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1 ACHTERGROND EN ONDERWERPEN ONDERZOEK 

DUO Market Research heeft in opdracht van de gemeente Zuidplas een Inwonerspanel laten 

opzetten. Deze rapportage bevat de resultaten van het derde onderzoek dat is uitgevoerd 

onder de leden van het Inwonerspanel. 

 

De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek aan de orde gekomen: 

1. De binding van inwoners met hun dorp. 

2. Het contact tussen inwoners. 

3. Het gebruik van voorzieningen in hun dorp. 

4. De dorpshuisfunctie (bekendheid en gebruik van het dorpshuis/wijkgebouw). 

5. Activiteiten in het dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie – Gemeente Zuidplas – juli 2016 – DUO Market Research  4

Onderzoek Dorpshuisfunctie 

 

2 ONDERZOEKSOPZET 

Doelgroep en respons 

 

Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle 

inwoners die lid zijn van het Inwonerspanel van de gemeente. De inwoners die lid zijn van 

het Inwonerspanel zijn per e-mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het 

onderzoek. In de e-mail is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en 

anoniem is.  

 

Het online veldwerk onder de leden van het Inwonerspanel is als volgt verlopen: 

1. De inwoners ontvingen een e-mail waarmee ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan 

het online onderzoek. Deze e-mail bevatte een link waarmee men direct in de online 

vragenlijst terecht kwam. 

2. De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld. 

3. Na enige tijd is er per e-mail een herinnering gestuurd naar de inwoners die op dat 

moment nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt. 

 

Elke inwoner kon slechts één keer de vragenlijst invullen. De technische realisatie van het 

online-veldwerk voor het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer 

uitgevoerd en gemanaged.  

 

Van 22 juni tot en met 10 juli 2016 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de 

vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 551 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen 

neerkomt op een responspercentage van 82%. 

 

Respons  Aantal 

Uitgenodigd (leden van het Inwonerspanel) 671 

Geen medewerking/geen reactie 120 

Aantal inwoners dat medewerking heeft verleend 551 

Responspercentage  82% 
 

 

We hebben geanalyseerd of de gerealiseerde netto-respons een afspiegeling van de gemeente 

Zuidplas vormt (voor de kenmerken: leeftijd, geslacht en dorp). Na deze analyse heeft een 

herweging plaatsgevonden. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde 

groepen “zwaarder” meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier 

representatief voor gemeente Zuidplas als geheel. Voor een verantwoording van de respons 

en de herweging wordt verwezen naar paragraaf 5.1.  

 

 



 

Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie – Gemeente Zuidplas – juli 2016 – DUO Market Research  5

Onderzoek Dorpshuisfunctie 

 

Opzet vragenlijst 

 

De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente en DUO Market Research opgesteld. Voor 

de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf 5.3). 

 

 

Opzet rapportage 

 

Conform de reglementen en gedragscodes van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alle 

antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken (zie deel 3). In de grafieken 

zijn de resultaten van de gemeente als geheel weergegeven. In de grafieken is in bepaalde 

gevallen de vraagstelling en/of de antwoordcategorieën in een verkorte vorm weergegeven 

(voor de exacte vraagstelling en de antwoordcategorieën wordt verwezen naar de vragenlijst). 

In deel 4 is een samenvatting van de belangrijkste resultaten opgenomen. In de bijlage zijn de 

resultaten per dorp (zie paragraaf 5.2) opgenomen.  

 

Bij bepaalde vragen is er gebruik gemaakt van de antwoordoptie “anders, namelijk”. De open 

antwoorden bij deze antwoordoptie zijn zoveel mogelijk alsnog in een categorie ingedeeld. De 

antwoorden op open vragen (inclusief de resterende antwoorden bij de optie “anders”) zijn ook 

opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.4).  
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3 RESULTATEN 

3.1 Binding met het dorp 

 

We hebben als eerste aan de inwoners gevraagd wat de redenen zijn geweest om in hun dorp 

te komen wonen1. De drie meest genoemde redenen zijn: het dorpse karakter (46%), geboren/ 

familie woont er (35%) en de rust (31%). 

 

0%

5%

1%

1%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

10%

11%

23%

28%

29%

31%

35%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Weet niet/geen mening

Anders

Groen

Centraal in de randstad

Snelweg

Station/trein

Nabijheid Zoetermeer

Relatie/partner

Voorzieningen

Goedkoop wonen

Nabijheid Gouda

Veiligheid

Dicht bij werk

Aantrekkelijke woningen

Nabijheid Rotterdam

Rust

Geboren/familie woont er

Dorps karakter

Wat zijn de redenen geweest om in uw dorp te komen wonen? 
Meerdere antwoorden mogelijk

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 In de vragenlijst is benadrukt dat het niet gaat om de gemeente Zuidplas, maar om het eigen dorp 

(Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel,  Zevenhuizen en Oud Verlaat). 
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Vervolgens hebben we de inwoners gevraagd hoe groot de binding met hun dorp is. We 

hebben de vraag gesteld op een schaal van 1 (de binding met mijn dorp is zeer klein) tot en 

met 5 (de binding met mijn dorp is zeer groot).  

 

De helft van de inwoners antwoordt met optie 4 of 5 en heeft dus een (zeer) grote binding met 

hun dorp. Iets minder dan een vijfde (18%) antwoordt met optie 1 of 2 en heeft een (zeer) 

kleine binding met hun dorp.  

 

18% 32% 30% 12% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoe groot is uw binding met uw dorp?

5 – Zeer groot 4 3 2 1 – Zeer klein Weet niet/geen mening

 

 

 

 



 

Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie – Gemeente Zuidplas – juli 2016 – DUO Market Research  8

Onderzoek Dorpshuisfunctie 

 

3.2 Contact met andere inwoners 

 

De inwoners hebben we gevraagd hoe belangrijk ze het contact met andere mensen in hun 

dorp vinden. Bijna drie vijfde (57%) vindt dit (zeer) belangrijk (optie 4 of 5). Een tiende geeft 

aan dat ze dit (zeer) onbelangrijk vinden (optie 1 of 2).  

 

20% 37% 32% 8% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoe belangrijk vindt u contact met andere mensen in uw dorp?

5 – Zeer belangrijk 4 3 2 1 – Zeer onbelangrijk Weet niet/geen mening
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Vervolgens hebben we de inwoners gevraagd op welke manieren ze contact met andere 

mensen in hun dorp hebben. We hebben de inwoners een lijst met mogelijke manieren van 

contact met andere mensen voorgelegd (inclusief de optie ‘anders, namelijk’).  

 

De meeste inwoners hebben contact met andere mensen in de straat of met buren (85%). 

Daarnaast is er veel contact in winkels (65%), via de sportvereniging (37%) en door de kerk 

(24%). Via het dorpshuis heeft 6% van de inwoners contact met andere mensen. Een klein 

gedeelte van de inwoners (4%) geeft aan geen contact te hebben met andere inwoners.  

 

4%

9%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

6%

6%

8%

8%

9%

24%

37%

65%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Geen contact met andere mensen

Anders

Bridgeclub

Ouderenbond

Via Social Media

Wijkgebouw

Jongerencentrum

Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas

Familie/vrienden

Werk

Vrouwenbeweging

Verzorgingshuis

Muziekvereniging

Dorpshuis

School

Bibliotheek

Cafés

Kerk

Sportvereniging

Winkels

In de straat/met buren

Op welke manieren heeft u contact met andere mensen in uw dorp? 
Meerdere antwoorden mogelijk
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3.3 Gebruik voorzieningen 

 

Inwoners kunnen in hun eigen dorp en/of buiten hun dorp gebruik maken van verschillende 

voorzieningen. We hebben de inwoners een lijst met voorzieningen voorgelegd en gevraagd 

of ze hiervan gebruik maken en of het gebruik in hun eigen dorp en/of daarbuiten is.  

 

Het meest wordt gebruik gemaakt van de supermarkt (96%), horeca (69%), sport (60%) en 

uitgaan (53%). De supermarkt (52%) en sport (39%) zijn voorzieningen waarvan relatief vaak 

alleen in het eigen dorp gebruik wordt gemaakt. Uitgaansgelegenheden (29%) en horeca (14%) 

gebruiken de inwoners relatief vaak alleen buiten het eigen dorp.  

 

98%

97%

95%

87%

83%

76%

75%

67%

64%

58%

47%

40%

31%

4%

2%

11%

13%

11%

23%

21%

24%

25%

2%

39%

12%

52%

7%

6%

4%

8%

21%

11%

42%

39%

3%

6%

6%

8%

9%

29%

11%

14%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dagbesteding (bij zorginstelling of 

particulier initiatief)

Jongerencentrum

Vrouwenbeweging

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Centrum voor jeugd en 

gezin/opvoedpoli

Muziek

Basisschool

Kerk

Bibliotheek

Vrijwilligerswerk

Uitgaan

Sport

Horeca

Supermarkt

Van welke voorzieningen maakt u gebruik in uw eigen dorp of 
daarbuiten? 

Gebruik ik niet Gebruik in eigen dorp Gebruik in eigen dorp en daarbuiten Gebruik buiten eigen dorp
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3.4 Dorpshuisfunctie 

 

We hebben de inwoners een aantal vragen met betrekking tot het dorpshuis/wijkgebouw 

voorgelegd. Als eerste hebben we gevraagd of de inwoners weten dat hun dorp een 

dorpshuis/wijkgebouw heeft. 

 

Tweederde van de inwoners (67%) geeft aan te weten dat hun dorp een dorpshuis/ 

wijkgebouw heeft. We hebben deze inwoners gevraagd de naam van het dorpshuis/ 

wijkgebouw te noemen en de gegeven antwoorden gecontroleerd. Drie vijfde van de 

inwoners noemt de juiste naam van het dorpshuis/wijkgebouw en 7% geeft aan te weten dat 

hun dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft, maar geeft geen naam of een onjuiste naam. 

 

60% 7% 33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Weet u dat uw dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft?

Ja, noemt juiste naam dorpshuis/wijkgebouw Ja, noemt niet de juiste naam dorpshuis/wijkgebouw Nee

 

 

 

In een dorpshuis/wijkgebouw worden verschillende activiteiten georganiseerd. Aan de 

inwoners die weten dat hun dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft, hebben we gevraagd in 

welke mate ze op de hoogte zijn van de activiteiten die in het dorpshuis/wijkgebouw in hun 

dorp plaatsvinden. Bijna een tiende (9%) geeft aan zeer goed op de hoogte te zijn, 45% is 

enigszins op de hoogte en 45% is niet op de hoogte. 

 

9% 45% 45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kunt u aangeven hoe goed u op de hoogte bent van de activiteiten in het 
dorpshuis/wijkgebouw?

- Alleen beantwoord door inwoners die bekend zijn met het dorpshuis -

Zeer goed op de hoogte Enigszins op de hoogte Niet op de hoogte
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Vervolgens hebben we aan de inwoners die weten dat hun dorp een dorpshuis/wijkgebouw 

heeft, gevraagd hoe vaak ze dit dorpshuis/wijkgebouw bezoeken. De onderstaande grafiek 

geeft inzicht in het bezoek. Een tiende bezoekt het dorpshuis/wijkgebouw één keer per week 

of vaker. Bijna de helft van de inwoners (46%) bezoekt het dorpshuis/wijkgebouw nooit. 

 

5% 5% 2% 7% 14% 8% 14% 46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoe vaak bezoekt u het dorpshuis/wijkgebouw in uw eigen dorp?
- Alleen beantwoord door inwoners die bekend zijn met het dorpshuis -

Vaker dan 1x per week 1x per week 1x keer per twee weken 1x keer per maand

Een paar keer per jaar 1x keer per jaar Minder vaak 1x per jaar Nooit
 

 

 

Aan de inwoners die het dorpshuis/wijkgebouw (wel eens) bezoeken, hebben we gevraagd 

hoe tevreden ze zijn over de activiteiten die in het dorpshuis/wijkgebouw in hun eigen dorp 

worden georganiseerd. Bijna een kwart (23%) is (zeer) tevreden over de activiteiten, 5% (zeer) 

ontevreden en 72% is neutraal of heeft geen mening.  

 

5% 18% 39%
3%

2%
33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoe tevreden bent u over de activiteiten in het dorpshuis in uw eigen dorp?
- Alleen beantwoord door inwoners die het dorpshuis wel eens bezoeken -

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening

 

 

De inwoners konden hun antwoord toelichten. De toelichtingen zijn zeer divers, de meest 

genoemde toelichtingen zijn: 

• Dubbele functie van het dorpshuis (bibliotheek, uitvaart, lessen scholen, 

muziekvereniging) belemmert de activiteiten van het dorpshuis. 

• Weinig activiteiten. 

• Voldoende gevarieerde activiteiten. 

• Goede sfeer. 

• Slechte sfeer. 

 

Het volledige overzicht met gegeven toelichtingen is opgenomen in de bijlage. 
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De bewoners die bekend zijn met het dorpshuis/wijkgebouw, maar nooit bezoeken, is 

gevraagd wat de reden is waarom ze het dorpshuis/wijkgebouw nooit bezoeken. De 

belangrijkste redenen zijn dat het activiteitenaanbod /de voorzieningen niet interessant zijn 

(44%) en omdat ze geen tijd hebben (31%). 

 

12%

1%

1%

8%

10%

16%

31%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Anders

Te ver weg/kan er niet komen

De voorzieningen/activiteiten zijn te 

duur

Ik vind dat andere organisaties en 

gebouwen de functie van een 

dorpshuis beter kunnen vervullen

Onbekendheid aanbod

Ik maak gebruik van andere 

mogelijkheden

Geen tijd/te druk

Het activiteitenaanbod/de 

voorzieningen interesseren me 

niet/geen behoefte aan

Waarom bezoekt u het dorpshuis in uw eigen dorp nooit? 
Meerdere antwoorden mogelijk

- Alleen beantwoord door inwoners die bekend zijn met het 
dorpshuis/wijkgebouw, maar nooit bezoeken -

 

 

 

Vervolgens hebben we de inwoners gevraagd wat een reden zou zijn om een dorpshuis wel te 

bezoeken. De meest genoemde redenen zijn: 

• Aantrekkelijk, gevarieerd aanbod. 

• Betere bekendheid/meer communicatie van het programma. 

• Geen idee. 

• Geen behoefte aan een dorpshuis. 

 

Het volledige overzicht met gegeven toelichtingen is opgenomen in de bijlage. 
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We hebben aan alle inwoners de vraag voorgelegd hoe belangrijk ze het vinden dat hun dorp 

een dorpshuis/wijkgebouw heeft. Twee vijfde (39%) van de inwoners vindt het (zeer) 

belangrijk dat hun dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft en een kwart vindt dit (zeer) 

onbelangrijk. 

 

18% 21% 25% 14% 11% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoe belangrijk vindt u het dat uw dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft?

5 – Zeer belangrijk 4 3 2 1 – Zeer onbelangrijk Weet niet/geen mening
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3.5 Activiteiten in het dorp 

 

We hebben aan alle inwoners gevraagd hoe belangrijk zij het vinden dat er voor verschillende 

leeftijdscategorieën activiteiten in hun dorp zijn. Activiteiten voor de jeugd tot 12 jaar wordt 

door de meerderheid van de inwoners (89%) als belangrijkste ervaren. Activiteiten voor 

inwoners van 23 tot en met 40 jaar worden relatief gezien het minst belangrijk gevonden. 

 

58%

17%

16%

47%

68%

27%

27%

22%

32%

21%

10%

36%

40%

13%

7%

2%

12%

11%

5%

2%

3%

6%

2%

4%

6%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inwoners van 65 jaar of ouder

Inwoners van 41 tot en met 64 jaar

Inwoners van 23 tot en met 40 jaar

Jongeren van 12 tot en met 22 jaar

Jeugd tot 12 jaar

Kunt u voor onderstaande groepen inwoners aangeven hoe belangrijk 
u vindt dat er voor deze groep activiteiten in uw dorp zijn? 

5= zeer belangrijk 4 3 2 1= zeer onbelangrijk weet niet
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Vervolgens hebben we de inwoners gevraagd of ze kunnen aangeven wie volgens hen 

verantwoordelijk is voor de activiteiten in hun dorp. Ruim de helft (51%) vindt dat het in 

gelijke mate de verantwoordelijkheid is van de inwoners en de gemeente. 

 

2%

2%

1%

20%

51%

22%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Weet niet/geen mening

Anders

Alleen de gemeente

De gemeente en in beperkte mate de inwoners

In gelijke mate de inwoners en de gemeente

De inwoners en in beperkte mate de gemeente

Alleen de inwoners

Kunt u aangeven wie volgens u verantwoordelijk is voor de activiteiten in 
uw dorp?

 

 

 

Aan de inwoners die de activiteiten in hun dorp (mede) de verantwoordelijkheid van de 

gemeente vinden, is gevraagd welke rol(len) zij hierbij voor de gemeente zien. De inwoners 

zien als belangrijkste rollen voor de gemeente promotie maken voor de activiteiten (72%) en 

het verstrekken van jaarlijkse subsidie (68%). 

 

8%

20%

50%

68%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Anders

Eenmalig dorpsbudget beschikbaar stellen

Regels versoepelen om activiteiten makkelijk(er) 

mogelijk te maken

Verstrekken van jaarlijkse subsidie

Promotie maken/bekendheid geven aan de activiteiten

Welke rol(len) ziet u hierbij voor de gemeente?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Alleen beantwoord door inwoners die het (mede) de verantwoordelijkheid 
van de gemeente vinden -
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Als laatste is gevraagd of de inwoners zelf nog ideeën hebben om hun dorp levendig en vitaal 

te houden. Ruim een derde (34%) van de inwoners heeft hierover nog ideeën.  

 

34% 66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heeft u zelf nog ideeën om uw dorp levendig en vitaal te houden?

Ja Nee
 

 

 

De meest genoemde ideeën zijn: 

• Aantrekkelijker maken van de horeca (terrassen, kroeg, eetgelegenheden). 

• Beter onderhoud (openbare ruimte, groenvoorziening). 

• Gerichte activiteiten voor specifieke doelgroepen (ouderen, jongeren). 

• Organiseren van (dorps)feesten/evenementen. 

• Meer en meer gevarieerd winkelaanbod. 

• (Grotere) markt. 

 

Het volledige overzicht met genoemde ideeën is opgenomen in de bijlage. 
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4 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN 

Algemeen 
 

In juni en juli is het derde onderzoek uitgevoerd onder de leden van het Inwonerspanel. In 

totaal hebben 551 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een respons-

percentage van 82%. 
 

 

 

1. Binding met het dorp 
 

We hebben als eerste aan de inwoners gevraagd wat de redenen zijn geweest om in het dorp 

te komen wonen. De drie meest genoemde redenen zijn: het dorpse karakter (46%), geboren/ 

familie woont er (35%) en de rust (31%). 

 

De helft van de inwoners geeft aan een (zeer) grote binding met hun dorp te hebben. Iets 

minder dan een vijfde heeft een (zeer) kleine binding met hun dorp.  

 

 

2. Contact met andere inwoners 
 

Bijna drievijfde (57%) vindt contact met andere mensen in hun dorp (zeer) belangrijk. Een 

tiende geeft aan dat ze dit (zeer) onbelangrijk vinden.  

 

De meeste inwoners hebben contact met andere mensen op straat of met buren (85%). 

Daarnaast is er veel contact in winkels (65%) en hebben inwoners contact met elkaar door de 

sportvereniging (37%) en de kerk (24%). Via het dorpshuis heeft 6% van de inwoners contact 

met andere inwoners. 

 

 

3. Gebruik voorzieningen 
 

Het meest wordt gebruik gemaakt van de supermarkt (96%), horeca (69%), sport (60%) en 

uitgaan (53%). De supermarkt (52%) en sport (39%) zijn voorzieningen waarvan relatief vaak 

alleen in het eigen dorp gebruik gemaakt wordt. Uitgaansgelegenheden (29%) en horeca (14%) 

gebruiken de inwoners relatief vaak alleen buiten het eigen dorp.  

 

 

4. Dorpshuisfunctie 
 

Tweederde van de inwoners (67%) weet dat hun dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft. Van 

deze inwoners is bijna een tiende (9%) zeer goed op de hoogte van de activiteiten van het 

dorpshuis/wijkgebouw, 45% enigszins op de hoogte en 45% niet op de hoogte. 
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De inwoners die weten dat hun dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft, hebben we gevraagd 

hoe vaak ze het dorpshuis/wijkgebouw bezoeken en hoe tevreden ze er mee zijn. Een tiende 

bezoekt het dorpshuis/ wijkgebouw één keer per week of vaker, 24% één keer per jaar of 

minder vaak en bijna de helft van de inwoners (46%) bezoekt het dorpshuis/wijkgebouw 

nooit. Van de inwoners die het dorpshuis/wijkgebouw (wel eens) bezoeken, is bijna een 

kwart (23%) (zeer) tevreden over de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw, 5% (zeer) 

ontevreden en 72% neutraal of heeft geen mening.  

 

De belangrijkste redenen dat bewoners het dorpshuis/wijkgebouw nooit bezoeken, zijn dat 

het activiteitenaanbod/de voorzieningen niet interessant zijn (44%) en vanwege het gebrek 

aan tijd (31%). 

 

We hebben aan alle inwoners de vraag voorgelegd hoe belangrijk ze het vinden dat hun dorp 

een dorpshuis/wijkgebouw heeft. Twee vijfde (39%) van de inwoners vindt het (zeer) 

belangrijk dat hun dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft en een kwart vindt dit (zeer) 

onbelangrijk. 

 

 

5. Activiteiten in het dorp 
 

Activiteiten voor de jeugd tot 12 jaar wordt door de meerderheid van de inwoners (89%) als 

belangrijkste ervaren. Activiteiten voor inwoners van 23 tot en met 40 jaar worden relatief 

gezien het minst belangrijk gevonden. 

 

Vervolgens hebben we de inwoners gevraagd of ze kunnen aangeven wie volgens hen 

verantwoordelijk is voor de activiteiten in hun dorp. Ruim de helft (51%) vindt dat het in 

gelijke mate de verantwoordelijkheid is van de inwoners en de gemeente.  

 

Aan de inwoners die de activiteiten in hun dorp (mede) de verantwoordelijkheid van de 

gemeente vinden, is gevraagd welke rol(len) zij hierbij voor de gemeente zien. De inwoners 

zien als belangrijkste rollen voor de gemeente promotie maken voor de activiteiten (72%) en 

het verstrekken van jaarlijkse subsidie (68%). 
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5 BIJLAGE 

5.1 Verantwoording weging respons en betrouwbaarheidsmarges 

 

Weging respons 

 

De respons is geanalyseerd naar geslacht, leeftijd en dorp. Op basis van de werkelijke verdeling 

en de verdeling in de respons heeft een herweging plaatsgevonden. Respondenten waarvan 

geen achtergrondkenmerken beschikbaar zijn, hebben de weging 1 gekregen (geen 

herweging). 

 

 Werkelijke 
verdeling 

Verdeling in 
onderzoek 

Weging 

Geslacht 
   

• Mannen 50% 54% 0,9 

• Vrouwen 50% 46% 1,1 

Leeftijd 
   

• Jonger dan 25 jaar 11% 2% 5,6 

• 25-44 jaar 32% 26% 1,3 

• 45-64 jaar 39% 48% 0,8 

• 65 jaar ouder 18% 25% 0,7 

Dorp 
   

• Moerkapelle 10% 9% 1,1 

• Moordrecht 20% 19% 1,1 

• Nieuwerkerk aan den IJssel 54% 57% 1,0 

• Zevenhuizen 16% 15% 1,1 

 

 

Nauwkeurigheid van de resultaten 

 

Als gevolg van non-respons heeft niet de gehele populatie (i.c. alle inwoners) aan het 

onderzoek deelgenomen. Hierdoor moet er bij de interpretatie van de resultaten rekening 

worden gehouden met nauwkeurigheidsmarges. De nauwkeurigheid van de resultaten wordt 

aangegeven met nauwkeurigheidsmarges die worden bepaald door: 

• Het aantal inwoners van de gemeente (circa 40.000 inwoners ouder dan 18 jaar). 

• De netto-respons (551 inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld). 

• Het gevonden percentage (de uitkomst). 

• Het betrouwbaarheidsniveau (in dit geval wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% 

aangehouden, wat inhoudt dat er een kans van 95% is dat de schattingen correct zijn). 
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In de onderstaande tabel is weergegeven met welke marges rond de uitkomsten/resultaten 

rekening gehouden moet worden (uitgaande van de bovenstaande uitgangspunten en met de 

aanname dat de netto-respons representatief is voor de gehele populatie). 

 

Netto-respons Uitkomst 

50%-50% 

Uitkomst 

75%-25% 

Uitkomst 

90%-10% 

400 4,9% 4,2% 2,9% 

500 4,4% 3,8% 2,6% 

600 4,0% 3,4% 2,4% 

700 3,7% 3,2% 2,2% 
 

Toelichting op de tabel 

Bij een netto-respons van bijvoorbeeld ‘n = 500 inwoners’, dient bij een onderzoeksuitkomst van bijv. ‘75% is positief over 

een idee, rekening gehouden te worden met het feit dat het werkelijke percentage zal liggen tussen: 71,2%(75% - 3,8%) – 

78,8% (75% + 3,8%). 
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5.2 Resultaten per dorp 

 

1.  Binding met het dorp 

 

Wat zijn de redenen geweest om in uw dorp te komen wonen? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Dorps karakter 52% 47% 42% 53% 46% 

Geboren/familie woont er 27% 36% 35% 39% 35% 

Rust 32% 33% 28% 39% 31% 

Nabijheid Rotterdam 3% 20% 42% 19% 29% 

Aantrekkelijke woningen 19% 30% 30% 28% 28% 

Dicht bij werk 21% 20% 25% 24% 23% 

Veiligheid 11% 8% 11% 15% 11% 

Nabijheid Gouda 0% 20% 11% 1% 10% 

Goedkoop wonen 3% 15% 5% 11% 8% 

Voorzieningen 0% 5% 11% 3% 7% 

Relatie/partner 15% 7% 4% 8% 6% 

Nabijheid Zoetermeer 10% 6% 2% 8% 5% 

Station/trein 0% 1% 7% 0% 4% 

Snelweg 0% 2% 3% 8% 3% 

Centraal in de randstad 0% 2% 2% 0% 1% 

Groen 2% 0% 1% 1% 1% 

Anders 16% 7% 1% 5% 5% 

Weet niet/geen mening 0% 1% 0% 1% 0% 

 

Hoe groot is uw binding met uw dorp? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5 – de binding met mijn dorp is zeer 

groot 
13% 24% 16% 19% 18% 

4 35% 25% 37% 24% 32% 

3 21% 26% 31% 39% 30% 

2 3% 16% 11% 14% 12% 

1 – de binding met mijn dorp is zeer 

klein 
18% 7% 4% 5% 6% 

Weet niet/geen mening 10% 2% 0% 0% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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2.  Contact met andere inwoners 

 

Hoe belangrijk vindt u contact met andere mensen in uw dorp? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5 – contact met andere mensen in mijn 

dorp vind ik zeer belangrijk 
21% 28% 15% 25% 20% 

4 32% 30% 38% 47% 37% 

3 38% 23% 37% 23% 32% 

2 3% 18% 7% 5% 8% 

1 – contact met andere mensen in mijn 

dorp vind ik zeer onbelangrijk 
5% 1% 2% 1% 2% 

Weet niet/geen mening 2% 1% 1%  0% 1% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Op welke manieren heeft u contact met andere mensen in uw dorp? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

In de straat/met buren 87% 87% 83% 89% 85% 

Winkels 68% 69% 62% 68% 65% 

Sportvereniging 21% 48% 35% 37% 37% 

Kerk 35% 24% 23% 17% 24% 

Cafés 3% 8% 7% 23% 9% 

Bibliotheek 2% 13% 5% 16% 8% 

School 5% 11% 7% 9% 8% 

Dorpshuis 11% 0% 1% 28% 6% 

Muziekvereniging 0% 2% 6% 13% 6% 

Verzorgingshuis 5% 2% 3% 6% 3% 

Vrouwenbeweging 15% 2% 0% 7% 3% 

Werk 5% 2% 3% 0% 3% 

Famielie/vrienden 8% 0% 2% 0% 2% 

Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas 2% 4% 2% 1% 2% 

Jongerencentrum 2% 0% 1% 0% 1% 

Wijkgebouw 2% 0% 1% 2% 1% 

Via Social Media 0% 2% 1% 0% 1% 

Bridgeclub 0% 0% 1% 1% 1% 

Ouderenbond 0% 0% 1% 0% 1% 

Anders 3% 7% 9% 17% 9% 

Ik heb geen contact met andere mensen 

in mijn dorp 
3% 2% 5% 3% 4% 
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3.  Gebruik voorzieningen 

 

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 92% 85% 86% 88% 87% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
8% 14% 12% 9% 11% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

 0%  0%  0%   0% 0% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
 0%  1% 1% 3% 1% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Basisschool 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 66% 72% 76% 81% 75% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
29% 25% 22% 17% 23% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

0%  2% 0% 0%  1% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
5% 1% 1% 2% 2% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Centrum voor jeugd en gezin/opvoedpoli 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 76% 81% 85% 84% 83% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
0%  19% 15% 11% 13% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

 0% 0%  0%  3% 1% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
24% 0%  0% 2% 3% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Dagbesteding (bij zorginstelling of particulier initiatief) 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 100% 98% 98% 99% 98% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
 0% 1% 1% 1% 1% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

 0% 2% 0% 0%  1% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
 0% 0%  1% 0%  0% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sport 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 40% 34% 43% 34% 40% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
21% 46% 39% 42% 39% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

18% 12% 10% 10% 11% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
21% 8% 8% 15% 11% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Muziek 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 90% 65% 84% 60% 76% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
3% 11% 10% 21% 11% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

2% 11% 4% 10% 7% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
5% 13% 2% 9% 6% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Horeca 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 63% 34% 27% 17% 31% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
8% 8% 13% 20% 12% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

21% 35% 48% 48% 42% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
8% 22% 12% 16% 14% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Kerk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 52% 68% 66% 76% 67% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
30% 16% 22% 15% 21% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

2% 10% 7% 3% 6% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
16% 7% 4% 6% 6% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Vrijwilligerswerk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 57% 46% 63% 58% 58% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
29% 32% 20% 31% 25% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

5% 5% 10% 8% 8% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
10% 17% 7% 3% 9% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Uitgaan 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 59% 48% 48% 38% 47% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
2% 3% 2% 2% 2% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

16% 13% 22% 33% 21% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
24% 36% 28% 28% 29% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Jongerencentrum 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 97% 93% 98% 97% 97% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
0%  1% 1% 0%  1% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

0%  0%  0% 2% 1% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
3% 6% 0%  1% 2% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Vrouwenbeweging 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 82% 93% 99% 92% 95% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
16% 2% 1% 0%  2% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

0%  0%  0% 7% 1% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
2% 6% 0%  1% 2% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Bibliotheek 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 68% 52% 66% 68% 64% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
8% 33% 23% 25% 24% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

3% 5% 4% 5% 4% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
21% 10% 7% 2% 8% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Supermarkt 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Neem ik niet af/gebruik ik niet 2% 2% 4% 5% 4% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) in mijn eigen dorp 
33% 49% 62% 40% 52% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

zowel in mijn eigen dorp als buiten 

mijn eigen dorp 

51% 46% 30% 48% 39% 

Gebruik deze voorziening/ activiteit 

(meestal) buiten mijn eigen dorp 
14% 2% 3% 8% 5% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

4.  Dorpshuisfunctie 

 

Weet u dat uw dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ja  94% 56% 59% 86% 67% 

Nee 6% 44% 41% 14% 33% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kunt u aangeven hoe goed u op de hoogte bent van de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw? 
- Alleen beantwoord door inwoners die bekend zijn met het dorpshuis/wijkgebouw - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ik weet zeer goed wat de activiteiten in 

het dorpshuis/wijkgebouw zijn 
9% 1% 4% 25% 9% 

Ik weet enigszins wat de activiteiten in 

het dorpshuis/wijkgebouw zijn 
47% 36% 46% 51% 45% 

Ik weet niet wat de activiteiten in het 

dorpshuis/wijkgebouw zijn 
45% 62% 50% 24% 45% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Hoe vaak bezoekt u het dorpshuis/wijkgebouw in uw eigen regio? 
- Alleen beantwoord door inwoners die bekend zijn met het dorpshuis/wijkgebouw - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Vaker dan één keer per week 5% 3% 1% 16% 5% 

(Ongeveer) één keer per week 0%  3% 1% 17% 5% 

(Ongeveer) één keer per twee weken 0%  3% 1% 2% 2% 

(Ongeveer) één keer per maand 8% 3% 5% 13% 7% 

Een paar keer per jaar 12% 14% 11% 18% 14% 

(Ongeveer) één keer per jaar 17% 3% 5% 11% 8% 

Minder vaak dan één keer per jaar 31% 9% 12% 11% 14% 

Nooit 27% 62% 64% 10% 46% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Hoe tevreden bent u over de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw in uw eigen dorp? 
- Alleen beantwoord door inwoners die het dorpshuis/wijkgebouw (wel eens) bezoeken - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Zeer tevreden 5% 4% 2% 9% 5% 

Tevreden 14% 19% 14% 22% 18% 

Neutraal 17% 42% 35% 54% 39% 

Ontevreden 10% 4% 2% 0%  3% 

Zeer ontevreden 7% 4% 2% 0%  2% 

Weet niet/geen mening 48% 27% 46% 15% 33% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Waarom bezoekt u het dorpshuis in uw eigen dorp nooit? Meerdere antwoorden mogelijk 
- Alleen beantwoord door inwoners die bekend zijn met het dorpshuis/wijkgebouw, maar nooit bezoeken - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Het activiteitenaanbod/de 

voorzieningen interesseren me 

niet/geen behoefte aan 

63% 49% 41% 33% 44% 

Geen tijd/te druk 13% 12% 41% 33% 31% 

Ik maak gebruik van andere 

mogelijkheden 
25% 14% 17% 0% 16% 

Onbekendheid aanbod 6% 19% 5% 33% 10% 

Ik vind dat andere organisaties en 

gebouwen (school, gemeente, 

bibliotheek, verzorgingshuis, kerk, 

verenigingen, café) de functie van een 

dorpshuis beter kunnen vervullen 

0% 7% 9% 11% 8% 

De voorzieningen/activiteiten zijn te 

duur 
0% 0% 1% 11% 1% 

Te ver weg/kan er niet komen 0% 2% 0% 0% 1% 

Anders 13% 9% 13% 11% 12% 

 

Hoe belangrijk vindt u het dat uw dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5 – dat vind ik zeer belangrijk 34% 14% 11% 31% 18% 

4 25% 18% 19% 28% 21% 

3 13% 24% 27% 26% 25% 

2 13% 13% 17% 8% 14% 

1 – dat vind ik zeer onbelangrijk 5% 21% 11% 2% 11% 

Weet niet/geen mening 10% 10% 16% 4% 12% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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5.  Activiteiten in het dorp 

 

Kunt u voor onderstaande groepen inwoners aangeven hoe belangrijk u vindt dat er voor deze groep 
activiteiten in uw dorp zijn? Jeugd tot 12 jaar 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5= zeer belangrijk 70% 70% 64% 75% 68% 

4 21% 24% 22% 16% 21% 

3 5% 2% 9% 8% 7% 

2 3% 2% 3% 0%  2% 

1= zeer onbelangrjik 0%  0%  2% 1% 1% 

Weet niet/geen mening 2% 2% 1% 1% 1% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Kunt u voor onderstaande groepen inwoners aangeven hoe belangrijk u vindt dat er voor deze groep 
activiteiten in uw dorp zijn? Jongeren van 12 tot en met 22 jaar 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5= zeer belangrijk 47% 48% 47% 44% 47% 

4 35% 29% 30% 39% 32% 

3 13% 11% 13% 15% 13% 

2 3% 6% 7% 0%  5% 

1= zeer onbelangrjik 0%  6% 1% 1% 2% 

Weet niet/geen mening 2% 2% 1% 2% 2% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Kunt u voor onderstaande groepen inwoners aangeven hoe belangrijk u vindt dat er voor deze groep 
activiteiten in uw dorp zijn? Inwoners van 23 tot en met 40 jaar 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5= zeer belangrijk 29% 20% 10% 18% 16% 

4 16% 15% 24% 27% 22% 

3 42% 42% 37% 44% 40% 

2 6% 11% 15% 3% 11% 

1= zeer onbelangrjik 3% 2% 8% 5% 6% 

Weet niet/geen mening 3% 11% 5% 4% 6% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kunt u voor onderstaande groepen inwoners aangeven hoe belangrijk u vindt dat er voor deze groep 
activiteiten in uw dorp zijn? Inwoners van 41 tot en met 64 jaar 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5= zeer belangrijk 27% 24% 13% 16% 17% 

4 29% 24% 28% 29% 27% 

3 33% 33% 34% 47% 36% 

2 8% 15% 15% 3% 12% 

1= zeer onbelangrjik  0% 1% 6% 2% 3% 

Weet niet/geen mening 3% 4% 5% 4% 4% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Kunt u voor onderstaande groepen inwoners aangeven hoe belangrijk u vindt dat er voor deze groep 
activiteiten in uw dorp zijn? Inwoners van 65 jaar of ouder 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

5= zeer belangrijk 59% 64% 55% 59% 58% 

4 29% 22% 30% 23% 27% 

3 5% 12% 10% 13% 10% 

2 3% 1% 2% 0%  2% 

1= zeer onbelangrijk 0%  0%  2% 2% 1% 

Weet niet/geen mening 5% 1% 2% 3% 2% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kunt u aangeven wie volgens u verantwoordelijk is voor de activiteiten in uw dorp?  

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Dat is alleen de verantwoordelijkheid 

van de inwoners 
2% 1% 1% 2% 1% 

Dat is met name de 

verantwoordelijkheid van de inwoners 

en in beperkte mate de 

verantwoordelijkheid van de gemeente 

22% 20% 23% 19% 22% 

Dat is in gelijke mate de 

verantwoordelijkheid van de inwoners 

en de gemeente 

41% 57% 51% 53% 51% 

Dat is met name de 

verantwoordelijkheid van de gemeente 

en in beperkte mate de 

verantwoordelijkheid van de inwoners 

33% 18% 18% 23% 20% 

Dat is alleen de verantwoordelijkheid 

van de gemeente 
0%  1% 1% 2% 1% 

Anders 0%  2% 2% 0%  2% 

Weet niet/geen mening 2% 2% 3% 1% 2% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Welke rol(len) ziet u hierbij voor de gemeente? Wat zou de gemeente volgens u kunnen doen?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

 - Alleen beantwoord door inwoners die het (mede) de verantwoordelijkheid van de gemeente vinden - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Promotie maken/bekendheid geven 

aan de activiteiten 
70% 75% 73% 64% 72% 

Verstrekken van jaarlijkse subsidie 74% 70% 64% 72% 68% 

Regels versoepelen om activiteiten 

makkelijk(er) mogelijk te maken 
59% 58% 46% 46% 50% 

Eenmalig dorpsbudget beschikbaar 

stellen 
13% 21% 19% 24% 20% 

Anders 3% 8% 9% 6% 8% 
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Heeft u zelf nog ideeën om uw dorp levendig en vitaal te houden? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ja 37% 28% 31% 50% 34% 

Nee 63% 72% 69% 50% 66% 

 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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5.3 Introductie e-mail en vragenlijst 

 

 

E-mail introductie 

Geacht panellid, 

Graag nodigen wij u uit voor het derde onderzoek van het Inwonerspanel. In dit onderzoek 

vragen wij uw mening over het dorp waarin u woont.  

Het gaat onder meer om de volgende vragen: Waarom woont u hier? Wat is de binding met 

uw dorp? Op welke manieren heeft u contact met andere inwoners in het dorp? Welke rol 

spelen centrale ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen in dit contact? Om antwoord te krijgen 

op deze en andere vragen hebben we een vragenlijst opgesteld.  

Het invullen van de vragenlijst vraagt circa 8 minuten van uw tijd. Natuurlijk is deelname 

vrijwillig en worden uw antwoorden anoniem verwerkt. De gemeente stelt uw mening dan 

ook zeer op prijs. U kunt met het onderzoek starten door op de onderstaande link te klikken: 

[!LINK!] 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via e-mail 

(a.van.grootheest@duomarketresearch.nl) of telefonisch (030-2631085). 

 

Mede namens de gemeente Zuidplas wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Onderzoeksbureau DUO Market Research 

 

Aart van Grootheest 
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Hierna volgen enkele vragen over uw (eigen) dorp. Hiermee bedoelen we niet de gemeente 

Zuidplas, maar Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel,  Zevenhuizen en Oud 

Verlaat. 

 

Vraag 1 

Wat zijn de redenen geweest om in uw dorp te komen wonen?  

Meerdere antwoorden mogelijk, antwoorden worden at random getoond 

1. Aantrekkelijke woningen 

2. Goedkoop wonen 

3. Voorzieningen 

4. Veiligheid 

5. Rust 

6. Dorps karakter 

7. Geboren/familie woont er 

8. Dicht bij werk 

9. Nabijheid Rotterdam 

10. Nabijheid Gouda 

11. Nabijheid Zoetermeer 

12. Anders, namelijk:…………………………………   

13. Weet niet/geen mening 

 

 

Vraag 2 

Hoe groot is uw binding met uw dorp?  

1. 5 – de binding met mijn dorp is zeer groot 

2. 4 

3. 3 

4. 2 

5. 1 – de binding met mijn dorp is zeer klein 

6. Weet niet/geen mening 

 

 

Vraag 3 

Hoe belangrijk vindt u contact met andere mensen in uw dorp?  

1. 5 – contact met andere mensen in mijn dorp vind ik zeer belangrijk 

2. 4 

3. 3 

4. 2 

5. 1 – contact met andere mensen in mijn dorp vind ik zeer onbelangrijk 

6. Weet niet/geen mening 
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Vraag 4 

Op welke manieren heeft u contact met andere mensen in uw dorp? Meerdere antwoorden 

mogelijk – antwoordopties 1-13 worden ad random voorgelegd 

1. Kerk 

2. Dorpshuis 

3. Sportvereniging 

4. Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas 

5. Cafés 

6. Verzorgingshuis 

7. Muziekvereniging 

8. Bibliotheek 

9. Jongerencentrum 

10. Wijkgebouw 

11. Winkels 

12. De vrouwenbeweging 

13. In de straat/met buren 

14. Ik heb geen contact met andere mensen in mijn dorp 

15. Anders, namelijk:……………………………. 
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Vraag 5 

We willen graag te weten komen van welke  voorzieningen/activiteiten u gebruik maakt en of 

u dat in uw eigen dorp doet of daarbuiten. U kunt antwoorden met: 

1. Neem ik niet af/gebruik ik niet 

2. Gebruik deze voorziening/activiteit (meestal) in mijn eigen dorp 

3. Gebruik deze voorziening/activiteit zowel in mijn eigen dorp als buiten mijn eigen dorp 

4. Gebruik deze voorziening/activiteit (meestal) buiten mijn eigen dorp 

 

 Neem ik niet 
af/gebruik ik niet 

 

Gebruik deze 
voorziening/ 

activiteit (meestal) 
in mijn eigen dorp 

 

Gebruik deze 
voorziening/ 

activiteit zowel in 
mijn eigen dorp als 
buiten mijn eigen 

dorp 

Gebruik deze 
voorziening/ 

activiteit (meestal) 
buiten mijn eigen 

dorp 

 

Kinderdagverblijf/ 

peuterspeelzaal 
□ □ □ □ 

Basisschool □ □ □ □ 

Centrum voor jeugd en 

gezin/opvoedpoli 
□ □ □ □ 

Dagbesteding (bij zorginstelling 

of particulier initiatief) 
□ □ □ □ 

Sport □ □ □ □ 

Muziek □ □ □ □ 

Horeca □ □ □ □ 

Kerk □ □ □ □ 

Vrijwilligerswerk □ □ □ □ 

Uitgaan  □ □ □ □ 

Jongerencentrum □ □ □ □ 

Vrouwenbeweging □ □ □ □ 

Bibliotheek □ □ □ □ 

Supermarkt □ □ □ □ 
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Vraag 6 

Weet u dat uw dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft? 

1. Ja, namelijk (de naam van het  dorpshuis/wijkgebouw):………………………  → vraag 7 

2. Nee → vraag 13 

 

 

Vraag 7 

Kunt u aangeven hoe goed u op de hoogte bent van de activiteiten in het 

dorpshuis/wijkgebouw? 

1. Ik weet zeer goed wat de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw zijn 

2. Ik weet enigszins wat de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw zijn 

3. Ik weet niet wat de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw zijn 

 

 

Vraag 8 

Hoe vaak bezoekt u het dorpshuis/wijkgebouw in uw eigen dorp? 

1. Vaker dan één keer per week 

2. (Ongeveer) één keer per week 

3. (Ongeveer) één keer per twee weken 

4. (Ongeveer) één keer per maand 

5. Een paar keer per jaar 

6. (Ongeveer) één keer per jaar 

7. Minder vaak dan één keer per jaar   

8. Nooit → vraag 11 

 

 

Vraag 9 

Hoe tevreden bent u over de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw in uw eigen dorp? 

1. Zeer tevreden 

2. Tevreden 

3. Neutraal 

4. Ontevreden 

5. Zeer ontevreden 

6. Weet niet/geen mening 

 

 

Vraag 10 

Kunt u uw antwoord toelichten, waarom bent u (on)tevreden? 
 

 

 

 

→ door met vraag 13 
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Vraag 11 

Waarom bezoekt u het dorpshuis in uw eigen dorp nooit? Meerdere antwoorden mogelijk 

1. Het activiteitenaanbod/de voorzieningen interesseren me niet 

2. De voorzieningen/activiteiten zijn te duur 

3. Geen tijd/te druk 

4. Ik vind dat andere organisaties en gebouwen (school, gemeente, bibliotheek, 

verzorgingshuis, kerk, verenigingen, café) de functie van een dorpshuis beter kunnen 

vervullen 

5. Te ver weg/kan er niet komen 

6. Ik maak gebruik van andere mogelijkheden 

7. Anders, namelijk: …………………. 

 

 

Vraag 12 

Wat zou voor u een reden zijn om een dorpshuis wel  te bezoeken?  Met andere woorden wat 

moet er volgens u veranderen ?  

 

 

 

 

 

 

Vraag 13 

Hoe belangrijk vindt u het dat uw dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft?  

1. 5 – dat vind ik zeer belangrijk 

2. 4 

3. 3 

4. 2 

5. 1 – dat vind ik zeer onbelangrijk 

6. Weet niet/geen mening 
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Vraag 14 

Kunt u voor de onderstaande groepen inwoners aangeven hoe belangrijk u vindt dat er voor 

deze groep activiteiten in uw dorp zijn? U kunt dit doen op een schaal van 5 (zeer belangrijk) 

tot en met 1 (zeer onbelangrijk). 

 

 5= zeer 

belangrijk 

4 3 2 
1= zeer 

onbelang-

rjik 

Weet 

niet/geen 

mening 

Jeugd tot 12 jaar □ □ □ □ □ □ 

Jongeren van 12 tot en 

met 22 jaar 
□ □ □ □ □ □ 

Inwoners van 23 tot en 

met 40 jaar 
□ □ □ □ □ □ 

Inwoners van 41 tot en 

met 64 jaar 
□ □ □ □ □ □ 

Inwoners van 65 jaar of 

ouder 
□ □ □ □ □ □ 

 

 

Vraag 15 

Kunt u aangeven wie volgens u verantwoordelijk is voor de activiteiten in uw dorp?  

1. Dat is alleen de verantwoordelijkheid van de inwoners → door met vraag 17 

2. Dat is met name de verantwoordelijkheid van de inwoners en in beperkte mate de 

verantwoordelijkheid van de gemeente 

3. Dat is in gelijke mate de verantwoordelijkheid van de inwoners en de gemeente 

4. Dat is met name de verantwoordelijkheid van de gemeente en in beperkte mate de 

verantwoordelijkheid van de inwoners 

5. Dat is alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente 

6. Anders, namelijk:…………………….. → door met vraag 17 

7. Weet niet/geen mening → door met vraag 17 

 

 

Vraag 16 

Welke rol(len) ziet u hierbij voor de gemeente? Wat zou de gemeente volgens u kunnen doen? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

1. Verstrekken van jaarlijkse subsidie 

2. Eenmalig dorpsbudget beschikbaar stellen 

3. Promotie maken/bekendheid geven aan de activiteiten 

4. Regels versoepelen om activiteiten makkelijk(er) mogelijk te maken 

5. Anders, namelijk:………………………….. 
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Vraag 17 

Heeft u zelf nog ideeën om uw dorp levendig en vitaal te houden? 

1. Nee 

2. Ja, namelijk:  
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Afsluiting 

 

Vraag 18 – alle inwoners 

Heeft u nog opmerkingen of suggesties? U kunt ze hieronder noteren. 

 

 

 

 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!  

We houden u als panellid via e-mail op de hoogte van het resultaat.  
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5.4 Open antwoorden en toelichtingen  

 

Vraag 1 

Antwoorden bij de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Wat zijn de redenen geweest om in uw 

dorp te komen wonen?  

• Advies van een bevriend amateur muzikant                                                                                                                                                                          

• Boven rivieren; station aanwezig en geen erfpacht                                                                                                                                   

• Bussen en nsstation en gelukkig geen metro                                                                                                                                                                                                                                    

• Destijds trek uit drukke binnenstad met veel verkeer vanwege opgroeiende kleine 

kinderen                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Grote tuin                                                                                                                                                                                                       

• Ik ging mee met m'n toentertijd toekomstige echtgenoot; ik had nog nooit van 

moerkapelle gehoord                                                                                                                                                                                                                

• Kerk                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Kerk en school                                                                                                                                                                                                                                

• Kerkelijke betrokkenheid                                                                                                                                                                                  

• Kleinschaligheid, en geen bakken vol import hagenezen die een stempel drukken op sfeer 

en omgeving.                                                                                                                                                                                                      

• Landelijk karakter                                                                                                                                                                                                                                                   

• Midden van beider voormalige woonplaats                                                                                                                                                                                                

• Nabij recreatie                                                                                                                                                                                          

• Nabijheid den haag                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Nabijheid den haag                                                                                                                                                                                                                                                  

• Nabijheid snelwegen, nabijheid familie in krimpenerwaard en moordrecht                                                                                                                                                                

• Nabijheid treinstation en snelwegen                                                                                                                                                               

• Rottemeren                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Ruime opzet dorp noord vergeleken bij bijv. Gouda achterwillens in dezelfde periode 

gebouwd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Toen nog dorpskarakter januari 1967                                                                                                                                                                                            

• Vanwege scheiding andere woonplaats gekozen                                                                                                                                                      

• Verenigingsleven                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Vrienden woonden hier                                                                                                                                                                                                                                       

• Vroeger in moerkapelle gewoond, en teruggekomen omdat vrienden er wonen                                                                                                                                                       

• We werden onteigend (gouderak randweg) en vonden in moordrecht weer een plek aan 

de ijssel                                                                                                                                                                                                                                   

• We wilden eigenlijk in bleiswijk wonen, maar zevenhuizen was vanwege de ligging aan 

de rotte een goed alternatief.                                                                                                                                                                       

• Zochten een woning tussen gouderak en aalsmeer                                                                                                                                                                                                            
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Vraag 4 

Antwoorden bij de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Op welke manieren heeft u contact met 

andere mensen in uw dorp?  

• 50plusbus                                                                                                                                                                                                            

• Bestuursfuncties bij niet-genoemde organisaties                                                                                                                                  

• Bestuurswerk; vroeger door kinderen/school                                                                                                                                                                                                                                      

• Bezoeken                                                                                                                                                                                                                                          

• Bij georganiseerde dingen zoals de braderie, kaarsjesavond en koningsdag.                                                                                                                                     

• Bravo activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Buurtpreventie                                                                                                                                                                                                                                                           

• Buurtpreventie en VVN-Zuidplas, Middenstand                                                                                                                                                                                                

• Buurtvereniging (inmiddels opgeheven)                                                                                                                                                                        

• Culturele activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Div                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Evenementen zoals oogstfeest ed.                                                                                                                                                                                                          

• Helaas in moordrecht geen dorpshuis                                                                                                                                                                   

• Historische vereniging                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Ik doe vrijwilligerswerk met houderen in mijn dorp                                                                                                                                                                                                               

• Ik hoor al die klaag liederen aan en dan denk ik zelf weer een die aangeklaagt kan 

worden voor artikel 262 !                                                                                                                                                                                                                                                     

• Koor                                                                                                                                                                                                 

• M3                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Marktplein, zwembad, bridgeclub, Wereldwinkel etc. Etc.                                                                                                                                                                                                         

• Met hond uitlaten                                                                                                                                                                                                                 

• Net verhuisd                                                                                                                                                                                  

• Nog beginnende, ben een relatief nieuwe inwoner van de nieuwbouw in Zevenhuizen                                                                                 

• Omroepzuidplas.nl en facebook                                                                                                                                                                                                                             

• Opvang                                                                                                                                                                                                                     

• Oudheidkamer Nieuwerkerk                                                                                                                                                                     

• Politiek                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Politiek en andere contacten van verschillende instanties, verenigingen en gewoon.                                                                                                                                                                      

• Restaurant en contacten tijdens uitlaten van de hond                                                                                                                                                                      

• Reumavereniging-vrijwilligerswerk                                                                                                                                                     

• Rotary, SCNZ                                                                                                                                                                                                                                                                         

• SAZ Seniore Actief Zuidplas                                                                                                                                                                                                                            

• School, Eendragtspolder initiatief                                                                                                                                                                                 

• Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle                                                                                                                                                

• Stichting Steps on Stage, musicallessen                                                                                                                                                                                                                                       

• Stichting zuidplas helpt                                                                                                                                                                                                                        

• Verenigingsleven                                                                                                                                                                                                  

• Via " open atelier " werk met glas en keramiek. Heb hier altijd voor de klas gestaan.                                                                                         

• Via creche en school van kinderen                                                                                                                                                                                                                                            
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• Via diverse verenigingen en bonden                                                                                                                                                                                                             

• Via Omroep Zuidplas en FB Je bent Nieuwerkerker                                                                                                                                                            

• Vluchtenlingenbegeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Vrienden en vogelwerkgroep                                                                                                                                                                                                                                            

• Vrijwillige brandweer                                                                                                                                                                                                                   

• Vrijwilliger Leercentrum PCOB en vrijwilliger Zuidplas in beweging (PCOB)                                                                                                                                 

• Vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                                                                                                    

• Vrijwilligerswerk en contact met mensen op verenigingen welke ook buiten Nieuwerkerk 

activiteiten hebben (zang, muziek)                                                                                                                                                                                                                                             

• Vroeger via de bibliotheek,maar deze is nu zo klein dat als je er met twee personen instaat 

je al niet meer kan ademhalen, laat staan iets organiseren.                                                                                                                                                                               

• Vrouwenkoor                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Weinig contact in verband met het (tot nu toe) werken buiten Moordrecht                                                                                                                                                                                       

• Welzijn zuidplas                                                                                                                                                                                                                

• Woon er nog te kort, heb nog geen tijd gehad om iets te ondernemen                                                                                                                                

• Yoga                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Yogahuis                                                                                                                                                                                                                                                     

• Zangkoor                                                                                                                                                                                                                       

• Zing in koor muziekschool, deelnemer aan vaste gymgroepen bij Fitland                                                                                                                      

 

Vraag 6 

Antwoorden bij de optie “Ja, namelijk (de naam van het dorpshuis/wijkgebouw)” bij de 

vraag: Weet u dat uw dorp een dorpshuis/wijkgebouw heeft?  

• Batavier 172 keer genoemd 

• Het Turfhuis 43 keer genoemd 

• Op Moer 43 keer genoemd 

• Swanla 69 keer genoemd 

• Alleen voor de jeugd, Het Blok                                                                                                                                                                                                                                                             

• Batavier/ het Blok                                                                                                                                                                                                                                        

• Bayevier                                                                                                                                                                                                                 

• Blok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Boerderij                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Buurthuis Hitland                                                                                                                                                                                                                                     

• Dat weet ik niet                                                                                                                                                                                                        

• De batavier (vm lokaie van ca meer dan een dozijn verenigingen !!!!!                                                                                                                

• De Batavier in Nieuwerkerk en dorpshuis Swanla in Zevenhuizen                                                                                         

• De Vierkap                                                                                                                                                                                                                                           

• De Vierkap                                                                                                                                                                                                       

• De zespunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• De Zespunt, (In Turfhuis nog nooit geweest)                                                                                                                                                                                                                                 

• Dorphuis                                                                                                                                                                                                                                      
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• Dorpshuis                                                                                                                                                                                                       

• Dorpshuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Dorpshuis Swanla  en Hervormd Centrum                                                                                                                                                                                                                                      

• Driepunter                                                                                                                                                                                                                                   

• Geen idee                                                                                                                                                                                                

• Geen idee hoe dat heet                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Gemeentehuis Raadhuisplein.                                                                                                                                                                                                                                         

• Had een dorpshuis --> De Batavier                                                                                                                                                                                                     

• Het blok                                                                                                                                                                                                

• Het blok                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Het blok                                                                                                                                                                                                                                                           

• Het Blok, de Batavier                                                                                                                                                                                                                

• Het zal er vast zijn maar ik weer niet hoe het heet                                                                                                                                              

• Iets met turf                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Iets met turf?                                                                                                                                                                                                                                              

• Ik weet dat het er is, ik weet alleen de naam niet.                                                                                                                                                                           

• Ik weet dat het er is, maar ik weet de naam niet                                                                                                                                                

• Ik wet niet hoe het heet                                                                                                                                                                                                                                                                 

• In de brede school                                                                                                                                                                                                                                         

• In de Meidoorn                                                                                                                                                                                                               

• In de nieuwe school dacht ik?                                                                                                                                                            

• Is inmiddels verworden tot 13 in een dozijn voorziening                                                                                                                                                                                                                                 

• Ja, de Batavier                                                                                                                                                                                                                                           

• Maar kom daar nooit                                                                                                                                                                                                   

• N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Naam onbekend, verbouwde boerderij bij het station                                                                                                                                                                                                                               

• Nieuwe dorpshuis bij de scholen                                                                                                                                                                                                                    

• Polderhuis ??                                                                                                                                                                                                        

• Soos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Spanla                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Spanla                                                                                                                                                                                                                                            

• Sport en Cultuurcentrum Swanla                                                                                                                                                                                

• Swala                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Turfhuis / zespunt                                                                                                                                                                                                                                                       

• Turfhuis, Zespunt, de Stee                                                                                                                                                                                                                 

• Was De Batavier; maar die voorziening is helaas wegbezuinigd. Nu geen dorpshuis meer 

in Nieuwerkerk a/d ijssel                                                                                                                                                                                                                            

• Weet de naam niet                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Weet de naam niet, maar naast NS                                                                                                                                                                                                                                        

• Weet geen naam. Maak geen gebruik van.                                                                                                                                                                                                    

• Weet ik niet                                                                                                                                                                                          

• Weet ik niet; belangrijk?                                                                                                                                                                                                                                                                            
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• Zespunt                                                                                                                                                                                                                                                          

• Zespunt                                                                                                                                                                                                                            

• Zespunt                                                                                                                                                                                              

• Zespunt                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Zespunt                                                                                                                                                                                                                                                         

• Zespunt                                                                                                                                                                                                                           

• Zespunt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Ziezo, de Batavier en het gebouw  bij de flats langs het spoor                                                                                                  

 

Vraag 10 

Kunt u uw antwoord toelichten, waarom bent u (on)tevreden? Bij vraag 9: Hoe tevreden bent u 

over de activiteiten in het dorpshuis/wijkgebouw in uw eigen dorp? 

• Aardig aanbod van theateractiviteiten, gezellige sociale ruimte voor drankje, goede 

vergadermogelijkheden (al zijn ze veel doordeweekse avonden  bezet (vaste 

verhuurders).                                                                                                                                                                                                         

• Als dit gedeeld moet worden met een uitvaartcentrum vind ik dit diep in en in treurig !                                                                                                                            

• Als wij er komen is het goed geregeld!                                                                                                                                         

• Antwoord is neutraal. Er zou iets meer gedaan kunnen worden m.n. Sociale media wat er 

gedaan wordt in de dorpshuizen. Betreft Jeugdwerk is mij niet duidelijk wat zij nu doen. 

En als je het weet is dit zo kort dag dat je al andere afspraken hebt gemaakt en er niet 

naartoe kan.                                                                                                                                                                                                                                                          

• Ben niet zo op de hoogte van activiteiten. Ruimtes zijn wat klein voor grotere activiteiten. 

Vooral bibliotheekbezoek.                                                                                                                                                                                                                                                       

• Bezoek niet veel activiteiten maar als ik ze wel bezoek zijn leuk en gezellig                                                                                                                               

• De activiteiten waaraan ik deelneem zijn in Swanla.                                                                                                                           

• De bibliotheek neemt de meeste ruimte in. Dit belemmert de activiteiten waarvoor het 

dorpshuis oorspronkelijk was bedoeld.                                                                                                                                                   

• De meeste activiteiten spreken mij niet aan.                                                                                                                                                                                             

• Door de bibliotheek is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de zalen, bijv. 

Voor de ouderenbonden                                                                                                                                                                                                                             

• Door de dubbele functie van het dorpshuis in Het Turfhuis, maken de scholen vaak 

gebruik van de ruimte. Voor trainingen of lessen.                                                                                                                                                                        

• Er gebeurt niet zoveel waar aan ik deel neem, het is ook niet een aantrekkelijk gebouw, 

erg oud                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Er is niet veel te doen                                                                                                                                                                                                                 

• Er is voor "elck wat wils".                                                                                                                                                                         

• Er word naar mijn idee voldoende aangeboden, maar heb niet aan alles behoefte                                                                                         

• Er worden geen initiatieven ontwikkeld. Het lijkt wel uitgestorven.                                                                                                                                                                                            

• Er wordt veel georganiseerd                                                                                                                                                                                                      

• Er wordt voldoende georganiseerd                                                                                                                                                                   

• Er zijn meerdere locaties in mijn dorp die een ontmoetingsfunctie hebben. Het Turfhuis is 

nog onvoldoende opgetuigd.                                                                                                                                                                              
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• Er zijn niet veel activiteiten die mijn interesse hebben.                                                                                                                                                                                                     

• Er zijn nog weinig activiteiten. Ook is  het onduidelijk of je het kan huren en wat dan de 

kosten/voorwaarden zijn.                                                                                                                                                                                                                                          

• Er zijn voldoende en gevarieerde activiteiten                                                                                                                                               

• Er zit nu een bieb en weinig activiteiten. De Batavier is in alle opzichten, ook financieel, 

een totale mislukking                                                                                                                                                                         

• Fijne ruimte met vriendelijk personeel                                                                                                                                                                                                                    

• Geen behoefte                                                                                                                                                                                                            

• Geen oordeel: maak er te weinig gebruik van om te kunnen oordelen                                                                                                                          

• Goede locatie                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Het Dorpshuis opmoer biedt mij een centraal ontmoetingspunt                                                                                                                                                                                           

• Het dorpshuis voldoet in geen ene mate aan zijn functie.Je kan zelfs geen koffie of thee 

zetten. Gewoon een wassen neus .Eigenlijk bedonderd de gemeente ons gewoon om te 

zeggen dat er een dorpshuis is.                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Het heeft geen gezellige uitstraling waar je afspreekt elkaar te ontmoeten. 

• Is vaak gesloten.                                                                                                                                                                                                                          

• Het is een echt en hecht centrum voor het Dorp                                                                                                                                                                                                                                     

• Het is een ruim aanbod, maar heb andere bezigheden waardoor ik er weinig gebruik van 

maak.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Het is geen uitnodigend dorpshuis; eigenaar, personeel niet erg vriendelijk                                                                                                                                      

• Het is jammer, dat er zo weinig wordt georganiseerd, dat ik het niet merk.                                                                                                         

• Het is nu volgens mij voornamelijk in gebruik als bibliotheek.                                                                                                                                                                                                              

• Het is prima                                                                                                                                                                                                                                  

• Het was leuker toen vroeger het theater nog regelamtig gebruikt werd                                                                                                                                            

• Het wordt gebruikt, door muziekvereniging de Kleine Trompetter, theater voorstellingen, 

ook de bibliotheek is erin gevestigd alsmede de sportverenigingen!                                                                                                                                                     

• Horeca gedeelte nodigt niet uit, na het sporten even na praten of even een bespreking aan 

een tafel zoals bij Swanla gebeurd is niet gebruikelijk                                                                                                                          

• Ik ben bejaard  en heb mijn hobby's                                                                                                                                                                                                          

• Ik gebruik het dorpshuis vooral doordat verenigingen waar ik lid van ben het huren. Ook 

biblotheek, sporten en stemmen doe ik daar.                                                                                                                                                                                                         

• Ik gebruik naar behoefte                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Ik heb een beeld van het aanbod en maak geen gebruik van activiteiten in ons dorpshuis, 

behalve de bibliotheek die er tegenwoordig gevestigd is.                                                                                                                          

• Ik heb niet zo veel tijd, dus weinig behoefte aan meer activiteiten. Mijn vrouw sport daar 

wekelijks, en gebruikt de bibliotheek regelmatig.                                                                                                                                                                                                                       

• Ik kom er alleen als er iets is dat mij aanspreekt, en op een moment is dat ik ook in de 

gelegenheid ben er heen te gaan.                                                                                                                                                                                                            

• Ik kom er zelden, daarom neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                

• Ik kwam er voor muziekles. Ik kom er voor de bibliotheek. En verder enkele keren per 

jaar bij theatervoorstellingen en uitvoeringen van de turnvereniging.                                                                                                         

• Ik maak er alleen gebruik van voor de sport, andere activiteiten maken mij niet zo veel uit                                                                                                                                          
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• Ik vind dat ze goed bezig zijn, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering                                                                                                             

• Ik vind de locatie niet leuk                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Ik vind het dorpshuis een belangrijke ontmoetingsplek voor de mensen.  Je hebt er de 

bieb, sportverenigingen en ook wordt er kerk gehouden. Ook veel muziek en theater, erg 

leuk.                                                                                                                                                                                                              

• Ik voel mij daar altijd zeer goed op mijn gemak. Daar altijd geweldige service en gezellige 

ontmoetingen.                                                                                                                                                                                                                                                  

• Ik zit niet echt te wachten op activiteiten in een dorpshuis oid                                                                                                                                

• Je kunt er creatief bezig zijn en vanwege de contacten.                                                                                                                                                                                                                                  

• Kan ik niet; staat er pas                                                                                                                                                                                                                                  

• Kinderen hebben daar sport, bieb en bso en soms musical. En zelf ga ik in seizoen elke 

zaterdag volleybal kijken                                                                                                                                                                                                                                          

• Kom er meestal alleen bij tentoonstellingen, zoals Pinkstart e.d.                                                                                                                         

• Leuke accommodatie voor het dorp                                                                                                                                                                                                                                                        

• Leuke activiteiten, kom altijd bekenden tegen.                                                                                                                                                                                                            

• Leuke theatervoorstellingen. Liever nog wat meer!                                                                                                                                                                     

• Maak er nauwelijks gebruik van.                                                                                                                                                         

• Makkelijk bereikbaar, toegankelijk, goede sfeer                                                                                                                                                                                                                                  

• Mooi gebouw. Vriendelijke mensen                                                                                                                                                                                                                   

• Na het sporten is het gezellig toeven met elkaar.                                                                                                                                                                    

• Neutraal is niet ontevreden! Kom er om Brains activiteiten te begeleiden dus kan alleen 

daar over oordelen                                                                                                                                                                                                          

• Niet gastvrij                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Niet in te vreden, als wij nog kleine kinderen hadden gehad zouden wij veel gebruik 

hebben gemaakt van het buurthuis.                                                                                                                                                                                                                                                          

• Omdat de bibliotheek er gevestigd is en omdat er gestemd kan worden (dicht bij mijn 

woning ben gehandicapt)                                                                                                                                                                                                                                   

• Prima en gezellige ontmoetingsplek, goede kop koffie en open voor vrijwilligersinitiatief 

in het bieden van een ontmoeting/overleg plek                                                                                                                                                                      

• Te weinig openingstijden van horeca deel, ruimte wordt opgeslokt door politieke 

stokpaardjes (verhuizen bibliotheek....)                                                                                                                                                       

• Tevreden                                                                                                                                                                                                                                   

• Trefpunt                                                                                                                                                                                                     

• Veel activiteiten voor veel verschillende doelgroepen geconcentreerd. Ziet er mooi en 

sfeervol uit. Is uitnodigend. Kom er alleen met pinsterart.                                                                                                                                                           

• Voldoende voor mij. Ik heb nog veel bezigheden en hobby's                                                                                                                                                                                                               

• Voldoet aan verwachting.                                                                                                                                                                                                                  

• Volgens mij wordt er weinig georganiseerd, bv muziek / film / exposities etc                                                                                                                          

• Voor het beoefenen van mijn hobby nl. Zingen in een shantykoor moet ik naar 

zevenhuizen  en dat is iedere week.                                                                                                                                                                                      

• Voorziening bibliotheek en sportmogelijkheden.                                                                                                                                                                                                                   

• Voorziening is goed over het algemeen.                                                                                                                                                                                             
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• Voorziening voorziet niet in een behoefte; binnensport leidt niet tot meer activiteiten; 

andere panden, gebouwen worden gebruikt voor activiteiten die van oorsprong in het 

dorpshuis thuishoorden,                                                                                                                                                                                                                                                            

• Wat mij betreft niet echt behoefte aan.                                                                                                                                                                                                                                                       

• Weet niet goed wat er gebeurt. Bezoekt de bibliotheek                                                                                                                                                                                                           

• Weinig berichtgeving over wat er precies te doen is en voor welke leeftijd                                                                                                                                                        

• Weinig voor mij interessante optredens                                                                                                                                                        

• Wij gaan niet zo vaak uit. Ik ben daarom ook neutraal over de activiteiten. Als gebruiker 

van een zaal ben ik minder tevreden over Swanla. Als wij als huurder op zondag de zaal 

moeten inrichten voor de kerk begint de stress al met het alarmsysteem, dat je als 

vrijwilliger moet uitschakelen. Al een paar keer alarm... Als verhuurder is dit toch 

vriendelijker op te lossen. We zijn altijd opgelucht als de schoonmaakster er is. En dan 

moet je de zaal nog inrichten. Die is meestal een puinhoop. Er moet gesleept worden met 

overbodige tafels, zoeken naar de piano en spreekgestoelte, terwijl al tijden bekend is wat 

er nodig is in de zaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Wij komen er weinig maar vinden wel dat er inmiddels een goede bibliotheek is gekomen 

waar wij overigens geen lid van zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Zeer onvriendelijke "leider"op het dorpshuis. 

• Activiteiten mogen niet daar georganiseerd worden. 

• Als er activiteiten zijn,is het altijd gezeur.                                                                                                                                                                                                            

• Zespunt recepties ed. Dorpshuis Gem. Zuidplas, De Stee kerkelijke activiteiten                                                                                                               

• Ziet er prima uit, deur staat altijd open                                                                                                                                                                                                                                             

 

Vraag 11 

Antwoorden bij de optie “Anders, namelijk” bij de vraag: Waarom bezoekt u het dorpshuis in uw 

eigen dorp nooit?  

- aantrekkelijk, gevarieerd aanbod; 

- betere bekendheid/communicatie van het programma; 

- geen idee; 

- geen behoefte aan een dorpshuis. 

 

• Als ik fiets dan vermaak ik mezelf en af en toe naar a'dam e/o verder                                                                                                                                                                                       

• Ben uit frustratie over raar einde vorige bieb (als lid geen enkel bericht gehad!) Geen lid 

meer geworden van de nieuwe bibliotheek                                                                                                                                                                                                                        

• Bridge  van SAZ in de katholieke kerk aan dekerklaan                                                                                                                                      

• Daar zijn wij nog niet aan toe.                                                                                                                                                                                                                                                          

• Door bezuinigingen van de gemeente verworden tot onduidelijke locatie                                                                                                                                                                                     

• Er is geen dorpshuis meer!!! Vandaar ook antwoorden op vorige vragen                                                                                                                                                   

• Er is nog niet van gekomen.                                                                                                                                                              

• Geen duidelijke reden                                                                                                                                                                                                                                                             

• Geen reden                                                                                                                                                                                                                                          

• Heb de bibliotheekfunctie hierbij buiten beschouwing gelaten                                                                                                                                                          
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• Heb liefhebberijen die zich elders afspelen                                                                                                                                       

• I.v.m. Verhuizing/verbouwing nog geen tijd gehad om het dorp te verkennen op dit 

gebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Ik heb het al druk genoeg met mijn vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                                               

• Ik heb veel activiteiten in Gouda                                                                                                                                                                              

• Ik hou meer van wandelen, fietsen etc in de natuur                                                                                                                               

• Ik kom er nooit omdat er alleen maar oude mensen naar toe gaan volgens mij...                                                                

• Ik zoek geen activiteiten                                                                                                                                                                                                                   

• Is daar iets te doen dan??????                                                                                                                                                                                

• Is nog niet aan de orde gekomen                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Je jong om daar heen te gaan.                                                                                                                                                                                                                                            

• Kan het niet opbrengen wegens beperking                                                                                                                                                                                                    

• Meander                                                                                                                                                                                                

• Mijn vrouw heeft eenmalig een lezing bijgewoond. Daar was ze tevreden over.                                                                                              

• Nog nooit aan gedacht in dit dorp                                                                                                                                                                                                                                 

• Weet dat de bieb er nu in zit en verder eigenlijk niets wat er te doen is.                

 

Vraag 12 

Wat zou voor u een reden zijn om een dorpshuis wel te bezoeken? 

• (Theater)voorstellingen                                                                                                                                                                            

• Aanbod voor 40-ers                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Aantrekkelijk aanbod.                                                                                                                                                                                                                                         

• Aantrekkelijke activiteiten                                                                                                                                                                                                     

• Activiteiten als exposities, fototentoonstellingen, buurtavonden, cursussen, fotoclub, 

kaartavonden, voorlichtingsprogramma's etc etc                                                                                                                                                                                          

• Activiteiten die binnen mijn interesse liggen.                                                                                                                                                                                                                                             

• Activiteiten die mij interesseren                                                                                                                                                                                                                         

• Activiteiten en/of bijeenkomsten doe een dorpshuis zou organiseren is voor mij wen 

reden om een dorpshuis te bezoeken. Ik heb nu geen weet wat er wordt georganiseerd, en 

of er überhaupt iets wordt gedaan in het dorpshuis.                                                                                                                               

• Als de tijd daar is, zien we wel                                                                                                                                                           

• Als er iets is wat we leuk vinden                                                                                                                                                                                                                                                    

• Als er iets plaats vindt wat mij op dat moment aanspreekt                                                                                                                                                                                             

• Als er leuke evenementen plaatsvinden waarvan ik op de hoogte ben.                                                                                                                                                      

• Als ik (een) kind(eren) zou hebben, dan zou ik misschien een buurthuis bezoeken. Nu heb 

ik er mijn inziens niets te zoeken.                                                                                                                                                                                            

• Als ik meer tijd heb                                                                                                                                                                                                                                                               

• Als ik ouder ben, dan ga ik misschien meer aan activiteiten deelnemen. Interessante 

informatieavonden zouden mij wel trekken.                                                                                                                                                                                                                                                     

• Bekendheid met het aanbod / programma zonder dat ik daarvoor specifiek naar sites 

moet surfen of kranten moet lezen (bv pushmail, twitter, fb-post en/of aanplakbiljet in 

supermarkt / winkelcentra.                                                                                                                                                                                                                                                                             
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• Betere bekendheid. Maar voorlopig geen tijd om daar naar toe te gaan. Later.....als ik met 

pensioen ben......                                                                                                                                                                                                   

• Betere communicatie over de dingen die ze doen. Vaak is het wel een beetje eenvoudig                                                           

• Betere communicatie/advertenties.                                                                                                                                                                                                             

• Contact met andere mensen.                                                                                                                                                                                      

• Cursussen, gelegenheid tot huur incl. Alle benodigdheden                                                                                                                    

• Daar kan ik geen reden voor opgeven derhalve kan ik evenmin zeggen dat er iets zou 

moeten veranderen.                                                                                                                                                                      

• Dan zou ik meer tijd moeten hebben                                                                                                                                                                                                           

• Dat er ook gezellige dingen worden georganiseerd zoals nu dat ook is in de zespunt. Voor 

mij staat de zespunt meer op de voorgrond dan het turfhuis                                                                                                                                                                                         

• Denk niks hou niet zo van zo iets                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Een activiteit die mij aanspreekt. Maar ik mis niets hoor. Ik heb geen behoefte om het 

dorpshuis te bezoeken.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Er hoeft niets te veranderen                                                                                                                                                                                                          

• Er hoeft niks te veranderen, maar je zult mij nooit in een dorpshuis vinden!                                                                                                                            

• Er hoeft voor mij niets veranderd te worden.                                                                                                                                                                                                                                                     

• Er hoeft, wat mij betreft, niets te veranderen. Ik heb weinig behoefte aan georganiseerde 

bezigheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Er zou weer een dorpshuis in Nieuwerkerk moeten komen. Bij mij weten is deze er niet 

meer. Door alle bezuinigingen in de afgelopen jaren, moest de bieb naar De Batavier. Dus 

nu kan ik geen Dorpshuis bezoeken. Plus het feit dat Nieuwerkerk al een centrumfunctie 

heeft, zijn er genoeg voorzieningen genoeg om geen gebruik te maken van een dorpshuis.                                                                                                                                          

• Evenementen waar ik van kan genieten                                                                                                                                                             

• Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Geen                                                                                                                                                                                                                                                        

• Geen                                                                                                                                                                                                                          

• Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Geen behoefte                                                                                                                                                                                                                                              

• Geen behoefte aan                                                                                                                                                                                                            

• Geen behoefte aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Geen behoefte aan                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Geen behoefte aan een dorpshuis                                                                                                                                                                                                                           

• Geen behoefte.                                                                                                                                                                                                        

• Geen enkele behoefte aan een dorpshuis 

• Goed dat het gebouw nu (ook) als Bilbliotheek wordt gebruikt.                                                                                                                                                                                                                 

• Geen idee                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Geen idee                                                                                                                                                                                                                                          

• Geen idee                                                                                                                                                                                                            

• Geen idee                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Geen idee                                                                                                                                                                                                                                                                       
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• Geen idee                                                                                                                                                                                                                                         

• Geen idee                                                                                                                                                                                                     

• Geen idee ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Geen idee over veranderingen ik heb er momenteel geen behoefte aan om het huis te 

bezoeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Geen idee want ik ben er nog nooit geweest, maar zolang ik met mijn partner samen ben 

heb ik er geen behoefte aan                                                                                                                                                                                                                                                       

• Geen idee, misschien is er veel aanbod, maar weet ik dat niet.                                                                                                                                               

• Geen idee, weet uberhaubt niet wat de bedoeling ervan is.                                                                                                                

• Geen idee.                                                                                                                                                                                                                                                              

• Geen idee. Geen ervaring en geen behoefte. Misschien als ik alleen staand ben?                                                                                                                                                            

• Geen idee. Ik zou niet weten waarom ik het moet bezoeken.                                                                                                                                             

• Geen idee. Misschien als we met pensioen zijn.                                                                                                                          

• Geen idee. Wellicht is er best een activiteit die ik leuk zou vinden.                                                                                                                                                                                            

• Geen mening                                                                                                                                                                                                                        

• Geen oordeel hierin                                                                                                                                                                                  

• Geen reden, weet niet.                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Geen, heb geen behoefte aan zo'n bezoek (waarmee ik niet zeg dat het onbelangrijk zou 

zijn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Geen, want ik heb er geen interesse in                                                                                                                                                                                            

• Gevarieerd aanbod van lezingen/presentaties; een paar avonden per week of alleen 

weekend een filmhuis aanbod (wij gaan daarvoor nu naar Gouda). Ik vind het lastig over 

om veranderen te spreken omdat ik niet op de hoogte ben van wat er nu gebeurt in het 

Dorpshuis.                                                                                                                                                                                       

• Gezelligheid.  

• Het volgen van een cursus of zo iets.                                                                                                                                                                                                                                         

• Helemaal niks, linksom of rechtsom, ik kom er toch niet                                                                                                                                                                                                   

• Het is niet zo voor jongeren bestemd meer voor ouderen. Zouden meer  aktiviteiten moet 

plaatsvinden betreft jongeren en de wat oudere mensen.                                                                                                                                                                                                           

• Het Turfhuis is niet geschikt voor het vervullen van een echte dorphuisfunctie, nl te klein 

om bijv. Toneelvoorstellingen of andere wat meer grootschalige voorstellingen te geven 

en teveel regelgeving                                                                                                                                                                                                                                               

• Hier is de stempel dat alles van of namens de kerk is en daar hou ik niet zo van.                                                                         

• Hoeft niks aan te veranderen. Geen behoefte aan als ik wat ouder ben, kind groter is dan 

komt die behoefte vanzelf verwacht ik.                                                                                                                                                                                                                                                       

• Ik denk dat de functie van dit dorpshuis wel goed is te noemen , maar misschien een idee 

om daar verenigingen toe te laten die hun oefenavond daar kunnen houden,maar laat het 

vooral een dorpshuis blijven.Ik maak zelf gebruik van Swanla in Zevenhuizen daar                                                                              

• Ik heb daar weinig interesse in                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Ik heb daar zelf op dit ogenblik geen behoefte aan. Maar dat kan in de toekomst anders 

worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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• Ik heb er (nog) geen behoefte aan; ben nog onafhankelijk. Heb nog veel interesses buiten 

het dorp: musea, film, HOVO cursussen e.d. Gelukkig ook nog veel vriendinnen met 

dezelfde interesses                                                                                                                                                                             

• Ik heb er geen behoefde aan.                                                                                                                                                                             

• Ik heb geen behoefte aan een dorpshuis. Wel vind ik dat er voor hang jongeren moet 

worden bekeken waar zij behoefte aan hebben. Ik vind wel dat er te weinig  speelveldjes 

zijn waar kinderen kunnen voetballen of andere dingen kunnen doen in de verschillende 

wijken. Nu voetballen ze voor de deur waar het eigenlijk niet kan.                                                                                                  

• Ik heb het idee dat ik nog te jong ben voor een bezoek aan een dorpshuis en dat een 

dorpshuis iets is voor 65-plussers                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Ik heb niet het gevoel dat het dorpshuis ook gericht is op mijn doelgroep: werkende 

vrouw van 30-35 jaar. Lunches / high tea oid zou wellicht interesseren                                                                                                                                                                                                         

• Ik moet me zelf gaan informeren cq interesseren                                                                                                                                                   

• Ik moet zelf mijn weg nog vinden, weet niet wat er vanderd moet worden, leuke thema 

middagen/avonden als die er nog niet zijn, bijv.: 

- Gerechten uit alle streken (ook buiten de landsgrenzen), met hapjes om te 

proeven 

- Tuinieren (hoe lok je vlinders/salamanders/bijen naar je tuin), met plantjes en 

andere benodigdheden om dit te bewerkstelligen                                                                                                                                                                                                           

• Ik vind het een belangrijke voorziening, maar heb simpelweg de tijd niet over om 

daarheen te gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Ik zie geen noodzaak. Wellicht iets laagdrempelig voor mensen die alleen zijn e/o 

moeilijk contact maken                                                                                                                                                                                                                                                        

• Ik zie geen reden om dat te doen                                                                                                                                                                     

• Informatie verstrekken over de activiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                  

• Inloop middag of avond , activiteiten voor jeugd (spel en knutsel) dorpshuis heeft nu 

alleen maar theatervoorstelling, verder gericht op sport eigenlijk geen dorpshuis meer                                                                                    

• Interessante bijeenkomsten, activiteiten of evt workshops.                                                                                                                                                                        

• Interessante lezingen / bijeenkomsten                                                                                                                                                         

• Interessante lezingen; voorlichting over gemeentelijke plannen.                                                                                                 

• Kantoor van gemeente in zetten. Al was het maar beperkt open. Maar dan wel ook 

avondopenstellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Kennis nemen van het aanbod                                                                                                                                                                                                

• Laat het aan vrijwilligers over, de kerken doen al veel                                                                                                                                      

• Leuke aantrekkelijke evenementen                                                                                                                                                                                                                                                      

• Leuke cursussen/workshops                                                                                                                                                                                                                               

• Leuke of nuttige cursus..bijv. Yoga of zumba...                                                                                                                                                                           

• Leuke workshops/cursussen 

• Interessante lezingen/presentaties.                                                                                                                                                                                                                                                      

• Meer aanbod voor de gemeenschap en niet alleen maar voor verenigingen. Het lokale 

aspect mist.                                                                                                                                                                                       

• Meer toneel in eigen kern                                                                                                                                                                                                                              
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• Mijn aktiviteiten buitenshuis liggen vooral op het sportieve vlak. Een dorpshuis is 

daarvoor niet geschikt.                                                                                                                                                                                                                                     

• Mijn eigen gezin/werk zou moeten veranderen zo dat ik daar meer tijd voor heb.                                                                                                       

• Mijn eigen positie zou moeten veranderen                                                                                                                                                                                                                                      

• Misschien als ik stop met werken.                                                                                                                                                                                                               

• Misschien films.                                                                                                                                                                                                  

• Misschien leuke cursussen voor mensen tussen de 30 en 60 jaar?                                                                                                                

• Momenteel geen idee                                                                                                                                                                                                                                                          

• Mooi dat het er is, maar ik heb er zelf geen behoefte aan                                                                                                                                                                                      

• N.v.t                                                                                                                                                                                                      

• N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                

• N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                  

• N/a                                                                                                                                                                                                       

• Net                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Niets                                                                                                                                                                                                                                                                

• Niets                                                                                                                                                                                                                                  

• Niets hoeft te veranderen, ik kom er nooit vanwege drukte                                                                                                                                          

• Niets, geen behoefte aan                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Niets, ik maak er op dit moment alleen geen gebruik van.                                                                                                                                                                                                      

• Niets, met mijn beperking kan ik net nog wat in eigen huis doen....                                                                                                                                                             

• Niets. Geen interesse. Te druk sociaal / werk leven                                                                                                                                               

• Niets. Ik heb gewoon geen interesse                                                                                                                                                                                                                                                        

• Nu echt geen behoefte aan                                                                                                                                                                                                                                    

• Nvt                                                                                                                                                                                                                            

• Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Nvt                                                                                                                                                                                                                                                       

• Persoonlijk geen behoefte aan                                                                                                                                                                                           

• Praatavond                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Ruimere openingstijden                                                                                                                                                                                                                                                             

• Schrijvers uitnodigen voor een lezing zoals in de voormalige bibliotheek                                                                                                                                                                             

• Terug naar waarvoor een dorpshuis ooit bedoeld                                                                                                                                                                         

• Vereingingsleven                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Voor mij hoeft er niets te veranderen, als ik er naar opzoek ben vind ik het vast ik 

nieuwerkerk of ergens anders. Ik ben er niet van afhankelijk.                                                                                                                                

• Vroeger kon De Batavier gebruikt worden voor verschillende activiteiten:vergaderen, 

bewegen, met elkaar afspreken, zaal huren. 

• Nu is er een bibliotheek die te ver is om te lopen en ontmoeting voor doelgroepen.                                                                                                                                                                

• Wat mij interesseert is daar niet.                                                                                                                                                                              

• We zouden meer tijd moeten hebben.                                                                                                                                                

• Weet ik niet                                                                                                                                                                                                                                                               
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• Weet ik niet                                                                                                                                                                                                                                 

• Weet niet                                                                                                                                                                                                      

• Weet niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Wellicht beter bekend maten wat dar te doen is                                                                                                                                                                                                                            

• Zo veel mogelijk clubs een plek geven in het dorpshuis. Er leerzame, culturele en 

soortelijke activiteiten organiseren. Voorlichting van de gemeente en 

bewonersbijeenkomsten daar organiseren                                                                                                                                                                           

• Zou het niet weten aangezien ik  er geen gebruik van maak                                                                                                                                               

 

Vraag 15 

Antwoorden bij de optie “Anders, namelijk” bij de vraag: Kunt u aangeven wie volgens u 

verantwoordelijk is voor de activiteiten in uw dorp?  

• Activiteiten heeft een breed spectrum van mogelijkheden. Initiatieven van verenigingen, 

kerken en (gezamenlijke) particulieren zouden support én subidie dienen te verkrijgen 

tbv onderlinge cohesie en contact. Ook kande gemeente support geven door bv 

dranghekken te plaatsen, zang te leveren dus adhoc (rekening houdend met max budget 

voor ondersteuning aan elke groep) dit kunnen en eigenlijk ook willen doen; dit heeft 

niets met politiek te maken maar slechts met de wil van bestuursders om eens verder te 

kijken dan de eigen vergaderafel of bureau (een foto daarvan hoeft dan niet zonodig in de 

krant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Als de gemeente in ruimte voorziet, dan kunnen inwoners die hier behoefte aan hebben 

initiatieven tonen om deze ruimte goed te benutten                                                                                                                                                                                                                                     

• De gemeente moet fasciliteren, de inwoners geven dan verder vorm aan de activiteiten                                                                                                                             

• De gemeente zorgt voor voorzieningen, inwoners meer voor activiteiten.                                                                                                       

• Gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, bewoners en bedrijven                                                                              

• Gemeente en inwoners samen waarbij gemeente initiatieven koestert (eventueel financieel 

ondersteunt) en /of coordineert                                                                                                                                                                                                                                                    

• Gemeente moet faciliteren oa vergunningen                                                                                                                                                                 

• Gemeente, verenigingen                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Ik denk als je zelf wat wil doen dat je teveel tegenspraak krijg en het misgunnen anders zo                                              

• Organisaties met maatschappelijk belang, zoals sportverenigingen en gemeente. Daarbij is 

de rol van de inwoners uiteraard ook van belang                                                                                                                                                                                                                            

• Ten eerste de gemeente maar ook een toeziend oog dat wel alles op zijn plaats blijft staan.                                                                                                              

• Vereningen       

 

Vraag 16 

Antwoorden bij de optie “Anders, namelijk” bij de vraag: Welke rol(len) ziet u hierbij voor de 

gemeente? Wat zou de gemeente volgens u kunnen doen?  

• Aantrekkelijk maken voor partijen om activiteiten in dorp op te zetten. Kijk eens bij 

buurgemeenten.                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Beschikbaar stellen van personeel                                                                                                                                                                                      

• Budget  en coördinatie                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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• De lokaliteiten gratis ter beschikking stellen, de vrijwillers doen dan de rest                                                                      

• Financieel mogelijk maken                                                                                                                                                                                                                           

• Gebouw eventueel beschikbaar stellen                                                                                                                                                                            

• Geen idee                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Goed kijken of er wel subsidies nodig zijn en wat uit eigen middelen kan komen. Niet 

iedere activiteit behoeft veel financiën.                                                                                                                                                   

• Goedkope centraal gelegen ruimte beschikbaar stellen voor ouderenbonden                                                                                                                                                                      

• Groepjes mensen inzetten die weer met de bewoners spreken/organiseren                                                                                                                                          

• Heb me hier nog nooit in verdiept eigenlijk                                                                                                                                

• Ik denk dat er meer behoefte aan ruimte iscsociale en culturele activiteiten.                                                                                                                                                                                             

• Initiatieven ondersteunen is belangrijker dan stringent regels hanteren. Als financiele 

steun gewenst is moet dat  mogelijk zijn binnen redelijke grenzen. Dat hoeft niet altijd 

periodiek, maar kan ook per evenement                                                                                                                                                   

• Inrichten van speelveldjes is een taak van de gemeente, bij andere activiteiten kan men 

kijken in hoeverre het gewenst is om subsidie te geven. Het bravo project vind ik een 

goed iniatief.                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Leuke activiteiten organiseren                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Maak de bcf niet te ingewikkeld, het zijn allemaal vrijwiggers                                                                                                                                                                                                     

• Minder papierwerk voor aanvragen vergunningen.                                                                                                                                                                                       

• Ondersteuning in vorm van geld en/of in natura                                                                                                                                                         

• Oogstfeest betaalbaar maken voor kleinere burgerinitiatief, zodat ook deze zich kunnen 

presenteren                                                                                                                                                                                                    

• Passende locaties en daar waar nodig ondersteunen                                                                                                                                                                                                                 

• Proberen met de verenigingen iets opbouwen in plaats ze dwars te zitten met regels                                                                                                                                                  

• Projectsubsidies/ stimuleringsbijdragen                                                                                                                                                         

• Realistische financiële randvoorwaarden creëren.                                                                                                                                                                                                                                               

• Ruimte beschikbaar stellen.                                                                                                                                                                                                                                

• Ruimte beschikbaar stellen/coördinerende rol                                                                                                                                                                                 

• Ruimtes ter beschikking stellen, tarieven van bijv scholen omlaag in de avonduren!                                                                                                             

• Stimuleren en vergelijken met andere gemeenten                                                                                                                                                                                                                                          

• Stimuleren/faciliteren van particuliere initiatieven                                                                                                                                                                                                      

• Subsidie regeling minder ambtelijk maken, en meedenken in plaats van voorschrijven en 

dat meedenken noemen                                                                                                                                                                                                                                               

• Ten eerste luisteren waar behoefte aan is zeker voor de jeugd op dit moment is er veel 

overlast van jongeren bij winkelcentrum dorrestein ,laat de gemeente is gaan praten met 

die jongeren deze jongeren meestal van buitenlandse komaf willen ook ergens bij horen, 

praat als gemeente met deze jongens en vraag wat zij graag zouden willen. Ik zelf zou mij 

daar wel voor in willen zetten om eens te luisteren naar deze jeugdige groep.                                                                                                                                              

• Verstrekken van een beperkte jaarlijkse subsidie, de gebruikers betalen ook een deel                                                                      

• Waar nodig fungeren als stimulator, groepen met elkaar in contact brengen                                                                                                                                                                                

• Weet zo snel niet                                                                                                                                                                                                    



 

Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie – Gemeente Zuidplas – juli 2016 – DUO Market Research  59

Onderzoek Dorpshuisfunctie 

 

• Zorgen voor goede huisvesting ( bijv dorpshuis moerkapelle verouderd, slechte staat van 

onderhoud)                 

   

 

 

Vraag 17 

Antwoorden bij de optie “Ja, namelijk” bij de vraag: Heeft u zelf nog ideeën om uw dorp levendig 

en vitaal te houden? 

• Aandacht voor de leefomgeving (netjes, schoon, groen etc) omdat mensen dan positief 

gestimuleerd worden om zelf ook hieraan mee te werken. Muziek in het winkelcentrum 

of op het raadhuisplein heeft vaak een positieve uitwerking op de sfeer en mensen. Dit 

kunnen ook vrijwilligers zijn die het leuk vinden om op te treden, of bv een piano waar 

mensen op kunnen spelen. Markt in het weekend zou een goed idee zijn. Goedkopere 

sport faciliteiten, waar je niet gelijk aan een jaarcontract vast zit zou voor veel mensen de 

drempel kunnen verlagen om te gaan sporten. Een iets diverser winkel aanbod (bv een 

vero moda/only, aldi/lidl, zara) zou leuk zijn. Een bioscoop zou een welkome aanvulling 

voor nieuwerkerk zijn, kan ook een drive-in bioscoop/buiten zijn (op plein bv). Wat meer 

terrasjes waar je met mooi weer wat kunt drinken zouden gezellig zijn, of een lunch room 

in het centrum                                                                                                                                                                                                                      

• 1x per jaar de braderie. Houden zo!Koningsdag in het dorp. Houden zo!                                                                                           

• Aandacht en interesse van gemeente, lokale bedrijven hierbij betrekken bv sponsoring 

enz                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Aanpak van probleemjongeren en associaal gedrag beboeten zodat het veiliger in het 

dorp wordt en mensen eerder de straat op gaan om contact met elkaar te leggen.                                                                                                                                                                 

• Aantrekkelijk houden door uiterlijk te verbeteren zoals recentelijk dorpstraat. 

Groenvoorziening ook beter onderhouden.                                                                                                                                                                             

• Aantrekkelijker maken kwa kroegjes/eettentjes. Het is voor jongeren/jong volwassenen 

op dit moment niet heel aantrekkelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aanwezigheid van de gemeente zelf, loket voor burgerzaken al was het maar een aantal 

dagen/uren per week.                                                                                                                                                                                                                                                      

• Aciviteiten of evenement ontwikkelen voor een specifiek doelgroep b.v .jeugd en hiervoor 

reigerhof parkeerplaats, de batavier, de muziekschool en de scholen erbij te betrekken.                                                                                                                                                 

• Actieve winkeliersvereniging. Jaarlijks evenement waar (sport) verenigingen en 

organisaties hun activiteiten bekend maken                                                                                                                                                                    

• Activiteiten en voorzieningen voor eigen dorpskern behouden                                                                                                                                                                                               

• Activiteiten in de gemeente op een centrale website publiceren                                                                                                                                                             

• Activiteiten organiseren voor de hangjeugd.                                                                                                                                                  

• Activiteiten voor kinderen in de vakantie                                                                                                                                                                                                                                             

• Activiteiten voor ouderen en voor alleenstaande dertigers/veertigers                                                                                                                                                                                    

• Alle activiteiten duidelijk en nadrukkelijk melden in hart van holland. Korting voor 

ouderen en mensen met laag inkomen.                                                                                                                                                                                                                               

• Ander gemeentebestuur met name zonder de sp                                                                                                                                           
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• Ben wel tevreden                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Betaalbare huisvesting voor jongeren.                                                                                                                                                                                                                  

• Beter openbaar vervoer                                                                                                                                                                                             

• Beter openbaar vervoer binnen de gemeente zuidplas                                                                                                                                   

• Betere schoonmaak van de straten en stoepen                                                                                                                                                                                                                                   

• Betrokkenheid van de bewoners bevorderen                                                                                                                                                                                                        

• Betrokkenheid van de gemeente. Het handhaven van de regels betreffende de 

woonomgeving.                                                                                                                                                                                                                                                        

• Bijv plein aan de lek is ooit aangelegd (jaaaaren geleden), heeft veel potentie en veel 

aanloop van kinderen uit de buurt. Helaas is alles zeer slecht onderhouden (bijv 

trapveldje). Komt ook door (oudere) hangjongeren die veel vernielen...dit is "een" 

voorbeeld natuurlijk. Dicht bij ons in de buurt.                                                                                                                                  

• Buiten evenementen a la gouda culinair, gouds montmartre, havendagen, etc                                                                       

• Buurtcommissie                                                                                                                                                                                                                                 

• Charles dickens festijn in het dorp, op raadhuisplein braderieen met diverse thema`s, op 

diverse data gehele jaar door. ( b.v. Boekenmarkten, kledingmarkten, nostalgiemarkten 

enz. )                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Communicatie is zeer belangrijk, mensen moeten weten wat er te doen is                                                                                                       

• Continuïteit bieden bv via jaarlijkse subsidies en niet elke 4 jaar beleid heroverwegen.                                                  

• Culturele instellingen, geen filmzaal, de batavier is geen dorpshuis meer. Swanla heeft 

leuke voorstellingen maar geen goede parkeergelegenheid en geen openbaar vervoer. 

Treinen zijn nog steeds niet toegankelijk, niet even naar rotterdam of gouda. Met bus 

moeilijk geen verhoogde perrons.                                                                                                                                                                                                        

• De (fysieke) verbinding met de stad (in mijn geval gouda) verbeteren; fietsroutes langs 

julianasluis! 

• Dorpskern autoluw maken zodat er rustiger gewinkeld en gewoond en,gerecreeerd kan 

worden                                                                                                                                                                                                                                                                      

• De batavier weer in oorspronkelijke staad herstellen, het is herbouwd als dorps huis en 

niet als bibliotheek.                                                                                                                                                                                            

• De bibliotheek weer een plek geven in nieuwerkerk                                                                                                                                                                                                                    

• De dorpen onderling toegankelijker houden. Mn de kleinere kernen                                                                                                                                                                       

• De gemeente moet zorgdragen dat het dorp moordrecht niet verpauperd resp. Aso wordt                                                                                                                

• De gemeente zuidplas moet actief een rol spelen dat de zevenster blijft bestaan in 

zevenhuizen. Voor mensen die hun leven lang in zevenhuizen hebben gewoond moeten 

ook hun laatste adem kunnen uitblazen in hun dorp!!!!!!!!!!!!! (èn niet verkassen naar 

n'kerk-gouda of moerkapelle)                                                                                                                                                                                                                                                                           

• De ijssel is zo mooi maar er is nauwelijks plek om te zitten/ te wandelen langs de ijssel in 

moordrecht. Ik hoop ook dat er heel lang een pont blijft. Het zou voor kleine kinderen ook 

leuk zijn als je tegen betaling langer op de kunt blijven                                                                                                                                                

• De mensen leven zo voor zich zelf, dan is het heel goed dat de gemeente de aanzet geeft.                                                                                                                                        
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• De speeltuin aan de leliestraat nieuw leven inblazen. Bedrijven/winkeliers proberen te 

motiveren om een zaak te openen in de dorpsstraat. Het gemeentehuis weer een 

bestemming te geven, bijvoorbeeld in delen verhuren aan kleine zelfstandigen.                                                                              

• De sport- en cultuur faciliteiten actief ondersteunen met subsidie en publiciteit. Daarmee 

blijven deze faciliteiten voor alle lagen van de bevolking bereikbaar. Bovendien borgt het 

een sociale infrastructuur en vrije tijdsbesteding. De verveling van hangjongeren (met alle 

schade van dien) kan daarmee flink worden teruggedrongen.                                                                                                                                                                                                                

• De winkels in het oude dorp op zondag open, het zwembad op zondag open, tarieven 

zwembad omlaag, markt uitbreiden en 2x per week ipv 1x p.wk. Plastic 1x per week 

ophalen ipv 1x per 2 weken.                                                                                                                                                                                                   

• Die verbindende rol is belangrijk. Breng mensen/groepen met elkaar in contact en 

stimuleer ze om zelf dingen op te pakken. Mooi voorbeeld: musical door da capo en 

muziekschool. Stel als gemeente wel prioriteiten bij verlenen subsidie. Tegengaan 

eenzaamheid gaat voor pure recreatie.                                                                                                                                                                                                     

• Doe iets met het oude gemeentehuis, desnoods slopen                                                                                                                                        

• Doe wat aan het zwerfvuil en te hard rijden met te zware lading van landbouwvoertuigen 

en probeer te voorkomen dat er nog meer groen verdwijnt door bebouwing!                                                                                                                            

• Door de gemeente: stimuleren dat er het één en ander georganiseerd wordt door wie dan 

ook. Bijvoorbeeld door aanschrijven verenigingen, berichten op facebook, evt subsidies 

beschikbaar stellen, geld uitgeven om afsluitbare vitrines neer te zetten zodat derden daar 

iets (relatief veilig) in kunnen tentoonstellen.                                                                                                                                                                                                   

• Doorgroeiwoningrn                                                                                                                                                                                                       

• Dorpfeesten, rommelmarkten, festival                                                                                                                                                      

• Dorpsfeest of feestweek,                                                                                                                                                                                                                                                           

• Dorpsfeest op raadhuisplein voor alle verenigingen                                                                                                                                                                                                   

• Dorpskarakter beschermen, het voor jong en oud en asielzoeker dagelijks interessante 

schapenweitje te moerkapelle gaat volgebouwd worden!!! Hiermee wordt het complete 

plaatje van oude dorpsboerderij, weitje, dorpskerk kapotgemaakt - voor een paar 

grijpstuivers - pure verkrachting van de plaatselijke belangen van het dorp. Ik woon er 

tegenover en zie dat het een puur sociale functie heeft, die van groot belang is.                                                                                                                                                                                    

• Dorpstuin maken in groene hartpark, dat er nu maar armzalig bijligt. Hier kunnen op 

diverse plekken groente- , kruiden- en bloementuinen geraliseerd worden. Beter 

onderhouden van de speelvelden voor de jeugd, op diverse plekken staat er zeer 

regelmatig water op de velden.                                                                                                                                                                   

• Drogist wordt gemist. Hondepoep overlast is de laatste jaren weer toegenomen. Meer 

elektrische laadpalen voor auto's.          

• Een betere infra structuur, vooral wegen, tussen  esse ( hoog en laag ) en het centrum. Een 

groot deel van de bewoners doen nu boodschappen in capelle ad ijssel.                                                                                                                     

• Een centraal wijkgebouw voor heel nieuwerkerk aan den ijssel, zoals swanla in 

zevenhuizen                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Een gezelligere dorpsplein                                                                                                                                                                                          
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• Een goede ruimte om activiteiten te kunnen organiseren, ruimtes die gehuurd kunnen 

worden.                                                                                                                                                                                                                         

• Een goede sport- en activiteitenhal, waar alles mogelijk is met verschillende zalen.                                                          

• Een informatiefolder (in elke brievenbus) per halfjaar -dus niet digitaal- met overzicht van 

activiteiten van bv. Sportveren. Muziekveren. Bridge, ouderenverenigingen, scholen of 

kunstenaars met wat en waar en gelegenheid tot bezoek en/of deelname voor (niet)leden                                                                                                      

• Een kindervakantiefeest (buiten de bestaande jeugdweek), buitennactiviteiten, dorpsfeest 

etc.                                                                                                                                                                                                                                                   

• Een leuk plein met terrasjes zou leuk zijn, dat maakt een dorp levendig en daar vinden 

mensen elkaar ook sneller.                                                                                                                                                                                           

• Een leuke gezellige kroeg, waar jong en ouder zich prettig voeld, dit houd jongeren in het 

dorp, geeft gemeentschaps zin. Vooral voor jongeren is er weinig in moordrecht, je moet 

altijd het dorp uit of buiten chillen of bij vrienden. Een plek waar dit kan in het dorp zou 

fijn zijn.                                                                                                                                                                                                                                                

• Een motor toertocht  en een touwtrek wedstrijd organiseren om gelden te genereren voor 

de stichting zuid plas helpt deze zijn binnen het bestuur van de vereniging  in de 

onderzoek fase en hopen dan ook op medewerking van gemeente zuidplas                                                                                                                               

• Een mountainbike parcours in het bentwoud                                                                                                                                                                   

• Een natuur speeltuin in moerkapelle met waterpomp  en zand en takken om hutten te 

bouwen etc.  Hier dan aantal goede bakjes erbij voor de ouders                                                                                                                                                           

• Een platform ontwikkelen op internet waar alle activiteiten worden gerubriceerd voor 

verschillende doelgroepen. Hierop kunnen de bewoners zelf zoeken en iets onderzoeken. 

Een forum hierop plaatsen zodat mensen kunnen communiceren.                                                                                                                                                                    

• Een zeer groot en nieuw gebouw zoals de zespunt maar dan met de intentie om daar een 

disco en speel aktiviteiten en iets voorouderen gedaan wroden zoals  cursussen .                                                                    

• Een zuidplaspas cfm rotterdampas                                                                                                                                                                     

• Ervoor zorgen dat de winkels in de winkelcentra niet leeg komen te staan (huren 

omlaag!). Ouderen en jongeren mixen vwb ideeën en niet alleen jong-jong en oud-oud.                                                                                                                                 

• Faciliteren en stimuleren van activiteiten die door bewoners zelf worden georganiseerd.                                                                                                                                                                        

• Faciliteren tweede supermarkt en andere middenstand. Het loopt hier nu leeg.                                                                                                                                                     

• Festival op raadhuisplein met bekende dj's                                                                                                                                                         

• Fietstochten, wandelroutes en wat sportieve activiteiten                                                                                                       

• Ga als gemeente laagdrempelig in gesprek met burgeninitiatief, of dit nu van de jeugd 

afkomstig is of 65+ en bekijk wat de mogelijkheden zijn, betrek (of bemiddel) eventueel 

de middenstand daarin. Neem niet de rol van regisseur maar kijk samen naar de 

mogelijkheden in de driehoeksrelatie tussen burgers, bedrijfsleven (middenstand) en 

enthusiaste burgers                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Gebruik scholen om daar meer activiteiten na schooltijd voor de jeugd te houden                                                                                                                                                 

• Geen koffieshop.handhaving verkeersregels (ook voor fietsers)                                                                                                                               

• Gemeente kan zich nog meer profileren als katalysator voor welbevinden van inwoners. 

Daar gaat het uiteindelijk om.                                                                                                                                                                        
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• Gemeentehuis een nieuw leven geven of iets anders voor in de plaats, groot gebouw 

midden op het dorp wat leeg staat is geen fraai gezicht. Bv shop in shop!! Ook andere 

panden, vooral winkels helpen een invulling te geven!                                                                                                                                                             

• Gevarieerd winkelaanbod (oppassen voor teveel goedkope rommelwinkels, nagelstylistes 

en snackbars.  Maar ook voor leegstand.)  Openbare ruimtes en groen netjes houden.  

Voorzieningen voor gezinnen met kinderen op basisschoolleeftijd op peil houden (anders 

wonen er straks alleen maar ouderen, die zijn blijven wonen waar ze zijn.)  Goede 

openbaar vervoer -verbindingen.                                                                                                                                                                                                                                           

• Goede organisatie in het leven brengen (middels financieel en of betaalde inzet) die 

aantrekkelijkere ideeën heeft mbt te organiseren activiteiten en of samenkomsten.                                                                                                                                                  

• Goede skate baan.                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Groen is nu veel te slordig; stop gezeur over nieuw gemeentehuis                                                                                                                                                                                      

• Grotere markt, meer winkels en horeca, maar allerbelangrijkste veiligheid en drugs-en 

criminaliteitsbestrijding! Activiteiten d.m.v. Openbare ideeënbus voor zuidplas, filteren 

qua haalbaarheid en door crowdfunding en gedeeltelijke gemeentelijke ondersteuning. 

Ook iedere dag een bord met een slogan of quote bij binnenkomst van het dorp. Meer 

promotie van de gemeente langs de snelweg(en) via reclameborden! Mensen c.q. 

Bedrijven aantrekken voor moordrecht. De molukse gemeenschap helpen en 

ondersteunen en niet laten afvallen. Meer wederzijds begrip tonen door interculturele 

activiteiten! En verborgen armoedebestrijding in het dorp!                                                                                                                                                                                                                          

• Het dorp schoon houden!!!!!! Dan wordt het leefbaarder. Mogelijk, maar dat kan niet, dat 

weet ik ook wel, minder mensen die hier kerkelijk gebonden zijn laten wonen en leven. 

Dus meer mix en niet alleen sgp- ers.                                                                                                                                                                                                                                

• Het dorp zevenhuizen heeft een zeer ongezellige dorpskern. Het is meer autovriendelijk 

dan gezellig. Een goed voorbeeld hiervan is het vreselijk lelijke plein om de jumbo heen. 

Daarnaast is er berperkte ruimte voor groen.                                                                                                                                                                                         

• Het gemeentehuis afbreken op het raadhuisplein ,op deze plek parkeerplaatsen bij maken 

en midden op het raadhuisplein een ouderwetse muziektent neerzetten , waar diverse 

festiviteiten gehouden kunnen worden bijvoorbeeld een grote kerstmarkt en gelegenheid 

voor wat kleinere ondernemertjes om daar kleine locaties te huren , bijvoorbeeld een 

ijssalonnetje of snoepwinkeltje.en op vrijdag daar de weekmarkt houden.wat bereik je 

hiermee dat het geld wat de inwoners uitgeven in je eigen dorp gebeurd omdat het altijd 

feest is in gemeente zuidplas nieuwerkerk aan den ijssel.                                                                                                                                                                                          

• Het onderhoudsniveau van de buitenruimtes verhogen. Langs de doorgaande wegen veel 

window-dressing, als je verder kijkt lijkt het soms wel een achterstandsgebied.                                                                                                                                                                                  

• Het oogstfeest is echt een groot gebeuren, misschien ook een zaaifeest organiseren?                                                                                                

• Het oude centrum opknappen, we missen de dorpsstraat, slager, groentewinkel etc. En 

een mooi eetcafe met terras aan de ijssel voor oa de vele fietsers.                                                                                                                           

• Het oude gemeentehuis aan het dorpsplein nieuw leven inblazen als cultureel centrum / 

jongerencentrum / ontmoetingsplek / cursussencentrum, etc. Heel erg jammer dat het 

bijna helemaal leegstaat en al zo lange tijd!!!                                                                                                                                                         

• Het oude gemeentehuis staat al jaren leeg. Ondertussen is het borgaanbod in de 

dorpskern versnipperd en krijgt het verzorgingshuis de nieuwbouw niet rond 
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(onrendabele top niet afgedekt). Combi van zorgcentrum eerste lijnszorg en evt kleine 

bedrijfjes zou sociale functie vervullen en 'gat' dat de leegstand oplevert weer invullen, 

midden in de dorpskern.                                                                                                                                                                                                                                           

• Het plein aantrekkelijker maken voor verblijf van mensen door bijv. Groter of meer 

terrassen.                                                                                                                                                                                                                  

• Het raadhuisplein zou in een ideaal beeld een gezellig uitgaansgebied kunnen zijn. Denk 

aan horecavoorzieningen waar nieuwerkerkers elkaar ontmoeten en waar veel kan 

worden georganiseerd. Nu is het een mistroostige parkeervoorziening.                                                                                                                                                                    

• Houd het dorp drops en maak er geen stad van, dat trekt namelijk andere mensen aan, 

waardoor het dorp verandert in doen en laten.    

• Houd voorzieningen voor (gezinnen met) jongen kinderen op peil. Onderhoud de 

openbare ruimte goed. Steun de kleine middenstand                                                                                                                                                                                                                                     

• Ik denk dat het belangrijk is om leeftijdsgroepen te mixen. Het zou mooi zijn wanneer de 

gemeente een rol zou kunnen nemen om jeugd van 14-20 te betrekken bij het 

vergemakkelijken van het leven van bijvoorbeeld de ouderen of ouders met kinderen. 

Maar, wel met een check op wie het zijn en een stukje begeleiding. Ofwel voor de 

ouderen: een boodschap doen, mee uit wandelen nemen, helpen met koffie rondbrengen 

in het tehuis, afval wegbrengen voor een groep ouderen.. Dat soort dingen. Zij kunnen 

daar een kleine vergoeding voor krijgen, maar de hoofdmoot is sociale interactie en zorg 

voor elkaar.                                                                                                                                                                                     

• Ik denk dat we als bewoners vaker elkaar kunnen  helpen met bijvoorbeeld lastige 

klussen in en om het huis. We zouden bijvoorbeeld vaker dan nu samen een deel van 

onze straat kunnen opzoomeren. (dat is ook beter dan een door de gemeente ingehuurde 

man met een gasbrander die het onkruid affakkelt... En ene stuk milieuvriendelijker! )                                                                                                                                                              

• Ik hoor geregeld dat nieuwerkerk saai is wat betreft evenementen !                                                                                                                                      

• Ik zie veel zwerfafval. Zou het wat zijn om verenigingen extra subsidie te geven als ze bij 

een dag in de maand een bepaald gebied opschonen?                                                                                                                                                          

• In tegenstelling tot andere zuidplasdorpen heeft nieuwerkerk a/d ijssel de laatste jaren 

weinig activiteiten op feestdagen, bijv. Koningsdag. Ook andere activiteiten zijn verloren 

gegaan. In nwkerk is het saamhorigheidsgevoel minder groot dan in de andere dorpen. 

Als buurtvereniging organiseerden wij in de mossenbuurt low-budget activiteiten, zoals 

de jaaarlijkse straatspeeldag (nu buitenspeeldag). Dit was altijd gekoppeld aan 

verkeersveiligheidsprobleem in de wijk. Dit ontbreekt nu en er wordt nagenoeg geen 

ruchtbaarheid aan gegeven. Nu moeten kinderen er zelfs al voor betalen. Als 

buurtvereniging hebben wij in de loop der jaren ervaren, dat animo onder bewoners 

terugliep. Geen tijd/ energie willen steken in organisatie, maar wel willen profiteren.                                                                                                                                               

• Informatiebijeenkomsten organiseren, meer cursusaanbod voor volwassenen                                                                                                                                                              

• Inspraak van bewoners open en breed maken.                                                                                                                                                             

• Interlokale verbindingen goed regelen                                                                                                                                                                                                                                                           

• Investeren in recreatie en natuur                                                                                                                                                                                                                                 

• Inwoners meer bij activiteiten betrekken niet klakkeloos subside verstrekken gemeente 

moet beter gaan controleren wat er met subsidies gebeurd                                                                                                                                                                                                                   
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• Ja een groot evenement, vergelijkbaar met de paardenmarkt van ca 15 jaar geleden, of 

koningsdag waarbij de winkelcentra met elkaar verbonden zijn tot 1 grote braderie, of 

probeer ergens in nieuwerkerk een groot evenemententerrein te creereren, je mist dit 

gewoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Ja, maar ik word het zat als vrijwilliger - gratis - tijd in deze vragen te steken, terwijl er bij 

de gemeente voldoende betaalde krachten zitten die dit als onderdeel van hun functie 

(zouden moeten) hebben.                                                                                                                                                                                                                   

• Jaarlijks dorpsfeest met optredens van talent uit het dorp                                                                                                                                                                                                 

• Jaarlijkse huttenbouw voor start schooljaar.                                                                                                                                                                                 

• Kleine festivals, plein feestje                                                                                                                                                                

• Kom de afspraken na die er gemaakt zijn. Zoals een gemeente service punt. Stop met 

vereningen plagen met allerlei regels. Veel subsidie geven aan een z uitmarkt (1 

middagje..) In nieuwerkerk en de verenigingen in moerkapelle minder geld geven                                                                                                                                                                         

• Koningsdag niet ver-commercialiseren zoals dat nu het geval is! 

• Kleedjesmarkt terug in het oude dorp en kramen weg. 

• Kleedjesmarkt heeft koningsdag groot gemaakt en nu worden ze verdreven                                                                                                                                                                                             

• Leegstand winkels beperken door starters een kans te geven.                                                                                                                                                                 

• Leegstand winkels tegen gaan en zorgen voor een ruimer aanbod aan winkels (b.v. 

Slager).                                                                                                                                                                                                                                   

• Loslaten                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Luister naar goede ideeen van burgers en organisaties maar laat u ,als gemeente zuidplas, 

niet verantwoordelijk houden voor alle vermaak of vrijetijdsbesteding van uw burgers. 

Schep ruimte voor initiatieven uit het bedrijfsleven en juist de burgerij.                                                                                                                            

• M.n. Voor doelgroep ouderen   zouden meer open activiteiten georganiseerd kunnen 

worden: vaste inloopochtend/middag met diverse activiteiten zoals in nieuwerkerk 

georganiseerd door saz  en pcob. Sportieve evenementen als de (1e) rottemeren summer 

event - die in het water viel - zijn een uitstekend initiatief.                                                                                                                                                               

• Maak de dorpstraat autovrij en geef meer ruimte aan restaurants en bars met in de zomer 

leuke terrasjes. Zoiets mis ik wel in het dorp. Ook het plein bij het gemeente huis kan een 

veel betere invulling krijgen dan de saaie parkeerplaats nu                                                                                                                                                                                                  

• Maak er geen stad van! Beperk nieuwbouw. Beperk hoogbouw (liefst géén). Ontmoedig 

doorgaand verkeer. Zet in op de lokale ondernemer en horeca. Behoudt het openbaar 

vervoer in het dorp. Stimuleer mensen lokaal te sporten en consumeren, eventueel door 

subsidie.                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Maak in wijken pleintjes waar kinderen kunnen spelen en ouders en andere op bankjes 

kunnen zitten. In spaanse dorpen en steden zijn veel van deze pleintjes waar jong en oud 

met elkaar in contact kunnen komen.                                                                                                                                                                      

• Meer (muzikale) activiteiten zoals de jaarlijkse vlootschouw. Vroeger was er jazz in de 

reigerhof dat was altijd erg leuk. Ik denk zowiezo dat muziek voor meer verbinding 

zorgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Meer activiteiten op nationale feestdagen                                                                                                                                        
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• Meer activiteiten voor alle inwoners organiseren. Wij hebben geen dorpsfeesten of 

traditionele evenementen                                                                                                                                                                      

• Meer activiteiten, bijv op koningsdag, een zomer"festival" meer muziek.                                                                                                                                                                           

• Meer betaalbare huizen voor jongeren. Zij verdwijnen op deze manier en dat is niet goed 

voor een dorp                                                                                                                                                                                                                                            

• Meer buiten activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Meer dagelijkese behoefte winkels. Stimuleren van creativiteit door beperkte regels en 

wat subsidie. Stimuleren dorpsiniatieven                                                                                                                                                

• Meer éénmalige activiteiten in het dorpshuis. Optredens e.d. Misschien in combinatie met 

de bestaande horeca in het dorp. Een jaarlijks of tweejaarlijks dorpsfeest waarbij de 

gemeente de vergunningen verstrekt.                                                                                                                                                            

• Meer en gecentraliseerde horeca                                                                                                                                                                              

• Meer evenementen voor de mensen tussen 30&50                                                                                                                             

• Meer evenementen. Net voor de fusie hadden we een musical in moordrecht, dat zorgde 

voor veel contact. De braderie, koningsdag, kerstmarkt zijn leuke dagen in 't dorp.                                                                                                 

• Meer gemeentelijke ondersteuning (zowel financiële als personele) als bij initiatieven van 

burgers, meer bekendheid geven aan de mogelijkheden op dit gebied en eenvoudiger 

maken van het starten en uitvoeren daarvan.                                                                                                                                                 

• Meer gevarieerde winkels !!!!!!!!!!                                                                                                                                                                    

• Meer locaties voor kleine kinderen om zomaar even te spelen in de wijken, activiteiten 

voor onze jeugd,hanglpaatsen om openbaar bij elkaar te komen.                                                                                                                                                  

• Meer met bewoners in gesprek gaan vóórdat er plannen worden gemaakt.                                                                                                                                                                                               

• Meer mogelijkheden creëren voor organiseren van grote evenementen, bijvoorbeeld in het 

nieuwe recreatiegebied bij de roeibaan                                                                                                                                                                                                                                    

• Meer mogelijkheden voor horeca ed. Raadhuisplein is nu parkeerplaats, kan ook gezellig 

plein met terrasjes van gemaakt worden. Langs de ringvaart zou het ook heel leuk 

gemaakt kunnen worden, met wat meer receeatiemogelijkhecen. Ditzelfde geldt voor 

hitland, eigenlijk is er weinig mogelijkheid voor spontane recreatie/ontspanning                                                                                                                             

• Meer ruimte beschikbaar stellen zodat er wat meer activiteiten plaats kunnen vinden.                                                                               

• Meer sociale woningbouw en goedkopere starterswoningen. Met name de jeugd vertrekt 

niet uit de dorpen omdat zij het niet leuk vinden hier maar koopwoningen zijn te duur en 

huurwoningen zijn er bijna niet meer en er zijn weinig tot geen uitgaansmogelijkheden. 

Daardoor trekken zij sneller naar steden als rotterdam of gouda of zelfs nog verder.                                                                                                                                                                          

• Meer speelveldjes voor de jeugd. En groenvoorziening te houden bij de straten. Ik heb in 

een andere gemeente gezien dat er een belevings pad was gemaakt voor kinderen. Lijkt 

mij heel leuk voor ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Meer speelvoorzieningen voor 10 tot 15 jarigen, kijk bij ander gemeenten hoe ze de wijken 

inrichten : niet alleen met speeltuintjes voor kleine kinderen maar ook toestellen voor 

grotere in alle wijkjes. Langs de fietspaden 'blikvangers' om het zwerfvuil te verminderen, 

meer bankjes langs de fietspaden aan de rand van het dorp meer inspraak over 

veranderingen in de aanleg van de stoepen en paden                                                                                                                                                                                     
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• Meer subsidie voor het ontwikkelen van sport festiviteiten in het dorp (mogelijk een 

fitness).                                                                                                                                                                                               

• Meer terrasfaciliteiten en de parkeerplaat voor het raadhuis beter benutten.  Dorpsstraat 

autovrij maken                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Meer wandelroutes, vooral in noordelijk deel                                                                                                                                                                               

• Meer winkels aangezien het mkb steeds meer achteruit gaat.                                                                                                                                   

• Meer winkels aantrekken. Bv lidl, slager, dierenwinkel, boekhandel.                                                                                      

• Meer winkels, meer restaurants, sportschool                                                                                                                                                                                                             

• Misschien wat meer aandacht voor seizoensactiviteiten zoals braderie, 

kerstmarkt,lente/zomer evenement(is er nu wel, maar is het allemaal nét niet kan veel 

meer van gemaakt worden!),kinderactiviteit in zomervakantie(is nu alleen witte tent=wel 

heel specifieke doelgroep)                                                                                                                                                                                                            

• Mogelijkheid films/klein theate                                                                                                                                                       

• Naar inwoners luisteren!                                                                                                                                                                                                                                                             

• Neem populaire thema's (actueel, uit de geschiedenis (van de streek) of het seizoen) en 

bouw hier een event omheen. Organiseer een zomerfeest, zorg voor groot scherm op 

raadhuisplein ivm olympische spelen (en laat bedrijven zich adverteren en sponseren), 

destijds de route van napoleon over 's gravenweg. Vraag moslims uit nwk iets te 

organiseren mbt rammadan en suikersfeest. Organiseer een kindersongfestival. 

Organiseer een streek sportdag waarbij de clubs uit de buurt de handen ineen slaan. 

Organiseer een dag voor gamers in nwk. Doe eens een open dag in de batavier. De 

batavier op zaterdagochtend koffie met gebak voor halve prijs voor senioren. Etc.                                                                                                      

• Niet alle voorzieningen hier weghalen. Zorgen dat wat er aan activiteiten is,kan blijven 

bestaan.                                                                                                                                                                                                                                                  

• Niet alles volbouwen met huizen. Ook parken en speeltuinen aanleggen en wandelgebied                                                                                                 

• Niet eenmalige festiviteiten, maar meer voorzieningen, m.n. Sportieve, waar elke dag 

gebruik van kan worden gemaakt. In het centrum van moordrecht is weinig groen, 

wellicht kan de locatie van de ijsbaan, die zelden gebruikt wordt, gebruikt worden om 

een groen, knus en sportief veldje/parkje te maken. Uiteraard op palen zodat de functie 

van waterberging blijft bestaan.  B.v. In het moerhoutpark een fietscrossbaantje, jeu de 

boulesbaan, hindernissenloop. Als het hoekje van het park ter hoogte van de skatebaan 

verboden wordt voor honden kunnen de kinderen eindelijk ook in het gras gaan spelen!! 

Goedkoper en simpeler speelruimte creëren is er niet.                                                                                                                                        

• Niet meer bezuinigen op zwembad / bibliotheek etc.                                                                                                                                                                                              

• Niet teveel nieuwbouw.  Heb nu al het idee dat het geen dorp meer is.                                                                                                                                             

• Niet teveel regels opleggen bij buurtfeesten etc.                                                                                                                             

• Nieuw bestuur voor op moer met aantrekkelijke initiative, net zo als swanla.                                                                    

• Nieuw sportcomplex voor voetbalvereniging moordrecht met 3 velden. Computerhulp 

voor ouderen,ook aan huis, door vrijwilligers                                                                                                                                                                                                                                               

• Nou eigenlijk niet want het moet toch zoals de gemeente het wil                                                                                                                                            

• Offer niet al het groen op dat nu nog in het dorp is. Dus geen verdichting.                                                                                                  
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• Onderzoeken wie eenzaam is, en actief die eenzame mensen benaderen en uit hun 

isolement halen.                                                                                                                                                                              

• Ontplooien van meer activiteiten en hier meer over communiceren via social media 

(facebook, gebruik maken van buurtapps enz                                                                                                                                                                                                                                          

• Op de plaats van het gemeentehuis/bibliotheek wat winkels en horeca, met zonnig terras 

en daarboven appartementen, huurn en koop, voor met name ouderen.                                                                                                                                                                               

• Optochten, skates, marktjes, kermis, schaatsen, wedstrijdjes (meeste hiervan wordt al 

georganiseerd) - faciliteren en/of mogelijk maken van evenementen waarbij inwoners 

(jong en oud) samen komen                                                                                                                                                                                                                                    

• Opzomeren zoals men dat in rotterdam doet. Versterkt de band met de buren en fleurt de 

buurt letterlijk op.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Organiseren van bijvoorbeeld een straat/buurt brunche                                                                                                                                                                                  

• Organizeer in het dorpshuis wat meer voor jonge ouderen er is veel te doen maar niet 

voor de groep van af 50 tot ouder                                                                                                                                                                                                                

• Richt een oranjevereniging op. De jaarlijkse koningsdagviering in nieuwerkerk is nu een 

farce                                                                                                                                                                                                     

• Rondom jaarwisseling schaatsbaan op raadhuisplein, in herfst of voorjaarsvakantie 

voetbal toernooi voor jeugd uit verschillende buurten of scholen bv., bravo initiatief voor 

ouderen is prima, in hart van holland iedere week een gratis artikel over een vereniging 

als 'reclame' plaatsen                                                                                                                                                                                                                                    

• Schoon, opgeruimd, netjes, goed onderhouden levert veel vreugde op.                                                                                                                                                             

• Sport aantrekkelijk houden door bijvoorbeeld sporthalgebruik niet te duur te laten 

worden.                                                                                                                                                                                                                                     

• Stimuleren van middenstand en overige activiteiten. Ook aanleg van extra groen/ 

park(en) maakt de leefbaarheid nog aangenamer.                                                                                                                                                                   

• Straatfeesten, buurtborrels, boekenmarkt, kinderfeest (in samenwerking met 

kinderdagverblijven)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Uitbreiding winkel aanbod, bijvoorbeeld een tweede supermarkt                                                                                                                                                                  

• Vaker braderien organiseren.                                                                                                                                                               

• Veel beter en frequenter onderhoud aan openbare plantsoenen enz.                                                                                             

• Veel en goede activiteiten te houden voor jong en oud zodat jongeren niet naar de stad 

trekken om uit te gaan. En ook meer voor de tussen categorie leeftijd tot 60 jaar                                                                                    

• Verbinding tussen esse (hoog en laag) en centrum verbeteren.                                                                                                                                                            

• Verschillende muziek evenementen op het gemeente plein ( thema's) ene week voor 

jongeren dan ouderen dan jeugd.                                                                                                                                                                                                        

• Volgens mij is er in moordrecht geen dorpshuis. Indien dit er wel zou zijn kunnen er veel 

meer activiteiten gerealiseerd worden voor alle groepen inwoners.een groot gemis.                                                                                                              

• Voorzieningen voor jeugd                                                                                                                                                                                                                             

• Vrijwilligerswerk beter promoten.                                                                                                                                                                                      

• Wat actiever zijn met straat activiteiten zoals s opzomer dagen .sommige buurten zouden 

er beter uitzien door gezamelijke activiteiten .bijvoorbeeld gemeente stelt bijvoorbeeld 



 

Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie – Gemeente Zuidplas – juli 2016 – DUO Market Research  69

Onderzoek Dorpshuisfunctie 

 

grote vuilcontainer. Ter beschikking .mensen ruimen tuin en straat eens netjes op .rozen 

plantsoen . Berta van moerdregtpad zijn een voorbeeld waar dat zou moeten gebeuren                                                                                       

• Wat minder wegen tegelijk openbreken. De middelweg weer een voorrangsweg maken                                                                      

• Wijk aankleding met groenvoorzieningen etc.                                                                                                                                                                                                       

• Winkels bouwen waar nu t oude gemeentehuis staat!  Zorg aub dat er weer een speelgoed 

winkel komt (bv. Franchise bart smit) en bv. Een kleding winkel als ter stal. Ook graag 

een lidl in zevenhuizen ( bv. Naast t voetbal veld of in de nieuwe wijk bij het 

rozenkwartier (anjerlaan ed)                                                                                                                                                                                    

• Zomerse activiteiten als dorpsmarkten, festival, sponsorloop                                                                                                                    

• Zonnebankstudio, toko, winkels voor groot publiek                                                                                                                                                                                                                        

• Zorg dat (fiets)paden goed zijn voor mensen op wielen:zowel fietsers als rolstoelers etc. Je 

weet dat je inmoordrechrbbent als je slechte paden ziet...                                                                                                                                                                                                                 

• Zorg er voor dat verenigingen blijven bestaan in hun huidige, karakteristieke, en dorps-

eigen vorm. Voorkom dat ze hoge contributies moeten heffen om te blijven voortbestaan, 

m.n. Voor jeugdleden. Ondersteun evenementen zoals de dorpsfeesten op koningsdag, 

want die zijn belangrijk voor het dorp.                                                                                                                                                                     

• Zorg voor een goede bezetting van bv de winkelcentra. Gemeente dient paal en perk te 

stellen aan de investering en vastgoed organisaties die uitsluitend voor de korte termijn 

winsten gaan. De lange termijn en het belang  van de huurders wordt door niet in hun 

plannen opgenomen. Indien zij niet bereid zijn daaraan mee te werken dient de gemeente 

boetes op te leggen.                                                                                                                                                                                             

• Zorgen dat activiteiten niet aan teveel regels, beperkingen, vergunningen gebonden zijn 

als het initiatieven betreft van dorpsbewoners zelf die hier geen financieel gewin bij 

hebben                                                                                                                                                                                                                      

• Zorgen voor goede staat van onderhoud publieke gebouwen ( scholen, dorpshuis nu 

verre van toereikend!)                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Zowel initiatieven als de gezelligheid lokaal ondersteunen       

 

Vraag 18 

 Heeft u nog opmerkingen en suggesties?     

• Aandacht voor sport en woning aanbod houden voor minder vermogende 

nieuwerkerkers                                                                                                                                                                                                                                                              

• Actievere betrokkenheid inwoners gewenst (niet alleen via verenigingen)                                                                                                       

• Activiteiten meer centraliseren                                                                                                                                                                                                                                              

• Activiteiten voor kinderen, zoals sporten.                                                                                                                                                                                                     

• Aktie voor goedkoop abonnement voor de pont bv door AH. Als je een abonnement hebt 

ga je vaker over om te wandelen rond Gouderak en zal de pont weer vaker kunnen varen 

voor wandelaars en fietsers. Denk dat de meeste bewoners van Moordrecht en Gouderak 

best €10 per jaar willen betalen voor het abonnement, via spaarkaart AH met korting bv 

€5. Pont heeft dan vast inkomen.                                                                                                                                                                                                                          

• Asielzoekers dienen begeleid te worden, een buurtje hoort er niet mee gebombardeerd te 

worden! Hoe spreek je elkaar aan op overlast; van tot zeer diep in de nacht zeer luid 
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praten, waardoor de oorspronkelijke bewoners al sinds weken niet meer aan hun rust 

toekomen. Waar is dan de gemeente! De asielzoekers spreken geen Nederlands of Engels, 

zijn wellicht getraumatiseerd, hebben andere gewoonten, waar deze gewoonten een 

normaal leven van omwonenden zwaar verstoort of onder druk zet, kunnen de 

oorspronkelijke bewoners nergens voor bemiddeling terecht!!! De gemeente dient vanaf 

het begin een contact tussen oude en nieuwe bewoners te maken, waar het gaat om 

mensen met een andere etnische en culturele afkomst, en dient dit te begeleiden, als zij 

tenminste draagvlak op het oog heeft en geen tweespalt, waar het gaat om het plaatsen 

van asielzoekers!!!!                                                                                                                                                                                                                  

• Behoud van winkels in de kern Zevenhuizen / nieuwe winkels aantrekken voor in de 

leegstaande panden van de Dorpsstraat                                                                                                                                                      

• Betere controle op snelheid van gemotoriseerd verkeer in de bebouwde kom van 

Zevenhuizen                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Bij de vraag wie er verantwoordelijk is, mis ik naast inwoners/gemeente de verenigingen. 

Daar komen gelukkig veel initiatieve  vandaa .                                                                                                                                                                                                

• Daar ik (en met mij vele mensen!) Darmpatient ben zou ik erg graag zien dat er openbare 

toiletten in winkelcentrum Reigerhof zouden komen.                                                                                                                                                               

• De gemeente moet subsidie blijven verstrekken aan groepen die zich bezig houden met 

creativiteit zoals " open atelier " omdat veel mensen daar gebruik van maken en ook met 

Pinksteren dat aan de gemeenschap tonen door dat wat ze maken te exposeren.                                                                                                                                                 

• De gemeente moet zich wat activere opstellen, open zijn voor de bewoners en al die 

procedures is wat eenvoudiger maken. Als je een tip of klacht wil doorgeven (zoals 

bijvoorbeeld slecht groen onderhoud op de Hoofdweg) dan moet je inloggen me t je digid 

alsof je een crimineel bent en vervolgens duurt het 4-5 dagen voordat je überhaupt een 

automatisch antwoord krijgt. Verder gebeurt er dan weinig. Slagvaardig zijn ze echt niet 

bij de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• De gemeente zuidplas zal nooit een eenheid worden als het openbaar vervoer niet 

verbeterd.                                                                                                                                                                                                                                            

• De invulling van "gewoongrenzeloos" lijkt nergens op                                                                                                                 

• De lang verwachtte nieuwbouw geeft de samenleving weer een boest. Let op dat de 

verenigingen niet ten onder gaan aan de bezuinigingen. Mensen trekken dan zeker weg.                                                                                                

• De politie rijd tegenwoordig af en toe door de straat, maar ze spreken de 

probleemjongeren niet aan en beboeten verkeersovertreders niet, terwijl er overal fout 

geparkeerd word en veel te hard word gereden. Daardoor voel ik me niet veilig op straat 

en doe ik bijna al mijn activiteiten buiten het dorp. Mijn suggestie is politie pro actiever 

laten zijn zodat het veiliger op straat wordt en mensen ook meer in het dorp gaan doen.                                                   

• Denk ook eens digitaal. In deze enquete lees ik alleen maar optie's zoals deze in 2001 

waren. Er zijn tegenwoordig lokale website's zoals Omroep Zuidplas en 

Facebookgroepen. Doe daar meer mee als gemeente!                                                                                                                  

• Doen al een hoop vanuit verschillende organisaties.                                                                                                                                                                                                                                        

• Een centraal gelegen dorpshuis met goedkope ruimtes voor ouderenbonden is hard 

nodig!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Een tweede supermarkt is zeer  gewenst !! 
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• Een veelal gehoorde klacht is dat de aanwezige supermarkt niet voldoet.  Met name  

slechte bijvulling. Niet voor niets gaan veel Zevenhuizenaren gaan of naar Waddinxveen, 

Nieuwerkerk, Bleiswijk of zelfs naar Moerkapelle !!!!!!!!!!!!! Of 

Rotterdam/Hesseplaats=Binnenhof.                                                                                                                                                                        

• Er werd gevraagd naar activiteiten; aangezien dit de laatste mogelijkheid is om via dit 

panel mening en idee te kunnen geven is het m.i. Gewenst dat het bestuur van de 

gemeente ook aandacht schenkt aan voorzieningen voor mindervaliden en 

blinden/slechthorenden om hun mobiliteit en veiligheid te vergroten. Ook als is er 

(mogelijk) een lokale veren. Voor veilig verkeer er zijn diverse aandachtspunten die voor 

de vermelde categorieën kunnen gelden, alsook voor de jongste inwoners en de oudste 

inwoners; voor hen geldt ook een andere mobiliteit en dus is zorgzaamheid in de 

gemeente Zuidplas wellicht een insteekwoord voor komende periode. Groet en dank voor 

aandacht                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Ervaringen uitwisselen met de organisaties onderling  die zich met hetzelfde 

bezighouden en gezamenlijk activiteiten ontwikkelen.                                                                                                                                                         

• Ga eerst in gesprek met de buurtbewoners voordat er een plein geblokkeerd wordt met 

rood-witte paaltjes , Iets wat al vanaf begin, 30 jaar terug,  vrij toegankelijk was is nu 

zonder overleg niet meer mogelijk en het duurt allemaal erg lang , nu al 3 maanden, en 

we horen en zien niets op onze reacties via telefoon of het gesprek met de 

dorpswethouder                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Ga zo door                                                                                                                                                                                                              

• Gemeente moet veel actiever zijn bij verschillende doelgroepen die door het veel minder 

zijn van zorgbudgetten WLZ , WMO, Jeugdwet enz maar wel veel langer thuis moeten 

blijven wonen steeds meer in een isolement terecht komen. Het is bij uitstek een 

verantwoordelijkheid van de gemeente om hun burgers hier in te ondersteunen.                                                                                                                    

• Graag een internet enquette over de bouw van het gemeentehuis. Ik heb soms het idee dat 

de ambtenaren geen idee hebben wat er leeft bij de inwoners. En vooral wat de impact is 

van hun beslissingen. Onze OZB centen naar een nieuw gemeentehuis waar de inwoners 

niets aan hebben. De ambtenaren zijn er voor de bewoners en niet andersom. Uren WMO 

flink gekort maar wel een nieuw gemeentehuis. Ze kunnen toch wel een beetje inschatten 

wat de reactie van de inwoners is op hun beslissingen. De meeste gemeentehuizen staan 

half leeg na oplevering vanwege veranderde situatie. Zoals flexwerk, digitalisering, 

thuiswerken, mogelijke verdere samenvoeging van gemeenten in de toekomst en door het 

overdragen van taken aan regionale opgetuigde instellingen in Gouda en Capelle. Kunt u 

dit doorgeven aan de gemeenteraad?                                                                                                                                                                                                                                             

• Het begrip activiteiten vind ik wat onduidelijk gedefinieerd. Wat valt hier allemaal onder. 

Sommige activiteiten moeten een particulier initiatief zijn. Voor anderen vind ik wel 

degelijk dat de gemeente ook een (financiële) verantwoordelijkheid heeft (sportvelden, 

hal, zwembad)                                                                                                                                                                                                                               

• Het nieuwe gemeentehuis lijkt me niet zo dringend straks gaat alles digitaal .                                                                                                                                         

• Hondenspeeltuin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Ik ben bang dat de eerste stimulans bij de gemeente vandaan moet komen en dat het dan 

vanzelf moet gaan leven via vrijwilligers. Wellicht dat er in samenwerking met de 
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Historische Vereniging en evt de bibliotheek 'standaard' iets geëxposeerd kan worden 

over 'ons' dorp.                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Ik ben erg blij en gelukkig in Moerkapelle                                                                                                                                                                                                          

• Ik denk dat er voor jongeren en starters te weinig gedaan wordt om in de toekomst klaar 

te zijn voor iedereen. (met name:Uitgaansgelegenheden, betaalbare huur/koopwoningen 

en aanbod middelbaar onderwijs)                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Ik vind dat het jongerencentrum het BLOK een belangrijke plaats is voor de jeugd                                                                                                  

• Ik vind dat we als bewoners en gemeente wel wat vaker en deels in eigen  beheer 

bijvoorbeeld de onkruidbestrijding kunnen doen. Wat vaker Opzoomeren van ons 

pleintje of een deel van onze straat.                                                                                                                                                                                                            

• Ik vind het heel goed dat de Gemeente hier aandacht aan besteed, 

• Zo dat er meer eenheid ontstaat, we hebben organisatie,s binnen de Gemeente voor de 

belangen van de ondernemers, 

• Ik denk dat het goed is als ze hier ook aandacht aan besteden, door dit ook naar buiten 

toe als ondernemer uit te dragen.                                                                                                                                                                                                  

• Ik wist niets van een wijkgebouw. Ik zal niet de enige zijn. Misschien een idee om een 

open huis te organiseren waarbij we kunnen zien wat voor activiteiten daar worden 

gedaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Ik zie met verbazing dat momenteel bij de renovatie van straten in de Kruidenbuurt groen 

wordt ingeleverd voor parkeerplaatsen. Ook veel inwoners bouwen tuinen om in 

parkeervoorzieningen. Tegelijkertijd lees ik dat gemeenten rekening moeten houden met 

de klimaatwijziging en meer groenvoorziening moeten realiseren om de wateroverlast het 

hoofd te bieden.                                                                                                                                                                                                           

• In deze tijd zijn er veel singles die weinig contacten hebben. Thuiswonende ouderen zijn 

vaak erg eenzaam. Graag wat meer aandacht voor deze doelgroepen.                                                                                                                 

• In het verleden lette de Gem. Moordrecht er op dat de tuinen en het openbaar groen goed 

onderhouden werden. Nu kan je bijna geen gebruik meer maken van het trottoir( auto's 

en groen uit de tuintjes tr brede heggen en struiken die over het trottoir hangen.                                                                                                          

• Infrastructuur wegennet - Snelheidsbeperking binnen de bebouwde kom - flitspalen 

inzetten - een VO-school ism met andere gemeenten in Moordrecht? - Een outletcentrum 

bouwen in Moordrecht - met andere woorden economische groei initiëren en 

ontwikkelen!                                                                                                                                                                                                             

• Laat eens een leuke film draaien en een knutsel markt of iets d of een bazar en hou het 

betaalbaar !                                                                                                                                                                                                   

• Lach maar om mijn laatste opmerking, maar ik meen het wel. De dominantie van de kerk, 

reformatorisch, is voor mij het minst aantrekkelijke in dit dorp Moerkapelle en een reden 

om eens te vertrekken.                                                                                                                                                                                                

• Leg in elk dorp een natuurspeeltuin aan waar kinderen kunnen ravotten en spelen.                                                                                                                                                     

• Leuk als je gehoord wordt maar :           Fijn als er geluisterd wordt                                                                                                                                

• Maak de dorpkern gezellig in plaats van praktisch.                                                                                                                 

• Meer aandacht voor het openbaar groen, kleurige plantsoenen en plantaardig groen in de 

hele gemeente, net zoals op de Alexanderlaan, prachtig beplantingsplan.                                                                                                    
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• Meer activiteiten voor 65+                                                                                                                                                                                                          

• Meer controle op vooral de fietsende scholieren. Ze doen maar raak met 3 of meer naast 

elkaar rijden,geen hand uitsteken, telefoneren tijdens fietsen. Jammer dat het nagenoeg 

onmogelijk is om door verbonden te worden met een bepaalde afdeling of 

personeelslid.Telefoongesprekken worden steeds op een "nette manier" afgewimpeld of 

zo gezegd terug gebeld door een ambtenaar. Dit kom je echt niet tegen als je bedrijf 

ergens voor belt. Gebrek aan service...Je wilt toch zo snel mogelijk een antwoord op je 

vragen/zaken ?                                                                                                                                                                                           

• Meer groen en open veldjes in het dorp en geen hoge bebouwing. De belangrijkste reden 

dat wij hier zijn komen wonen is het vrijegevoel dat we kregen als we door het dorp 

liepen, nu voelt het steeds benauwder.                                                                                                                                                                                                                 

• Meer subsidie voor muzieklessen, zwemlessen, sport.                                                                                                                                                                                                       

• Menselijke maat > management                                                                                                                                                                                                

• Moerkapelle is heel erg  gericht op Zoetermeer, stop met denken dat de inwoners van 

Moerkapelle gebruik maken van faciliteiten in Nieuwerkerk als die niet in Moerkapelle 

zijn. Zorg er voor dat er een goede verbinding naar Zoetermeer komt zoals uit het VCP 

naar voren is gekomen                                                                                                                                                                         

• Moordrecht is  een leuk dorp, jongeren houden vaak contact weet ik uit ervaring, toch 

moeten ze plezier in Gouda zoeken of bij iemand thuis, ze gaan bij mooi weer ook wel 

naar de rivier. Om een dorp levendig te houden heb je een cafe nodig die leuk is en soms 

een bandje die op treed en vooral betaalbare huizen, er moet gewoon kleine betaalbare 

huurappartementen komen. Jongere moeten nu wegtrekken want kans op wonen is er 

niet eens. Zwem strandje zou ook leuk zijn.                                                                                                                                                                                                      

• Nieuwerkerk is een mooi dorp en laten we met z'n allen zo houden. Eventuele 

verpaupering en "gedoe" direct aanpakken en handhaven. Niet alles moet maar kunnen 

zoals bv. Bij de Zevenhuizerplas in Nesselande.                                                                                                                                                                              

• Onderschat de waarde van groen en (semi) natuurlijke buitenruimte niet. In Zuidplas 

wordt te veel ' landelijk' gebied ingeruild voor woningen/bedrijven. Dit gaat ten koste 

van het 'dorpse karakter' dat voor veel mensen Zuidplas juist aantrekkelijk maakt(e). 

Gebruik van gronden op die manier zal op korte(re) termijn financieel aantrekkelijk zijn, 

maar heeft op lange(re) termijn een negatief effect.                                                                                                                                                                                                        

• Ook de Gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat een dorp niet 

leegloopt of verloederd, Maar als je naar het oude Gemeentehuis kijkt dan is de Gemeente 

zelf een van de veroorzakers.                                                                                                                                                                                                                                                 

• Op het gebied van cultuur (orkestmuziek) is de beschikbare ruimte niet geweldig. Soms is 

het echt behelpen. 

• Ook de aandacht voor muziek blijft tov de sport enorm achter. Beiden zijn erg belangrijk 

voor de fysieke en mentale opgroeiende jeugd en/of de vitale oudere.                                                                                                                                                 

• Op verschillende plaatsen in de gemeente een defibrillator plaatsen en duidelijk aangeven 

waar. 

• Meer brievenbussen in de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                    
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• Opmerking : blijf er vooral naar streven dat er geen metro verbinding komt naar 

gemeente Zuidplas dat brengt veel criminaliteit met zich mee.                                                                                                                                                                                                      

• Organiseren van buurtwachten verder uitbreiden.                                                                                                                                        

• Parkeerplekken creëren zonder dat het al te veel ten koste gaat van het groen. Vooral de 

bloemenbuurt  is drama, maar ook verkeer rondom schooltijden, lekker met z'n allen 

tegelijk naar en van school, wat een ramp                                                                                                                                                                                              

• Raadsleden mogen best eens gaan kijken naar waar ze over praten.                                                                                                                                                                                

• Sind dat de gemeente de zuidplas is staat moordrecht laag in het vaandel dat merk je aan 

de bank voorzieningen maar ook het onderhoud aan de wegen en straten die er in 

Moordrecht zeer erbarmelijk bij liggen verder is het strooien met glad heid in de winter 

nog nooit zo slecht geweest als dat we de zuidplas zijn, kennelijk is dit niet een vorm van 

decentralisatie maar meer direct van bezuinigen !                                                                                                                                                                                                 

• Sorry, dat is niet aan mij besteed. Ik ben blij dat ik nog wat in huis kan doen.                                                                                              

• Toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten meer mogelijk maken                                                                              

• U heeft nergens gevraagd in welk dorp ik woon. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat 

de antwoorden in Nieuwerkerk verschillen van de overige kernen, die echt 'dorps' zijn.                                                                

• U vraagt naar het dorps gebeuren maar ik werk als vrijwilliger voor de hele gemeente dus 

bepaalde vragen zijn door mij niet helemaal juist ingevuld met name over het dorpshuis 

ik kom elke week in zevenhuizen. Maar in Nieuwerkerk waar ik woon allen als er iets  

bijzonders is wat mijn aandacht trekt.                                                                                                                                                                

• Veel vragen over activiteiten en daartussendoor komt het dorpshuis. Initiatieven van 

BRAVO zijn uitstekend en hierover geen enkele vraag? Bij contacten alleen muziek en 

sport maar er is meer zoals kaarten, bridge e.d. Beantwoorden vragen leidt, naar mijn 

idee, niet tot een volledig/zuiver beeld.                                                                                                                                     

• Verbeteren communicatie vanuit gemeente                                                                                                                                                                                                                               

• Verdeel de gemeentelijke aandacht gelijk over all dorpskernen. Nu heeft men zeer sterk 

het gevoel dat voorzieningen in Nieuwerkerk uitgebreid worden en in de andere 

dorpskernen (versneld!) Afgebouwd worden.                                                                                                                                                             

• Verhogen van de huren van bijv. Sportzalen is dus niet bevorderlijk voor het organiseren 

van activiteiten door bijv. Sportverenigingen!                                                                                                                                                                                                

• Voeg "Op Moer" bij "Swanla", dan komt daar weer meer leven in!!                                                                                                       

• Voorkom (jarenlange) leegstand.                                                                                                                                                                                                                                      

• Wat minder openbare openbaar groen perceeltjes bij voorkeur wat meer attentie 

bezorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Wij zijn zeer tevreden met onze woonomgeving.                                                                                                                                                      

• Wil je Zevenhuizen aantrekkelijk houden zorg dan ook voor een trein station ( hoeft niet 

groot te zijn).                                                                                                                                                                                          

• Zomerspelen in vakantie periode bv , zodat kinderen die niet op vakantie kunnen ook een 

leuke vakantie hebben .                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Zorg er voor dat de dorpstraat in Zevenhuizen beter wordt voor invaliden. Is te weinig 

rekening mee gehouden. En zorg voor meer natuur in plaats van goede bomen kappen en 

onzinnige parkjes aan te legen bij het schelpenpad laat de natuur daar een beetje zijn gang 
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gaan dan kunnen de kinderen pas echt een groenbeleving hebben bijvoorbeeld bermen 

die gewoon begroeid zijn in plaats van alles kort maaien                                                                                                                                                                                                             

• Zorg voor beter openbaar vervoer tussen alle kernen die de Gemeente Zuidplas vormen! - 

De Zevenster openhouden! - Doe eens wat met dat oude Gemeentehuis, schandalig dat 

het zolang leeg staat (de burger draait op voor de kosten en het kapitaalverlies) - wanneer 

gaat eens wat gebeuren met de maalderij aan de dorpsstraat òf wordt er gewacht tot het 

vanzelf in elkaar dondert! - een avondopenstelling van Gemeentehuis  (belangrijk i.v.m. 

Rijbewijzen-paspoorten ed.!!)                                                                                                                                                                                                                                           

• Zou willen dat er meer groen voorzieningen (park, bos) komen rond het dorp. Het is nu 

voornamelijk kassenbouw en een moeras (lees roeibaan) en de lelijke skyline van 

Nesselande.                                                                                                                                                                                                                                             


