst
gegeven gemiddelde cijfer. Hieruit valt met zekerheid te zeggen dat het wonen in Westeremden als
goed wordt bevonden. Daarnaast valt dit ook uit de steekwoorden te halen die aan het begin van de
enquête gevraagd werden. Hierbij werden op een enkeling na alleen maar positieve steekwoorden
benoemd. De woorden die het vaakst voor kwamen waren: rust, gezelligheid en ruimte.
Aan de hand van de vier domeinen van de leefomgeving ordenen we de onderzoeksresultaten:
1. de woonsituatie (waardering, vestiging, verhuisintentie, veiligheid);
2. de voorzieningen (waardering, redzaamheid, verenigingsleven, mobiliteit);
3. het sociale klimaat (waardering, sociale contacten, burenhulp);
4. het organiserend vermogen (waardering, eigen kracht, ondernemerschap).
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In tabel 39 zijn deze vier domeinen voorzien van de rapportcijfers die de respondenten hebben
gegeven. In de kolom Waardering is het rapportcijfer ≥ 7 voorzien van ++ als sterkste waardering van
de leefomgeving, het rapportcijfer < 7 van + als minder sterke waardering. De waardering voor de
vier domeinen wordt hieronder besproken. Bij punt 1. De woonsituatie zijn ook de rapportcijfers
voor veiligheid, wonen, de woning en wegen en paden in verwerkt. Hiervan is een gemiddelde
genomen. Bij punt 2 is alleen het gemiddelde genomen van de voorzieningen, bij punt 3 is het
gemiddelde genomen van de sociale omgeving en de dorpsactiviteiten en bij punt 4 is het
gemiddelde genomen van het ondernemen en de dorpsvereniging.

Totaalbeoordeling Westeremden
Aspect Leefomgeving:
1. De woonsituatie
2. De voorzieningen
3. Het sociale klimaat
4. Het organiserend vermogen

Gemiddelde rapportcijfer

Waardering

8.0

++

7.2
7.2
7.4
7.0

+
+
++
+

Tabel 39: waardering in gemiddelden van Westeremden als leefomgeving opgedeeld in kwaliteiten.

Opvallend is dat de totaalbeoordeling over het dorp in het algemeen hoger is dan de rapportcijfers
die zijn gegeven voor de afzonderlijke aspecten. Verklaring hiervoor kan zijn dat de respondenten het
dorp bij het beoordelen alleen de positieve kanten heeft meegenomen en niet denken aan de
negatieve punten. Wat natuurlijk erg positief is.
De woonsituatie krijgt het rapportcijfer 7.2. Hieruit valt dus ook te concluderen dat de inwoners zeer
tevreden zijn met het wonen in Westeremden en buitengebied. De eigen woning is dan ook de meest
voorkomende reden waarom de meeste inwoners in Westeremden zijn komen wonen. Rust en
ruimte is hiernaast ook een veel genoemde reden. De veiligheid in Westeremden is ook goed. Bijna
iedereen voelt zich overdag en ’s nachts veilig in Westeremden. De verkeersveiligheid daarentegen
scoort minder positief.
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Er wordt vaak te hard in en buiten het dorp gereden, wat zorgt voor gevaarlijke situaties. In de loop
der jaren zal het dorp gaan vergrijzen. Reden hiervoor is de grote groep inwoners van 45-60. Deze
groep beslaat op dit moment 43% van het totaal aantal inwoners en uit deze groep willen mensen
‘ooit’ wel verhuizen. Maar alleen wanneer het niet meer mogelijk is wegens het ontbreken van
bijvoorbeeld mobiliteit.
Westeremden is een dorp met voorzieningen: de Abt Emo school en Buurtsuper Van der Molen
worden gewaardeerd in het dorp. Verder vinden de inwoners het niet erg om de boodschappen in de
naburige dorpen te moeten doen, maar wanneer men niet meer in staat is om naar de naburige
dorpen te gaan zullen bewoners verhuizen. De voorzieningen werden beoordeeld met een 7.2.
Ook wordt er door Orando regelmatig diverse activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt de
speelweek
of
feestweek.
Hier
doet
bijna
het
hele
dorp
aan
mee.
Inwoners vinden de wegen en paden slecht onderhouden. Op dit moment ligt er een plan bij de
gemeente voor de wegen en paden in het centrum, maar dit wordt nog niet uitgevoerd. Wel is er
groot onderhoud aan de Bredeweg, maar hierbij werd slechts de toegangsweg onder handen
genomen en niet de weg in het dorp zelf. Dat maakt het lage rapportcijfer dan ook verklaarbaar.
Het sociale klimaat wordt 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 inwoners geven aan een goede relatie met de buren te
hebben. 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,
bij de kerk of bij de school. Het is dan ook niet verassend dat een groot deel van de inwoners zich een
echte Westeremder voelt.
De waardering van het organiserend vermogen is gematigd positief. De inwoners vinden dat de
dorpsvereniging met activiteitencommissie erg haar best doet en dat de dorpsactiviteiten voor meer
binding tussen de inwoners zorgen. Ook wordt het goed gevonden dat Orando bestaat en dat de
belangen goed worden behartigd. De vereniging wordt als goed bereikbaar gezien en het dorp wordt
goed geïnformeerd over wat er speelt. Een kleine meerderheid vindt het belangrijk dat er
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ondernemers in en rond Westeremden 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. 15 inwoners hebben de ambitie om iets of iets erbij te gaan doen ten aanzien
van toerisme, recreatie, zorgboerderij of kunst.

4.2 Discussie
De gegevensverwerving van dit onderzoek is op een betrouwbare wijze uitgevoerd, wat heeft geleid
tot een goede respons. Bovendien zijn de gegevens generaliseerbaar voor de inwoners van
Westeremden.
Vergelijking leefbaarheidonderzoek Gijs van Geffen, 2000
Uit het onderzoek in 2000 kwam voornamelijk naar voren dat het wonen met een goed werd
beoordeeld, in 2012 wordt het wonen in Westeremden met een 8 beoordeeld.
Wanneer er gekeken wordt naar de verbeterpunten uit 2000 lijkt het alsof deze nog steeds ook voor
2012 gelden.
Openbaar vervoer
Uit het onderzoek in 2000 kwam naar voren dat het openbaarvervoer wat toen verzorgd werd door
een belbus niet voldoende was en de leefbaarheid in het dorp negatief beïnvloedde. Anno 2012 rijdt
er wel een vaste lijnbus (62) door het dorp waarmee je naar station Loppersum kunt reizen om
vervolgens
vanaf
Loppersum
met
de
trein
richting
Groningen
te
gaan.
In de enquête komt naar voren dat de noodzaak het openbaar vervoer volgens 45% niet goed
geregeld is. De bus rijdt maar tot Loppersum en Uithuizen. Bijna iedereen heeft beschikking over een
auto. Alleen de jeugd die naar de middelbare school in een ander dorp of de stad gaat moet eerst
fietsen of met de bus naar Stedum (2km) om vanaf daar de trein te pakken richting Groningen.
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Foto 12 Start in Wongema, Hornhuizen
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De Abt Emo school
In het onderzoek van Gijs van Geffen komt naar voren dat de school onder druk staat. En als het
aantal kinderen zou afnemen zou de school moeten sluiten. Twaalf jaar later is dit nog steeds het
geval. Maar nu is de dreiging nog groter omdat Stichting Marenland een grootschalige brede scholen
wil realiseren. Wat wel positief is veranderd, is de kwaliteit van het onderwijs die zichtbaar omhoog
is gegaan. Uit de enquête blijkt dat slechts 12% in het dorp is komen wonen vanwege de school.
Maar op basis van interviews blijkt dat veel mensen zouden verhuizen wanneer de school zou sluiten.
Wanneer er puur naar de resultaten uit de enquête wordt gekeken zal de leefbaarheid van het dorp
niet negatief beïnvloed worden wanneer de school zou sluiten is. Wel wordt het gemak van een
school in het dorp zelf als zeer fijn ervaren. Ook dit komt terug in het tegengeluid van Westeremden
naar Stichting Marenland in ‘Scenario 5, De kracht van het klein: het wenkend alternatief’:
‘’De school in het dorp wordt gezien als een middel om krimp te beperken en het weghalen van de
school als een versneller van krimp. Europees onderzoek naar de kleinescholenproblematiek laat zien
dat basisscholen de kern zijn van leefbaarheid in dorpen in landelijke gebieden.7
Een citaat uit het artikel ´Plattelandsschool middelpunt van het dorp´ van de Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe is ook veelzeggend: “De ’verheerlijking’ van grote scholen roept
tegelijkertijd een negatief beeld op van het reilen en zeilen van een kleine school. Dat is jammer, want
zeker op scholen in kleine dorpen is betrokkenheid en vrijwillige inzet van ouders een
vanzelfsprekendheid. Ook is de plattelandsschool veelal een middelpunt voor ontmoeting en
activiteiten. Met het verdwijnen van een plattelandsschool verliest een dorp meer dan de functie
onderwijs. Een school is belangrijk voor de dorpsgemeenschap, de school is veel meer dan enkel en
alleen een lespunt.”8
(Verkeers)veiligheid
In 2000 voelden 70% van de bewoners zich veilig in Westeremden en slechts 1,4% voelde zich soms
wel veilig. Niemand voelde zich nooit veilig. Wel werd aangegeven dat de verkeersveiligheid te
wensen overlaat. Iets meer dan 50% vind dat de verkeersveiligheid te wensen overlaat en dan met
7

Paul Appelhof, De kleine scholen problematiek: een oriëntatie (2009)
bokd.nl, de website van Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, artikel ‘Plattelandsschool middelpunt van het dorp’,
van 22 december 2009
8

- 79 -

name de hoogte van de snelheid die gereden wordt in het dorp. Volgens de Westeremders anno
2000 moest er wat aan snelheidsbeperking worden gedaan. In 2012 is dit nog steeds het geval. 83%
van de respondenten geeft aan dat men zich niet aan de snelheidslimiet in en buiten het dorp houdt,
wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. En slechts 43% vindt dat er veilige oversteekplekken zijn in
het dorp.
Dorpsbinding
In 2000 is er sprake van een hoge mate van dorpsbinding, 97% voelt zich redelijk of goed betrokken
bij het dorp. In 2012 voelt 85,5% zich verbonden met het dorp en de inwoners. Dit verschil kan
veroorzaakt worden door de verschillende vraagstelling. Een andere reden kan zijn dat mensen meer
digitale middelen waardoor de onderlinge binding verandert. Daarnaast kan het ook zijn dat men nog
meer gesteld is geraakt op de rust en de privacy die het dorp als woondorp biedt.
Wonen
Het wonen werd in 2000 met 91,5% als goed beoordeeld in 2012 is dit beoordeeld door middel van
rapportcijfers met een 7,9 wat in normering ook als goed wordt gezien. Westeremden gaat vooruit!
De resultaten zijn op 25 juni 2012 gepresenteerd aan de inwoners van Westeremden in het
dorpshuis.
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Foto 13 Nieuwbouw Westeremden
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4.3. Adviezen aan Orando
Op basis van de conclusies geef ik de volgende adviezen aan het bestuur van Orando. In deze
paragraaf worden de adviezen van de bewoners nader toegelicht.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in Westeremden wordt nog steeds slecht gewaardeerd. Dit kwam in 2000 ook
al uit het leefbaarheidonderzoek van Van Geffen. Inwoners geven aan dat er op de wegen zowel
buiten als in het dorp zelf de snelheidslimiet vaak wordt overschreden. Daarnaast worden de bermen
slecht onderhouden en dit levert in combinatie met te hard rijden gevaarlijke situaties op. Op dit
moment ligt er een plan voor het herinrichten van de dorpskern (nieuwe riolering en bestrating). De
dorpsvereniging zou naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek voor de verkeersveiligheid
een plan kunnen opstellen. In dit plan moet duidelijk worden aangegeven waar precies gevaarlijke
situaties ontstaan en met welke snelheidsmaatregel deze opgelost kunnen worden. Daarna zou de
dorpsvereniging een aanvraag kunnen doen om het herinrichtingsplan te herzien en eventuele daarin
verkeersaanpassingen op te nemen. .
Parkeren
De inwoners van Westeremden geven in de enquête aan dat het dorpsplein één van de mooiste
plekken van Westeremden is. Maar dat het er in de zomermaanden vol staat met auto’s, blijkt vaak
ergernis op te roepen bij naburige bewoners. Het advies is om de verkeers- en parkeerdrukte te
verminderen. De suggestie die dan ook vaak uit het onderzoek naar voren kwam is het aanleggen van
een parkeerterrein net buiten de dorpskern, bijvoorbeeld aan de Fiveldijk. De toeristen kunnen dan
wandelend naar het dorpsplein en het dorpsplein blijft rustig. Er zou bijvoorbeeld aan een van de
boeren gevraagd kunnen worden om tijdens de weekenden in de zomermaanden een stuk grasland
beschikbaar te stellen. Hierop kunnen toeristen dan hun auto’s parkeren. Eventueel tegen een kleine
vergoeding. Wanneer er voldoende interesse en medewerking is om dit uit te voeren, zouden de
volgende stappen ondernomen kunnen worden. Ten eerste kan er een oproep worden gedaan wie
een stuk grasland ter beschikking wil stellen in of net buiten het dorp.
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Deze moet de capaciteit hebben van ten minste 30 parkeerplaatsen. Een parkeerplaats moet
minimaal 2,4 bij 5 meter zijn9. Daarnaast moet er ruimte voor in parkeren 5 meter zijn. Wanneer de
parkeerplaats bestaat uit twee rijen van 15 parkeerplekken en ruimte voor inrijden en uitrijden zal er
dus om en nabij 750 m2 beschikbaar gesteld moeten worden. Daarnaast zal er waarschijnlijk een
omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden omdat grasland de bestemming voor vee of
agrarische grond heeft.
De parkeerplaats zal alleen in de zomermaanden, tijdens de openingstijden van De Weem open
hoeven. De andere maanden zal het gewoon dienst doen als grasland. Met paaltjes en linten kan het
parkeerterrein snel gerealiseerd worden en ook snel afgebouwd worden. In overleg met de
dorpsvereniging en de betrokken ondernemers zal er gepraat kunnen worden over een wederdienst
of vergoeding.
In combinatie daarmee zijn er twee potentiële ondernemers die iets met toerisme willen gaan doen.
Deze kunnen benaderd worden om een mooie wandelroute te creëren voor de toeristen die van het
parkeerterrein naar de dorpskern moeten lopen. De parkeerplekken bij de Andreaskerk blijven dan
vrij voor invaliden of dorpsbewoners zelf en zal niet overvol raken.
Wonen ouderen en starters
Woningen in Westeremden zijn gewild en staan nooit lang te koop. Echter is het voor ouderen en
starters of mensen met een kleinere beurs lastig om een woning te kopen in Westeremden wegens
de vrij hoge verkoopprijzen. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat veel mensen graag
oud willen worden in Westeremden maar dan wel graag kleiner willen gaan wonen. Vaak wordt als
reden aangevoerd dat het huidige huis te groot is, te veel onderhoud vergt of een te grote tuin heeft.
Aangezien er in Westeremden nog een aantal kavels vrij zijn, die niet verkocht worden, zou een
aantal kavels een nieuwe bestemming kunnen krijgen. In overleg met de gemeente en
woningcorporatie Wierden en Borgen zouden er huurwoningen gebouwd kunnen worden op een
aantal kavels. Om dit advies te realiseren is een actieplan nodig waarin het volgende aangegeven
wordt:

9

http://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZcrzfajIeE_Parkeren_vraag_om_ruimte_-_hoeveel.pdf
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-

De vraag naar seniorenwoningen is hoog, 51% van de respondenten die in Westeremden
willen blijven wonen geeft aan dat er te weinig seniorenwoningen zijn;
Het gevolg wanneer er géén actie wordt ondernomen is dat ouderen wegtrekken, omdat het
huis niet gelijkvloers is, een te grote tuin heeft, te groot is en er geen mogelijkheid is om te
verhuizen naar een seniorenwoning in het dorp;
Het gevolg als er wel actie wordt ondernomen: de doorstroming in het dorp wordt beter,
huizen komen vrij voor starters en jonge gezinnen, de kavels die er nu liggen en niet verkocht
worden, worden dan nuttig gebruikt, ouderen kunnen in Westeremden blijven wonen.

Met deze uitgangspunten kan de gemeente benaderd worden voor overleg en het herzien van het
huidige bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan is bij de gemeente Loppersum niet
beschikbaar en kon ook niet ingezien worden.
Ondernemerschap x Voorziening
Er zijn 15 potentiële ondernemers in Westeremden die iets zouden willen beginnen in verschillende
sectoren. Een zeer reële kans ligt in de horeca. Er is namelijk vooral vraag naar een
horecagelegenheid op zondag, er zijn vijf bewoners die wel iets zouden willen beginnen in de
horeca, recreatie of toerisme. De potentiële ondernemers van de andere sectoren (uiterlijke
verzorging, huishoudelijke dienstverlening) bieden de dorpsgemeenschap (en vooral de ouderen)
een nieuwe voorziening. Daarom zouden ze gestimuleerd moeten worden om te beginnen.
Als de dorpsvereniging iets wil doen met deze potentiële ondernemers of initiatiefnemers zal er als
eerste een oproep moeten worden gedaan aan deze ondernemers om zich bekend te maken en de
plannen voor te leggen. Op deze manier kunnen de vragers naar bijvoorbeeld een restaurantje dat
open is op zondag in contact komen met de ondernemers die wel zoiets dergelijks willen opzetten.
Vanaf daar is het aan de ondernemers en vragers zelf hoe er verder wordt gegaan.
Duurzaamheid
42% van de respondent heeft aangegeven te willen meewerken om duurzame energie te verkrijgen.
Dit is veel, maar helaas is er niemand die in duurzame energie wil ondernemen. Zoals eerder
geschreven, is mijn advies is om iemand te vinden die hier het voortouw in wil nemen.
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Kinderen
De kinderen in Westeremden zijn zeer tevreden. Toch kwam er een aantal keer naar voren dat de
jeugd de kinderen regelmatig pest bij bijvoorbeeld speeltuin de Bongelbult. Advies is om ook een
plek voor de ‘hang’ jongeren te creëren. Zo hebben de jongere kinderen geen last meer van de
jeugd.
Mobiliteit
Aangezien Westeremden een woondorp is zijn de verbindingen naar de grotere plaatsen erg
belangrijk. Ook bij het leefbaarheidonderzoek in Niehove (Rozema 2011) kwam naar voren dat voor
de mobiliteit en de ervaren veiligheid daarbij het onderhoud aan de wegen en bermen belangrijk is.
Daar denk je niet direct aan bij een klein afgelegen dorp.
Gert-Jan Hospers (2012) schreef een artikel over ‘Krimpdorpen in een global village’: ‘’Dorpsraden en
bestuurders kunnen maar beter meebewegen met deze realiteit in plaats van vasthouden aan het
cliché van het autonome dorp. Investeren in veilige wegen en glasvezelkabels heeft dan ook meer zin
dan nieuwe starterwoningen bouwen’’ en ‘’ Juist dorpen die goed verbonden zijn met de wereld
rondom zouden weleens goede toekomstperspectieven kunnen hebben. Misschien trekken
dergelijke ‘werelddorpen’ zelfs nieuwkomers’’. Ook Westeremden (hoewel niet een krimpdorp) moet
zich afvragen hoe ze haar verbinding met de buitenwereld optimaliseert. Voorwaarde daarvoor kan
zijn het glasvezelnetwerk. Inwoners met werk aan huis vinden dit een prima idee.
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Over de onderzoeker
BOAZ kerk in Westeremden! Het begrijpen en
het beetje kunnen spreken van het Gronings
was erg handig tijdens dit onderzoek en de
vele gesprekken die ik heb gevoerd.
Na de HAVO aan het Hogeland College in
Warffum besloot ik om de opleiding Facility
Management te volgen. Als facility manager
manage je de ondersteunende diensten in een
organisatie, zoals catering, interne post,
beveiliging, schoonmaak en evenementen.
Inmiddels heb ik mijn koers verlegd en ga ik na
dit onderzoek in Westeremden Sociologie of
Bedrijfskunde studeren.
In de rapporten voor Westeremden staan heel
veel woorden, maar ik vond het vooral leuk
om Westeremden met mijn camera in beeld
te
brengen.
Zonder
de
Groninger
wolkenluchten krijg ik geen inspiratie!

Joline Wolthuis (1991): ik ben geboren in
Startenhuizen en vanaf mijn derde opgegroeid
in Den Andel, een klein schilderachtig dorpje
in de Linthorst Homanpolder. Een geboren en
getogen Groninger dus en zelfs gedoopt in de
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