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Onderzoek Toekomstvisie 2030 
“Welkom Wierden” 
Resultaten onderzoek via Wierden.ikpraatmee 

 

 

Voor alle transacties met uitsluiting van andere voorwaarden gelden onze bij de Kamer van Koophandel te Enschede gedeponeerde 
Algemene Voorwaarden. 

Aanleiding  

De gemeente Wierden werkt aan een visie op de nabije 

toekomst. Waar moet de gemeente op in zetten, wat zijn de 

prioriteiten daarbinnen en welke keuzes horen daarbij. Hierover 

wordt nagedacht aan de hand van verschillende thema’s die 

belangrijk zijn voor de gemeente. Onderdeel om te komen tot 

deze toekomstvisie op Wierden in 2030, was de uitvoering van 

een laagdrempelig enquête onder inwoners. Iedereen kreeg de 

gelegenheid mee te doen. De resultaten van deze enquête 

worden in de rest van het traject verder verdiept. Dit zal leiden 

tot een visie op de toekomst met daarin keuzes en richting voor het jaar 2030. 

 

Online in gesprek met inwoners 

Om alle inwoners de gelegenheid te bieden deel te nemen werd een vragenlijst ontwikkeld 

waarin 8 gemeentelijke thema’s terugkwamen. Deze vragenlijst werd online uitgezet. Daarbij 

werd het participatieplatform Wierden.Ikpraatmee ingezet als centrale plek voor informatie en 

start van de vragenlijst. Daarnaast werd de vragenlijst op papier verspreid, zodat ook inwoners 

die niet regelmatig online zijn mee konden doen.  

 

Onderzoeksvragen 

We stelden vragen over verschillende thema’s die belangrijk zijn voor een vitale en 

aantrekkelijke gemeente in 2030: 

• Buitengebied 

• Opwekking en gebruik van duurzame energie 

• Natuur, landschap en openbaar groen 

• Ondernemen en werken 

• Participatie 

• Sociale leven 

• Verkeer  

• Wonen 
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Deelname 

In de periode van 10 september tot en met 8 oktober namen 1195 inwoners uit de gemeente 

deel aan het onderzoek. De deelnemers konden voorafgaand aan een thema aangeven of ze wel 

of niet de vragen over het betreffende onderwerp wilden beantwoorden. 

 

De vragen die we stelden 

De vragenlijst kan gezien worden als het eerste ronde van de dialoog met de Wierdense 

samenleving. De nadruk lag op het inventariseren van meningen rondom de verschillende 

thema’s. Om die meningen te peilen maakten we veel gebruik van stellingen. In de volgende 

gespreksrondes zal de mening en keuzes die inwoners via dit onderzoek kenbaar maken, verder 

verdiept gaan worden. 

 

Rapportage 

De vragenlijst bestond uit de 8 thema’s plus een aantal meer algemene vragen naar de mening 

over de eigen woonplaats. Dit zorgde voor een wat langere vragenlijst. We boden de deelnemers 

bij ieder thema de mogelijkheid te kiezen om wel of niet de vragen bij het thema te 

beantwoorden.  

 

Per thema vindt u in deze rapportage de antwoorden terug, die gegeven werden door de 

deelnemers. Ieder thema sluiten we af met korte tussenconclusies.  

 

Deelnemers hadden bij een aantal vragen de mogelijkheid zelf een antwoord te formuleren of 

een toelichting te geven. In de bijlage bij deze rapportage treft u een samenvatting van alle 

opmerkingen, ideeën en suggesties aan. De uitkomsten van de enquête en deze samenvatting 

moeten in samenhang worden gelezen om een goed totaalbeeld van de opbrengst van deze 

enquête te krijgen. 
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Statistische verantwoording  

Toets 1: Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de antwoorden 

Met 1195 ingevulde vragenlijsten bieden we een hoog niveau van betrouwbaarheid en 

nauwkeurigheid. Dit betekent dat we dezelfde antwoorden zullen vinden wanneer we meer  

inwoners uit de onderzoeksgroep zouden vragen mee te doen aan het onderzoek. 

 

Toets 2: Representativiteit van de antwoorden 

1195 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. We vroegen naar een aantal kenmerken om 

daarmee te bepalen of de groep die deelnam ook representatief is voor alle inwoners van de 

gemeente Wierden. Met andere woorden of de deelnemers een goede afspiegeling vormen van 

de inwoners uit de gemeente.  

 

Representativiteit van onze deelnemers: 

 

Wat is uw leeftijd? 
Deelnemers 

enquête    

Werkelijke 

verdeling 

20 tot 35 jaar 10% 21% 

35 tot 50 jaar 21% 23% 

50 tot 65 29% 28% 

65 tot 80 32% 21% 

Ouder dan 80 7% 7% 

Toelichting: 

1) Met dit onderzoek hebben we ons niet gericht op de jongeren van onder de 20. Die zullen op 

andere manieren betrokken worden bij het ontwikkelen van de Toekomstvisie. 

2) De eerste kolom met resultaten laat zien wat de leeftijdsverdeling is van de deelnemers aan 

deze enquête. De tweede kolom met resultaten laat de werkelijke verdeling van de leeftijden van 

inwoners van de gemeente zien. 

Wat is uw woonplaats? 
Deelnemers 

enquête    

Werkelijke 

verdeling 

Wierden 67% 61% 

Enter 20% 28% 

Hoge Hexel 4% 4% 

Buitengebied 5% 3% 

Notter 1% 2% 

Rectum 2% 2% 

Ypelo 1% 1% 

Zuna 1% 1% 

Toelichting: 

De eerste kolom met resultaten laat zien wat de woonplaats is van de deelnemers aan deze 

enquête. De tweede kolom met resultaten laat de werkelijke verdeling van inwoners over de 

verschillende woonplaatsen in de gemeente zien. 
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Representativiteit: 

• In het onderzoek dat we uitvoerden hebben we on niet gericht op de groep van onder 20 

jaar. Het is met het type onderzoek dat we uitvoerden niet goed mogelijk deze groep te 

bereiken. Willen we hen bereiken dan zal er een peiling specifiek op hen gericht moeten 

worden. 

• De verdeling over de woonplaatsen laat een ondervertegenwoordiging van inwoners uit 

Enter zien tegenover een oververtegenwoordiging van inwoners uit Wierden. 

• We hebben vergeleken of de inwoners uit Enter significant anders antwoorden dan inwoners 

uit de rest van de gemeente. Dit bleek niet het geval te zijn. Daarom is er hiervoor geen 

correctie toegepast. 

• We garanderen geen representativiteit van de antwoorden, wel vormen de uitkomsten een 

zeer goede indicatie van de mening van inwoners van de gemeente Wierden. 

 

 

Andere kenmerken waar we naar vroegen: 

 

Ik ben…  

Inwoner 85% 

Ondernemer 4% 

Beide 11% 

 

Werkt u binnen of buiten de 

gemeente? 
 

Binnen de gemeente 27% 

Buiten de gemeente 41% 

Anders (veelal gepensioneerd) 32% 

 

Opzet rapportage 

We geven een vrij letterlijke weergave van de gevonden antwoorden. Bij enkele vragen boden 

we een open antwoordmogelijkheid. De open antwoorden hebben we opgenomen in bijlage 1 

van de rapportage. Van deze antwoorden op de open vragen is daarnaast een samenvattend 

document gemaakt met als titel ‘Samenvatting reacties toekomstvisie 2030’.  

 

Leeswijzer: Antwoorden weergegeven in vorm van percentages of frequenties 

• Wanneer deelnemers bij een vraag de mogelijkheid hadden één keuze te maken wordt de 

verdeling van de antwoorden in de vorm van percentages gegeven. 

• Wanneer voor de deelnemers de mogelijkheid bestond om bij een vraag meerdere 

antwoordmogelijkheden aan te geven wordt de uitkomst in de vorm van een 

frequentieverdeling gegeven. 

• We verbinden korte conclusies aan de verschillende antwoorden die gegeven zijn door de 

deelnemers.  

• In de rapportage maken we verder gebruik van de kleur groen om te benadrukken wat de 

meest genoemde antwoorden zijn. 
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1) Mening over de eigen woonomgeving  

 

Mijn eigen woon- en leefomgeving... 

/kies maximaal 3 uitspraken 
Aantal keer genoemd 

is aantrekkelijk en plezierig om in te wonen. 801 

is de plek waar ik me helemaal thuis voel. 659 

is goed bereikbaar en heeft goede verbindingen 

met de rest van Overijssel, Nederland en Duitsland. 

471 

heeft veel openbaar groen en een mooie natuur. 332 

heeft alles wat ik nodig heb op gebied van 

gezelligheid en contact met anderen. 

306 

is de plek waar ik leuke winkels en aantrekkelijke 

horeca vind. 

183 

is gewoon en niet zo bijzonder. 141 

biedt mij goede mogelijkheden voor activiteiten 

(sportief, cultureel of creatief). 

109 

Niet van toepassing, ik ben niet woonachtig in 

gemeente Wierden. 

2 

 

We kijken vooruit naar 2030. Wat zou u dan 

graag willen zien in uw eigen woon- en 

leefomgeving? 

/kies maximaal 3 uitspraken 

Aantal keer genoemd 

Een veilige plek om te leven. 634 

Een gemeenschap waar je heel fijn oud kunt 

worden. 

570 

Een woonomgeving/woonkern met een uitstekend 

aanbod van winkels en horeca. 

416 

Een groene en klimaatadaptieve* omgeving  

(*aangepast aan meer hitte en regen). 

414 

Een omgeving met goede maatschappelijke 

voorzieningen als kulturhus, medische en 

zorgvoorzieningen, bibliotheek enz. 

407 

Een actievere, dynamische omgeving die 

aantrekkelijk is voor jongeren. 

210 

Een plek met voldoende speelmogelijkheden en 

andere voorzieningen voor kinderen en jongeren. 

142 

Een gemeente met goede scholen en kinderopvang. 119 

Een plek met meer sportieve, culturele en 

andersoortige evenementen. 

105 

Een plek met meer ruimte voor ondernemers. 76 
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Hoe verbonden voelt u zich met de plek* waar u woont?  

Met plek bedoelen we de directe omgeving van uw woning. Dus uw buurt, buurtschap of zelfs 

het gehele dorp. We bedoelen niet de gehele gemeente of regio. 

In hoeverre bent u het eens met de 

stellingen hierover? 

Mee 

eens 

Mee 

oneens 

Geen 

mening 

Ik ben positief over de plek waar ik woon. 94% 3% 3% 

Ik voel me sterk verbonden met de plek 

waar ik woon. 

74% 8% 18% 

Ik wil hier over 10 jaar nog steeds graag 

wonen. 

83% 6% 11% 

Ik waardeer het omzien naar elkaar in mijn 

omgeving. 

82% 6% 11% 

Ik ben trots op de plek waar ik woon. 78% 6% 16% 

 

 

Tussenconclusies mening over eigen woonomgeving: 

• Deelnemers waarderen het woon- en leefklimaat in de gemeente Wierden zeer en 

voelen zich in hoge mate thuis in hun woonplaats. 

• De wat negatievere beschrijving ‘gewoon en niet zo bijzonder’ wordt maar door een 

klein aantal deelnemers onderschreven. 

• Voor de toekomst wenst een groot deel dat de woonomgeving veilig blijft en dat het 

een fijne plek blijft om ouder te worden. 

• Deelnemers voelen een sterke verbondenheid met de plek waar ze wonen en ze willen 

over 10 jaar hier nog graag wonen. 

• De deelnemers zijn tevreden met de woonomgeving en de eigen woonplek. 
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2) Mening over de ontwikkeling van het buitengebied  
Wat vindt u van de volgende ontwikkelingen in het buitengebied? 

 

 

In 2030… 

Erg 

goed 

Goed Niet 

goed 

Geen 

mening 

heeft de landbouw zich in het buitengebied 

verder ontwikkeld en is moderner, 

duurzamer en efficiënter geworden. 

29% 48% 7% 16% 

is het buitengebied aantrekkelijker 

geworden voor wandelen, fietsen, sporten 

(recreatie). 

42% 50% 5% 4% 

wordt er meer gewoond in het 

buitengebied. 

9% 26% 49% 16% 

zien we meer houtwallen, bosjes en 

bloemrijke akkerranden in het 

landbouwgebied. 

45% 38% 8% 10% 

 

In 2030 is er sprake van kringlooplandbouw* en is er minder vee. 

* bij kringlooplandbouw wordt vooral gebruik gemaakt van grondstoffen en voeding uit eigen regio.  

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

50% 17% 27% 6% 

 
In 2030 zien we in het buitengebied naast landbouw veel meer andere activiteiten 

zoals: campings, horeca, zorgboerderijen, boerenwinkels enz. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

45% 20% 30% 5% 

 
We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t. 

het onderwerp buitengebied.  

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

261 

 

 

Tussenconclusies mening over het buitengebied 

• Modernisering van de landbouw in combinatie met meer duurzaamheid en 

kringlooplandbouw wordt breed ondersteund door de deelnemers. 

• Het buitengebied moet aantrekkelijker worden voor activiteiten als wandelen, fietsen en 

sporten. 

• Meer woningen in het buitengebied wordt door een meerderheid niet gesteund. 
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3) Mening over de ontwikkeling van duurzame energie  
In 2030 zien we op meerdere plekken in de gemeente zonnevelden in het landschap, 

omdat het zelf opwekken van duurzame energie nodig is. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

28% 34% 20% 17% 

 

In 2030 zien we op meerdere plekken in de gemeente windmolens in het landschap, 

omdat het zelf opwekken van duurzame energie nodig is. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

18% 51% 21% 10% 

 

In 2030 hebben we de opwekking van duurzame energie met zon en wind vooral 

langs de snelwegen A1 en A35 geconcentreerd. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

64% 10% 18% 8% 

 

In 2030 hebben we werk gemaakt van de energietransitie en is de helft van de 

woningen van het aardgas af. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

37% 23% 30% 11% 

 

De gemeente Wierden moet zich vooral 

richten op... 
Aantal keer genoemd 

ontwikkelen van andere vormen van opwekking 

duurzame energie binnen de gemeente 

491 

ontwikkelen van zonneparken binnen de gemeente 160 

ontwikkelen van windmolens en zonneparken 

binnen de gemeente 

93 

plaatsen van windmolens binnen de gemeente 44 

 

We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t. 

duurzame energie.  

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

247 

  



 

 

datum  November 2021 

ons kenmerk  sir/wierden/wierden2030 

 

pagina  9 van 20 

 

 

Tussenconclusies mening over duurzame energie 

• Er is onder onze deelnemers relatief weinig steun voor duurzame energie opgewekt met 

grootschaliger zonneparken en windmolens. 

• Wanneer opwekken van duurzame energie toch nodig is, dan wordt door de deelnemers 

ondersteund om dit langs de snelwegen te doen. 

• Dat we van het aardgas af moeten vindt steun bij 1/3 van de deelnemer. Daarnaast 

weet een grote groep van 30% nog niet of dit een goede oplossing is. 

• De deelnemers geven in meerderheid aan dat opwekking van duurzame energie op 

andere manieren moet plaatsvinden dan via zonneparken en windmolens. 
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4) Mening over natuur, landschap en openbaar groen 

 

 

Hoe belangrijk vindt u het dat in 

2030... 

Heel 

belangrijk 

Belangrijk Niet zo 

belangrijk 

Geen 

mening 

in de dorpen meer openbaar groen en 

minder bestrating is, zodat we beter 

extreme regenbuien kunnen opvangen? 

58% 37% 4% 1% 

het buitengebied natuurlijker is ingericht 

met meer verschillende planten en dieren? 

48% 37% 13% 2% 

meer openbaar groen in de dorpen is, om 

het koeler te houden tijdens hittegolven? 

54% 38% 6% 1% 

er meer aandacht is voor de 

cultuurhistorische waarden in het 

landschap? 

38% 41% 16% 5% 

 

In 2030 is nieuwe natuur* gemaakt in het buitengebied van onze gemeente. 

* Grond krijgt hierbij een nieuwe natuurbestemming. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

47% 15% 31% 7% 

 

We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t.  

natuur, landschap en openbaar groen  

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

152 

 

 

Tussenconclusies mening over natuur, buitengebied en openbaar groen 

• Deelnemers vinden het in grote meerderheid belangrijk dat er meer openbaar groen 

ontwikkeld wordt als klimaatadaptatiemaatregel in de woonkernen. 
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5) Mening over ondernemen en werken 

 

In 2030 staat gemeente Wierden vooral 

bekend als: 
 

gemeente waar je goed kunt wonen 23% 

gemeente waar je goed kunt wonen en werken 10% 

gemeente waar je goed kunt wonen, werken en 

ondernemen 

11% 

gemeente waar je goed kunt wonen, werken, 

ondernemen en recreëren 

51% 

Gemeente Wierden staat anders bekend, namelijk... 5% 

 

In 2030 hebben we een bedrijventerrein dat is aangesloten op XL Business park*. 

* XL Business park is het Almelo ‘s bedrijventerrein langs de A35 bestemd voor grote loodsen. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

39% 20% 37% 4% 

 

In 2030 benutten we de ruimte langs de A1 bij Enter nog meer voor bedrijvigheid. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

53% 15% 29% 3% 

 
In 2030 zijn er geen nieuwe bedrijventerreinen, maar zijn bestaande terreinen 

gemoderniseerd en deze worden beter gebruikt. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

75% 6% 14% 6% 

 

In 2030 is er meer ruimte voor bedrijven doordat we bestaande bedrijventerreinen 

beter gebruiken én nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld hebben. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

58% 12% 25% 5% 
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In 2030 bieden we meer mogelijkheden voor kleinschalige recreatie. 

Denk aan kleine campings, b&b's, natuurbelevingstochten, kleinschalige horeca. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

76% 5% 17% 3% 

 

In 2030 bieden we meer mogelijkheden voor grootschalige recreatie. 

Denk aan een groter vakantiehuizenpark, hotel, pretpark. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

15% 57% 25% 3% 

 

We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t. 

ondernemen en werken  

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

57 

 

 

Tussenconclusies mening over werken en ondernemen 

• Veel van onze deelnemers vinden dat de gemeente Wierden een woon-, werk-, en 

ondersnemersvriendelijke gemeente moet zijn.  

• Daarbij is veel steun voor de stelling dat bestaande bedrijventerreinen beter benut en 

gemoderniseerd moeten worden.  

• Kleinschalige bedrijfsmatige ontwikkelingen in het buitengebied worden gesteund. 

• Grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied hebben geen steun. 
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6) Mening over participatie van en met de gemeente 

 

 

Hoe belangrijk vindt u het dat de 

gemeente in 2030... 

Heel 

belangrijk 

Belangrijk Niet zo 

belangrijk 

Geen 

mening 

meer meedenkt met inwoners en 

ondernemers. 

65% 32% 2% 2% 

denkt in kansen in plaats van in 

bedreigingen. 

56% 37% 4% 4% 

helpt waar dat noodzakelijk is. 59% 38% 1% 2% 

inwoners heel goed betrekt bij haar 

plannen, activiteiten en voorzieningen. 

68% 29% 2% 0% 

continu in contact staat met de lokale 

samenleving. 

63% 33% 3% 1% 

de verschillende partijen met elkaar 

verbindt. 

48% 44% 5% 3% 

inwoners en ondernemers ruimte en 

ondersteuning geeft bij hun plannen en 

initiatieven. 

55% 40% 3% 2% 

 

In 2030 zien we dat de gemeente de initiatieven vanuit inwonersgroepen, wijk- en 

dorpsraden, verenigingen en andere groepen uit de samenleving actiever 

ondersteunt. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

85% 1% 10% 3% 

 

In 2030 zien we dat inwoners meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. 

Bijvoorbeeld door als buurt zelf een stuk onderhoud van openbaar groen te doen, of 

door als buurt een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners te bieden. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

52% 14% 27% 8% 

 

Zou u zelf ook actief mee willen doen? Bijvoorbeeld door een stukje openbaar te 

groen onderhouden, of door mee te helpen in zo'n ontmoetingsplek voor de buurt. 

Zeker doen Misschien doen Waarschijnlijk 

niet doen 

Zeker niet 

doen 

Weet niet 

23% 33% 19% 15% 10% 
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We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t. 

participatie  

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

101 

 
 

Tussenconclusies mening over participatie  

• Er is zeer veel steun bij de deelnemers voor een gemeente die meewerkt, meedenkt en 

in veel opzichten de samenwerking zoekt met inwoners en ondernemers (meer 

participatie). 

• De steun voor het zelf als inwoner actief een bijdrage leveren aan het algemeen belang, 

door taken en verantwoordelijkheden deels over te nemen, is aanwezig. Tegelijkertijd 

zien we bij een grote groep nog wel aarzeling hierover.  
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 7a) Mening over het sociale leven in Wierden 

 

 

Hoe belangrijk vindt u het dat in 

2030... 

Heel 

belangrijk 

Belangrijk Niet zo 

belangrijk 

Geen 

mening 

veel van uw familie en vrienden in de buurt 

wonen? 

28% 46% 24% 3% 

we elkaar onderling beter helpen en 

steunen? (zodat bijvoorbeeld eenzaamheid 

een minder groot probleem is) 

41% 52% 4% 2% 

de kerk een belangrijke rol speelt in het 

sociale leven? 

19% 25% 44% 12% 

het verenigingsleven bloeit? 36% 55% 6% 3% 

we tolerant zijn en openstaan voor nieuwe 

inwoners? 

27% 52% 16% 5% 

er veel activiteiten en voorzieningen* zijn 

om elkaar te ontmoeten? (*kulturhus, 

bibliotheek, enz.) 

33% 52% 12% 4% 

 
Hoe vaak heeft u contact met uw buren? 

Erg vaak Vaak Af en toe Bijna nooit Nooit Anders 

13% 45% 35% 3% 0% 2% 

 
Helpt u uw buren wel eens? En zo ja, wat 

voor hulp is dat dan?  

/meerdere antwoorden mogelijk 

 

Ja, door een oogje in het zeil houden 684 

Ja, door te helpen met klusjes 388 

Ja, door te helpen met vervoer 95 

Nee, ik help mijn buren niet 86 

Ja, door boodschappen te doen 86 

Ja, met (mantel)zorg 71 

Ja, door te helpen met administratie/financiën 35 

Anders, nl… 142 

 
Voelt u zich veilig in de gemeente Wierden? 

Altijd Bijna altijd Regelmatig niet Vaak niet 

54% 44% 2% 0% 

 
We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t. 

het sociale leven in de gemeente Wierden 

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

49 
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Tussenconclusies mening over het sociale leven in Wierden 2030  

• De deelnemers vinden het belangrijk dat Wierden een gemeente is waar je elkaar helpt 

wanneer nodig en waar het verenigingsleven en de faciliteiten en voorzieningen 

daarvoor goed geregeld zijn. 

• Een meerderheid van de deelnemers heeft vaak contact met de buren. Ook worden 

buren geholpen. Die hulp bestaat vaak uit ‘een oogje in het zeil houden’. 

• De deelnemers voelen zich in grote meerderheid veilig tot zeer veilig in de gemeente. 
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7b) Vrijwilligerswerk in de gemeente Wierden 

 

Doet u aan vrijwilligerswerk in de gemeente Wierden? 

Ja Nee 

45% 55% 

 

Deelnemers die ‘Ja’ als antwoord gaven gingen door met enkele vragen over vrijwilligerswerk. 

 

Bent u van plan om de komende jaren vrijwilligerswerk te blijven doen? 

Ja Nee 

90% 10% 

 

Weet u waar u terecht kunt voor ondersteuning of vragen over vrijwilligerswerk? 

Ja Nee, maar weet 

hoe daar achter 

te komen 

Nee en weet niet 

hoe daar achter 

te komen 

59% 33% 8 

  

Hoe vaak wilt u zich de aankomende jaren 

inzetten voor uw vrijwilligerswerk? 
 

Meerdere keren per week 28% 

1 keer per week 30% 

1 keer per 2 weken 12% 

1 keer per maand 9% 

1 keer per kwartaal 1% 

1 keer per half jaar 1% 

1 keer per jaar 0% 

incidenteel wanneer nodig 11% 

Anders, namelijk... 6% 

 

We boden de mogelijkheid aan te geven wat men nodig heeft voor het goed blijven 

uitvoeren van vrijwilligerswerk 

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

112 

 

 

Tussenconclusies vrijwilligerswerk in Wierden 2030  

• Iets minder dan de helft van onze deelnemers is actief als vrijwilliger in de gemeente. 

• Bijna 60% van die vrijwilligers doet minimaal 1 keer per week vrijwilligers werk. 

• De vrijwilligers zijn in grote meerderheid van plan de komende jaren actief te blijven als 

vrijwilliger. 
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8) Verkeer in de gemeente Wierden in 2030 

 

In 2030 is er meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers in de 

woonkernen. Dit bereiken we o.a. door snelheidsbeperking van autoverkeer. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

77% 7% 10% 6% 

 

In 2030 hebben we betere fietspaden en voorzieningen voor fietsers in de gehele 

gemeente. De wegen en voorzieningen voor auto's zijn hetzelfde gebleven als nu. 

Dat zou goed 

zijn 

Nee dat zou niet 

goed zijn 

Weet niet of 

dat goed zou 

zijn 

Anders, 

namelijk… 

79% 7% 9% 5% 

 

Wat is voor u het belangrijkst dat we op het 

gebied van verkeer in 2030 bereikt hebben? 

/kies maximaal 2 mogelijkheden 

 

Meer verkeersveiligheid voor iedereen 569 

Beperken van vrachtautoverkeer in woonkernen 366 

Meer en betere fietspaden in het buitengebied 291 

Meer voorzieningen voor fietsers/e-bikes 

(fietspaden, laadpalen) 

212 

Meer voorzieningen voor elektrische auto's (o.a. 

parkeerplekken met laadpalen) 

133 

Meer parkeerruimte in de woonkernen 113 

Anders, namelijk... 100 

 

We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t. 

verkeer en verkeersveiligheid 

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

185 

 

 

Tussenconclusies verkeer en verkeersveiligheid in Wierden 2030  

• Meer ruimte en veiligheid voor fietsers wordt door een grote meerderheid als belangrijk 

gezien. 

• Het verbeteren van fietspaden en fietsvoorzieningen wordt ook breed ondersteund.  

• De bestaande infrastructuur voor auto’s is nu al goed genoeg vinden onze deelnemers. 

• Het beperken van vrachtverkeer in de woonkernen is een maatregel die veel steun 

heeft.   
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9) Wonen in de gemeente Wierden in 2030 

 

 

In 2030… 

Erg 

goed 

Goed Niet 

goed 

Geen 

mening 

is het totaal aantal woningen in onze 

gemeente flink gegroeid. 

22% 53% 17% 7% 

zijn er meer woningen speciaal voor 

jongeren en starters. 

57% 42% 5% 5% 

zijn er meer woningen voor mensen met 

een lager inkomen. 

34% 46% 10% 10% 

zien we veel energieneutrale woningen die 

heel goed geïsoleerd zijn én van het gas af 

zijn. 

30% 43% 12% 15% 

bieden we meer mogelijkheden voor wonen 

in het buitengebied. 

10% 32% 45% 12% 

bieden we alternatieve woonvormen zoals: 

Tiny houses, woonvormen voor meerdere 

generaties (jong en oud samen). 

29% 45% 12% 14% 

hebben we ook gebouwd voor nieuwe 

inwoners van buiten de gemeente. 

7% 38% 34% 20% 

bouwen we vooral binnen de bestaande 

dorpsgrenzen. 

22% 52% 13% 12% 

zien we meer verschillende typen woningen 

voor verschillende mensen in 1 wijk. 

34% 54% 5% 7% 

 

We boden de mogelijkheid een idee in te dienen of een opmerking te maken m.b.t. 

wonen in de gemeente Wierden. 

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

129 

 

 

Tussenconclusies wonen in Wierden 2030  

• De gemeente heeft in 2030 ingezet op groei van het aantal woningen en daarbij zijn er 

vooral voor jongeren en starters meer mogelijkheden ontwikkeld. 

• Woningen zijn tegen die tijd veel energiezuiniger. 

• Er is een grotere verscheidenheid van woonmogelijkheden gecreëerd. Zoals Tiny 

houses, meergeneratie wonen, verschillende woningtypen in 1 wijk. 

• Veel deelnemers zien meer woonmogelijkheden in het buitengebied niet als een goede 

oplossing. 

• Er hoeft volgens veel deelnemers niet speciaal gebouwd te worden voor nieuwkomers 

van buiten de gemeente. 
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10) Wat heeft de prioriteit 

 
We vroegen de deelnemers hun prioriteit aan te geven. Dit door de verschillende 

thema’s in volgorde van belangrijkheid te zetten.  

 

Door te schuiven kunt u de thema's in de voor 

u goede volgorde zetten. Zet bovenaan wat 

voor u het belangrijkste is, zet onderaan wat 

voor u het minst belangrijk is. 

Score* 

Wonen 6,2 

Natuur, landschap en openbaar groen 5,3 

Sociale leven 4,8 

Buitengebied 4,5 

Duurzame energie 4,4 

Verkeer 4 

Ondernemen en werken 3,6 

Participatie 3,2 

-* De score geeft niet alleen de volgorde aan. Ook laat de score zien hoever het belang van de 

verschillende thema’s uit elkaar ligt. Zo ziet u bijvoorbeeld dat de thema’s Buitengebied en Duurzame 

Energie vrijwel even belangrijk gevonden worden. 

 

We boden de mogelijkheid een opmerking te maken bij de gekozen volgorde 

In bijlage 1 van deze rapportage vindt u de ingediende antwoorden.  

Ingediende ideeën & 

opmerkingen  

116 

 

 

De priotering 

• Deelnemers zien de verder ontwikkeling van woonmogelijkheden binnen de gemeente 

als allerbelangrijkste opdracht. 

• Daarna op enige afstand volgt de goede inrichting van natuur, landschap en openbaar 

groen. 

• Als derde wordt ontwikkeling en ondersteuning van het sociale leven in de gemeente 

genoemd. 

 


