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Enquete feedback avond

Avond indeling:
20.00

Aanvang

Van 20.00 tot 20.45

Presentatie enquete uitkomsten

Van 20.45 tot 21.00

Koﬃe pauze

Van 21.00 tot 21.30

Groepsgesprekken

Van 21.30 tot 22.00

Terugkoppeling opmerkingen uit de groepen

22.00

Afsluiting van de avond

Enquete feedback avond
Algemeen
Hoe is er gereageerd?

210 vragen lijsten uitgestuurd
65 mensen hebben de lijst ingevuld
31% response

Hoe lang woont u in Wijnaldum
35 van de 65 mensen
woont langer dan 21
jaar in Wijnaldum
Gemiddeld 27,9 jaar van
alle respondenten.

Woon en leefomgeving - 1
Mensen zijn over het algemeen positief over de
leefbaarheid
8.1 score uit 10 over eigen woning
7.3 score uit 10 over het dorp

Nieuwbouw in Wijnaldum
Vooral levensloop en starterswoningen
51 van de 65 heeft geen interesse in koopwoningen
Geen sterke gedeelde mening over nieuwbouw

Woon en leefomgeving - 2
Veranderingen gewenst op gebied van
groenvoorziening?
Hier zijn de meningen verdeeld.
31 zegt ja gewenst en 25 vindt van niet.

Indien verandering gewenst, wat dan?
Beter onderhoud van het bosje.
Bloemen in de bermen.

Voorzieningen - 1

MFC

Het belang van een dorpshuis in
Wijnaldum?
Vrijwel iedereen vindt dit belangrijk of zeer
belangrijk.
Er is een grote diversiteit aan wat mensen
zouden willen zien als activiteiten.

Welke sportactiviteiten belangrijk?
De reeds bestaande activiteiten worden zoals
verwacht even belangrijk gevonden.
Veel minder is er behoefte aan een skatebaan.
Cardio/fitness voor ouderen en volleybal worden
ook genoemd.

Nieuwe suggesties zijn: Openbaar internet,
Spelletjes, en een tuinproject.

Voorzieningen - 2

De kwaliteit van nutsvoorzieningen in Wijnaldum.
Over het algemeen is men tevreden over de
verschillende voorzieningen.
Men is niet te spreken over het internet en mobiel
netwerk.

Wat mist u in Wijnaldum?
De helft van de respondenten geeft aan dat de
3 genoemde voorzieningen gemist worden.
Ook een openbaar vervoer voorziening wordt
gemist.

Verkeer - 1
De kwaliteit van de straten in en om Wijnaldum.
Over het algemeen beoordeeld men de wegen binnen het dorp als goed.

De wegen buiten het dorp vindt men redelijk of slecht.

De Winamerdyk wordt met name genoemd als slecht.

Verkeer - 2

De kwaliteit van de fietspaden in en om Wijnaldum.
Over het algemeen beoordeeld men de voorzieningen in het
dorp als goed.
Maar buiten het dorp vindt men deze slecht tot redelijk.

Ook hier Winamerdyk genoemd als slecht en gevaarlijke
oversteek bij de Haulewei.
Foarryp wordt ook genoemd als onveilig.

Verkeer - 3

De kwaliteit van de voetgangersvoorzieningen in en om Wijnaldum.
Over het algemeen beoordeeld men dit in het dorp als goed.
De voetgangersvoorzieningen buiten het dorp vindt men redelijk of slecht.
De Winamerdyk wordt ook hier genoemd als slecht.
Het schelpenpad zou opgeknapt moeten worden.

Zijn er gevaarlijke situaties in en om Wijnaldum.
3/4 van de respondenten vindt dat er gevaarlijke situaties zijn.
De Winamerdyk wordt hier genoemd. Men vindt hem te smal.
De kruising Winamerdyk/Haulewei wordt genoemd als gevaarlijk.
De zijstraten van de Alde Leane.
De bocht waar de Alde Leane in de Readyk over gaat.

Wordt er te hard gereden in en om Wijnaldum.
Vrijwel iedereen vindt dat er te hard wordt
gereden.
Veel worden genoemd: de Winamerdyk,
Foarryp, Alde Leane en de Readyk.
Ook de Buorren en de dorpskern worden
genoemd.

Sociale context - 1
Over hulpverlenen en hulp krijgen in het dorp.
Hier worden geen problemen gesignaleerd.
Men helpt elkaar als het nodig is.

Lidmaatschap van verenigingen.
54 van de 65 respondenten is lid van 1 of meer verenigingen.
De meeste mensen zijn overigens lid geworden op eigen initiatief.
Mensen die actief zijn als vrijwilliger:
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Sociale context - 2

Vrijwilligers activiteit.
Veel van de respondenten zegt actief te zijn als
vrijwilliger.
Maar er zijn ook ongeveer 15 mensen die aangeven
geen tijd of belangstelling te hebben.
Gelet op de tijd dat de meeste respondenten in
Wijnaldum wonen is het maar de vraag of onder de
nieuwkomers even veel vrijwilligers actief zijn.

Vindt u Wijnaldum een veilig dorp.
De mensen voelen zich heel veilig in ons dorp:
53 van de 65 beoordeelt ons dorp als veilig.
9 van de 65 beoordeelt ons dorp als zeer veilig.

Zorg.
Over de zorg is de mening van de respondenten over het algemeen “neutraal”.
Aanwezigheid van huisarts of consultatiebureau/GGZ, hierover is de mening gemiddeld “oneens”.

Verwelkomen van nieuwe inwoners.
50 van de 65 respondenten vindt dat dat moet worden gedaan.
Bij voorkeur persoonlijk: een bloemetje, blauwe boekje en info over het verenigingsleven.

Duurzaamheid

Initiatieven ontplooien tot
verduurzaming van het dorp.
42 van de 65 respondenten vindt dit
gewenst.
Gezamenlijk elektriciteit opwekken (27 van
de 65).

Beter scheiden afval, bv plastic.

Collectief voor energiebesparing, zou u
mee doen.
32 van de 65 respondenten zou dit overwegen.
Niet zo’n sterk signaal.

16 van de 65 geen mening.
Hier is nog wat te winnen.

Hebt u een elektrische fiets of auto?
Fiets
Auto
Beiden
Geen
30
6
4
25

Elektrische oplaadpunt in Wijnaldum?
Fiets
Auto
Beiden
Geen
13
1
18
28
13

Bestuur en informatie
Waar haalt u informatie over het dorp vandaan?

Bestuur zich bewust van wat er leeft?
Het bestuur scoort een voldoende, maar er zijn wel verbeterpunten.
Meer aandacht voor:
Opknappen Andreasstrjitte
Aandacht voor alleenstaande en oudere mens
Meer betrokkenheid bij de jeugd.
Zoutwinning, afvaloven, en bodemdaling.

Afsluitende vragen

Wat is de belangrijkheid van de volgende thema’s?

Suggesties van ondernemers voor de dorpsvisie.
Glasvezel voor het buitengebied
Aandacht voor de kleinere zelfstandige
Wijnaldum als knooppunt van wandel en fietspaden, paarden, ATB, etc.

Afsluitende vragen
Hoe zou Wijnaldum zich
moeten ontwikkelen?

Wijnaldum in 1 zin:

•
•
•
•
•
•

Stelling

Response

Als een dorp waar gewoond en gewerkt
wordt.

34

Als een woondorp voor gepensioneerden

5

Als een forensen dorp, hier wonen en ergens
anders werken

15

Als een toeristische trekpleister

11

Houden zoals het nu is

30

Een sociaal betrokken dorp.
Als een gezellig dorp, prettig wonen.
Wijnaldum: Vrij, vriendelijk en landelijk.
Een mooi dorp met toch wel aandacht voor
anderen.
Een dorp waar je jezelf kunt en mag zijn.
Ieder op zichzelf, maar ook met elkaar.

