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Management Samenvatting
De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben het
plan om per 1 januari 2019 samen te gaan tot één gemeente
Westerkwartier. De Westerkwartiergemeenten
willen graag
inventariseren wat de wensen, behoeften en ideeën zijn van de
inwoners over deze nieuw te vormen gemeente. Om dit te
achterhalen hebben de Westerkwartiergemeenten aan Enigma
Research gevraagd een onderzoek uit te voeren.
Bekendheid gemeentelijke herindeling
Driekwart (75%) van de inwoners van de Westerkwartiergemeenten wist, voorafgaand aan het onderzoek, dat de
gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het plan
hebben om samen te gaan tot één gemeente. Nog eens 35% was
op de hoogte van het plan om de samenvoeging per 1 januari
2019 te doen en de helft van de inwoners (51%) wist van het
voornemen om de nieuwe gemeente de naam ‘Westerkwartier’ te
geven.
Belang kernwaarden
Een ‘zorgzame samenleving’
wordt als de belangrijkste
kernwaarde gezien. Negen op de tien inwoners (92%) vindt dit
belangrijk voor de nieuwe gemeente, waarbij 54% deze
kernwaarde zelfs als zeer belangrijk beoordeelt. Daarnaast wordt
het ‘centraal stellen van de inwoner’ door bijna alle inwoners
(89%) als belangrijk gezien; 46% beoordeelt deze kernwaarde
als zeer belangrijk. Vier op de vijf inwoners (82%) vindt ‘vitale
samenleving’ een (zeer) belangrijke kernwaarde voor de nieuwe
gemeente (27% zeer belangrijk) en nog eens 80% hecht waarde
aan de kernwaarde ‘vitale dorpen’ (33% zeer belangrijk).
‘Buitengebied’ is met 78% relatief de minst belangrijke
kernwaarde.

Belang sociaal-maatschappelijke thema’s
‘Zorg en welzijn’ (97%), ‘veiligheid’ (96%) en ‘onderwijs’ (94%)
zijn de drie belangrijkste sociaal-maatschappelijk thema’s voor
de nieuwe gemeente Westerkwartier. Andere thema’s, die door
minimaal driekwart van de inwoners als (zeer) belangrijk worden
beoordeeld, zijn: ‘beleid voor werk en inkomen’ (87%),
‘duurzaamheid’ (79%) en ‘sport’ (78%). ‘Recreatie en toerisme’
(64%) wordt, samen met ‘cultuur’ (59%), als een iets minder
belangrijk sociaal-maatschappelijk thema gezien.
Belang ruimtelijk-economische thema’s
‘Wonen’ (92%) is het belangrijkste ruimtelijk-economische thema
voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Andere thema’s, die
door minimaal vier op de vijf inwoners als (zeer) belangrijk
worden gezien, zijn: ‘economie, agrarische sector en
werkgelegenheid’ (87%), ‘infrastructuur / verkeer & vervoer,
bereikbaarheid en mobiliteit’ (87%) en ‘milieu en natuur’ (81%).
Driekwart van de inwoners vindt eveneens de thema’s ‘financiën
en belastingdruk’ (77%) en ‘ruimtelijke ordening’ (76%) (zeer)
belangrijk voor de nieuwe gemeente. Het ‘gemeentelijk vastgoed’
wordt als beduidend minder belangrijk beoordeeld. Slechts één
derde (33%) vindt dit (zeer) belangrijk en 14% geeft zelfs
uitgesproken aan dit (zeer) onbelangrijk te vinden.
Belangrijkste aspecten gemeentelijke dienstverlening
De ‘kwaliteit van de woonomgeving’ (37%) wordt, samen met
het ‘nakomen van gemaakte afspraken’ (37%) en de ‘kwaliteit
van de voorzieningen in de buurt’ (36%), als het meest
belangrijke aspect gezien van de gemeentelijke dienstverlening.
Een kwart van de inwoners noemt de ‘professionaliteit van de
dienstverlening’ (25%), de ‘bereikbaarheid’ (25%) en de
‘werkgelegenheid’ (24%) als één van de drie belangrijkste
aspecten. Andere veel genoemde aspecten zijn de ‘kwaliteit van
de communicatie door de gemeente’ (20%), ‘klantvriendelijkheid’
(18%), ‘lokale betrokkenheid’ (18%) en ‘het karakter van het
dorp’ (18%).
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Kenmerken huidige gemeente die meegenomen moeten worden
Inwoners hechten er waarde aan dat de eigen identiteit van de
dorpen behouden blijft. De voorzieningen in de dorpen mogen
niet verdwijnen en de gemeentelijke loketten dienen bereikbaar
te blijven binnen de grenzen van de ‘oude’ gemeente. Daarnaast
moet de gemeente duurzaam zijn en zorgvuldig om blijven gaan
met de gemeentekas, zodat de financiën op orde blijven. De
(sociale) betrokkenheid moet behouden blijven en het
persoonlijke karakter van de gemeente, waarbij de lijnen kort
zijn, mag niet verdwijnen. Ook verwacht de inwoner van de
nieuwe gemeente een goede communicatie met daarbij een
klantvriendelijke, deskundige en professionele dienstverlening.
Daarnaast moet de nieuwe gemeente een goede infrastructuur
blijven bieden en veilig zijn.
Op de hoogte blijven
Inwoners willen verreweg het liefst op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen over het samengaan van de gemeente via de
krant en/of huis-aan-huis bladen (60%). Opvallend is dat met
name jongere inwoners (en inwoners van 80 jaar en ouder) het
op prijs stellen om op de hoogte te worden gehouden via de
post; in totaal 41% van de inwoners. Nog eens twee op de vijf
(38%) noemt een periodieke mailing. Daarnaast wordt informatie
via de gemeentelijke website door drie op de tien (31%)
inwoners genoemd. Bijna één op de vijf (18%) zou graag door de
gemeente georganiseerde inspraak- en informatiemomenten
bezoeken en 14% geeft aan informatie te willen ontvangen via
social media.
Betrokken blijven
37% wil via enquêtes betrokken blijven bij het samengaan van
de gemeenten. Een kwart (28%) vindt dat de dorps- of
wijkvereniging bij het fusieproces betrokken zou moeten zijn.
Nog eens 13% is van plan om aanwezig te zijn bij door de
gemeente georganiseerde inspraakbijeenkomsten. Meer dan één
derde (37%) van de inwoners wil niet speciaal betrokken blijven.
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1. Onderzoeksverantwoording
1.1

Achtergrond

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben het
plan om per 1 januari 2019 samen te gaan tot één gemeente
Westerkwartier. De Westerkwartiergemeenten
willen graag
inventariseren wat de wensen, behoeften en ideeën zijn van de
inwoners over deze nieuw te vormen gemeente. Om dit te
achterhalen hebben de Westerkwartiergemeenten aan Enigma
Research gevraagd een onderzoek uit te voeren.
1.2

Methode van onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de internetmethode.
Deze methode is snel en kostenefficiënt. Om de resultaten te
kunnen
verwerken
is
gebruik
gemaakt
van
het
onderzoekssysteem van Enigma Research.
1.3

Enigma Research

Enigma Research is gespecialiseerd in het uitvoeren van online
kwantitatief marktonderzoek. We gaan hierbij innovatief te werk
en zien het als een uitdaging om nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van (smart)technologie toe te passen bij de benadering
van respondenten. We voeren onze marktonderzoeken uit met
behulp van zelfontwikkelde onderzoeksoftware. Door onze kennis
van ICT en marktonderzoek met elkaar te combineren, zijn wij in
staat om marktonderzoeksoplossingen aan te bieden die
naadloos aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers. Als
bureau adviseren wij in een juiste benadering van de doelgroep
en bij het opstellen van de vragenlijst. Na dataverzameling
worden de resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd. Onze
opdrachtgevers kunnen, na het ontvangen van het rapport, direct
concreet met de resultaten aan de slag.

U kunt ons onder andere inschakelen voor het uitvoeren van
tevredenheidsonderzoeken. Ook voor doelgroeponderzoek zoals
opiniepeilingen, het testen van een nieuwe reclamecampagne of
een haalbaarheidsonderzoek kunt u bij Enigma Research terecht.
Wilt u regelmatig met uw doelgroep en/of klanten sparren?
Enigma Research helpt u graag bij het opzetten en beheren van
uw eigen online panel.
1.4

Steekproefverdeling

Er zijn 10.000 inwoners per brief uitgenodigd voor het
onderzoek. In totaal zijn 1.723 respondenten begonnen aan de
enquête, dit geeft een responspercentage van 17%. Van de
1.723 personen ronden 94 de vragenlijst niet volledig af en 6
personen zijn verwijderd vanwege onzuivere respons. Nog eens
21 respondenten vallen buiten de doelgroep van het onderzoek,
omdat ze niet in één van de vier Westerkwartiergemeenten
wonen. Daarnaast zijn 315 respondenten willekeurig verwijderd
vanwege de representativiteit. De netto steekproef komt hiermee
uit op 1.287 respondenten. Met 1.287 afgeronde vragenlijsten
valt, met een betrouwbaarheid van 95%, te concluderen dat de
steekproefuitkomst maximaal 2,7% zal afwijken van de
werkelijke situatie.
Steekproefverdeling Onderzoek Herindeling Westerkwartiergemeenten
Geslacht
Man
Vrouw
Totaal

n
636
651
1287

%
49%
51%

Gemeente
Grootegast
Leek
Marum
Zuidhorn

n
262
416
206
403

%
20%
32%
16%
31%

Leeftijdscategorie
n
%
15-24 jaar
98
8%
Opleiding
n
25-44 jaar
305
24%
Laag
208
45-64 jaar
539
42%
Midden
607
65-79 jaar
288
22%
Hoog
472
80 jaar en ouder
57
4%
Totaal 1287
Totaal 1287
*De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding en gemeente en zijn
representatief voor de inwoners van de Westerkwartiergemeenten. Het aantal
respondenten (N) dat onder de tabellen staat weergegeven is ongewogen.
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%
16%
47%
37%

2. Resultaten

1.
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2.1

Wist u, voorafgaand aan dit onderzoek, dat de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het plan hebben om
…

Driekwart van de inwoners van de Westerkwartiergemeenten
wist, voorafgaand aan het onderzoek, dat de gemeenten
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het plan hebben om
samen te gaan tot één gemeente. Slechts de helft (48%) van de
jongeren (15 t/m 24 jaar) was hiervan op de hoogte. Ook onder
inwoners van 25 t/m 44 jaar was dit, voorafgaand aan het
onderzoek, minder vaak bekend (68%). Van de inwoners ouder
dan 44 jaar wist minimaal vier op de vijf dat de vier gemeenten
het voornemen hebben om samen te gaan. Van de huidige vier
gemeenten, zijn de inwoners van Leek minder goed op de hoogte
van de mogelijke samenvoeging (69% vs. 77%).
Iets meer dan één derde (35%) wist van het plan om de
samenvoeging per 1 januari 2019 te doen. Mannen zijn hier
vaker van op de hoogte dan vrouwen (38% vs. 32%). Ook hier is
een positief verband tussen leeftijd, de groep van 80 jaar buiten
beschouwing gelaten, en de mate waarin men op de hoogte is.
Lager opgeleiden zijn vaker van de datum 1 januari 2019 op de
hoogte (45% vs. 33%).

De helft van de inwoners (51%) weet van de plannen om de
nieuwe gemeente de naam ‘Westerkwartier’ te geven. Ook hier
zijn mannen vaker op de hoogte dan vrouwen (54% vs. 47%).
Daarnaast is er een positief verband met leeftijd. Van de groep
tussen de 15 en 24 jaar had 30% van de nieuwe naam gehoord.
Onder inwoners van 65 jaar en ouder is dit 68%.
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Naar geslacht, leeftijd en opleiding (percentage “Ja”).*

Naar gezinssituatie en gemeente (percentage “Ja”).*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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2.2

Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde ‘vitale samenleving’ voor de nieuwe gemeente vindt?
Vier op de vijf inwoners (82%) vindt ‘vitale samenleving’ een
(zeer) belangrijke kernwaarde voor de nieuwe gemeente. Nog
eens 14% antwoordt neutraal en slechts 3% geeft aan deze
kernwaarde niet belangrijk te vinden. Inwoners merken op dat
betrokkenheid zorgt voor verbinding en de basis is voor een
samenleving. Mensen en verenigingen, instellingen en bedrijven
kunnen de regie over hun eigen bestaan voeren, maar de
gemeente moet hier dan wel een ondersteunende rol in spelen en
de juiste voorwaarden en wettelijke kaders scheppen. Er moet
een oogje in het zeil worden gehouden. Verder mag de
kernwaarde niet betekenen dat diegene die hulp nodig hebben
aan hun lot worden overgelaten. De gemeente moet in dat geval
de helpende hand (blijven) bieden.
Een vitale samenleving wordt belangijker gevonden naarmate de
leeftijd van de inwoners toeneemt en men hoger is opgeleid.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).

Rapport Herindeling Westerkwartiergemeenten, mei 2016

9

Naar gezinssituatie en gemeente.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).

2.3

Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde ‘zorgzame samenleving’ voor de nieuwe gemeente vindt?
Een ‘zorgzame samenleving’ wordt door meer dan de helft van
de inwoners (54%) als een zeer belangrijke kernwaarde gezien
voor de nieuwe gemeente. Nog eens 38% beoordeelt deze
kernwaarde als belangrijk. Slechts 8% vult één van de andere
antwoordcategorieën in; 5% antwoordt neutraal, 2% (zeer)
onbelangrijk en 1% heeft geen mening.
Inwoners geven onder andere als toelichting dat men het
belangrijk vindt dat hulpbehoevenden en ouderen de zorg krijgen
die ze nodig hebben. Voor mensen die wel in hun eigen primaire
behoeften kunnen voorzien, maar dit niet willen liggen de
kaarten anders. Sommige inwoners vragen zich verder af of de
nieuwe gemeente deze kernwaarde in de praktijk wel kan
waarmaken. Vrouwen vinden een zorgzame samenleving vaker
zeer belangrijk dan mannen (59% vs. 49%). Verder neemt het
belang toe naarmate men ouder wordt. In Leek wordt relatief de
minste waarde gehecht aan een zorgzame samenleving (48%
zeer belangrijk), gevolgd door Zuidhorn (54% zeer belangrijk),
Marum (57% zeer belangrijk) en Grootegast (63% zeer
belangrijk).
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Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*

Naar gezinssituatie en gemeente.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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2.4

Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde ‘vitale dorpen’ voor de nieuwe gemeente vindt?
Een derde (33%) van de inwoners vindt de kernwaarde ‘vitale
dorpen’ zeer belangrijk. Nog eens 47% beoordeelt dit als
belangrijk. Eén op de zes inwoners antwoordt neutraal, 1% heeft
geen mening en 3% vindt deze kernwaarde niet belangrijk voor
de nieuwe gemeente. Inwoners geven in de toelichting onder
andere aan dat dorpen hun eigen identiteit moeten houden en
dat er, ook na de samenvoeging, voldoende voorzieningen in alle
dorpen beschikbaar moeten blijven. Dit voorkomt leegloop; het
aantal voorzieningen bepaald de leefbaarheid.
Naarmate men ouder wordt, heeft men een meer uitgesproken
mening over deze kernwaarde; jongere inwoners antwoorden
vaker neutraal. Binnen de vier gemeenten wordt verschillend
over het belang van vitale dorpen gedacht. In de kleinere
gemeenten, Grootegast en Marum beide 37%, wordt deze
kernwaarde vaker als zeer belangrijk gezien dan in de
gemeenten Leek en, weliswaar in minder mate, Zuidhorn.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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Naar gezinssituatie en gemeente.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).

2.5

Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde ‘buitengebied’ voor de nieuwe gemeente vindt?
Drie op de tien inwoners vindt de kernwaarde ‘buitengebied’ zeer
belangrijk voor de nieuwe gemeente. Nog eens bijna de helft
(47%) beoordeelt dit als belangrijk. Oudere inwoners vinden de
kernwaarde belangrijker dan jongere inwoners. Onder inwoners
van 15-24 jaar antwoordt ruim een kwart (28%) neutraal; van
de totale groep is dit 17%. Slechts 3% vindt de kernwaarde
uitgesproken (zeer) onbelangrijk. Inwoners die hun antwoord
nader toelichten geven onder andere aan dat het buitengebied
moet worden gekoesterd en gehandhaafd; het landelijke leven
hoort bij de identiteit van het Westerkwartier en biedt
mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het buitengebied
moet niet teveel worden opgeofferd voor nieuwbouw(wijken) en
industrie. Boeren zijn van waarde voor het gebied en dienen de
ruimte te krijgen. Daarbij moeten de uitbreidingsplannen van
agrarische ondernemers echter wel zorgvuldig in de gaten
gehouden worden.
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Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*

Naar gezinssituatie en gemeente.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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2.6

Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde ‘inwoner staat centraal’ voor de nieuwe gemeente vindt?
Bijna de helft van de inwoners (46%) vindt het zeer belangrijk
dat de inwoner centraal komt te staan in de nieuwe gemeente.
Een bijna even grote groep beoordeelt dit als belangrijk (43%).
Iets minder dan één op de tien (9%) neemt een neutrale positie
in ten aanzien van deze kernwaarde en slechts 2% vindt het
centraal stellen van de inwoners niet belangrijk. Er wordt meer
waarde gehecht aan deze kernwaarde naarmate de leeftijd
toeneemt. Ook vinden lager opgeleiden het centraal stellen van
de inwoner vaker zeer van belang (51% vs. 44%). Diegene die
hun antwoord nader toelichten, geven onder andere aan dat deze
kernwaarde een goed voornemen is, maar dat het in de praktijk
geen loze kreet moet worden. De gemeenten staan op dit
moment, volgens een aantal respondenten, ver van de burger af
en volgen hun eigen weg. Voor de samengevoegde gemeente zou
het in de praktijk brengen van deze kernwaarde volgens hen een
nog grotere uitdaging worden.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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Naar gezinssituatie en gemeente.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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2.7

Hieronder staat een aantal sociaal-maatschappelijke thema’s. Kunt u aangeven hoe belangrijk u ieder thema vindt
voor de nieuwe gemeente Westerkwartier?

‘Zorg en welzijn’ (97%), ‘veiligheid’ (96%) en ‘onderwijs’ (94%)
zijn de drie belangrijkste sociaal-maatschappelijk thema’s voor
de nieuwe gemeente Westerkwartier. Vrouwen vinden deze drie
thema’s nog meer van belang dan mannen. Naarmate de leeftijd
toeneemt, wordt het thema ‘zorg en welzijn’ belangrijker
gevonden. Lager opgeleiden hechten eveneens, samen met het
thema ‘veiligheid’, (nog) meer waarde aan ‘zorg en welzijn’.
Andere thema’s, die door minimaal driekwart van de inwoners als
(zeer) belangrijk worden beoordeeld, zijn: ‘beleid voor werk en
inkomen’ (87%), ‘duurzaamheid’ (79%) en ‘sport’ (78%).

Inwoners van de gemeente Marum vinden het thema ‘beleid voor
werk en inkomen’ minder belangrijk. Het belang van het thema
neemt wel toe naarmate men een lagere opleiding heeft gevolgd.
Dit is ook het geval voor het thema ‘duurzaamheid’.
‘Duurzaamheid’ wordt eveneens vaker als een (zeer) belangrijk
thema beoordeeld naarmate de leeftijd toeneemt. ‘Recreatie en
toerisme’ (64%) wordt, samen met ‘cultuur’ (59%), als een iets
minder belangrijk sociaal-maatschappelijk thema gezien. Lager
opgeleiden en inwoners van de gemeente Leek hechten nog de
meeste waarde aan ‘recreatie en toerisme’.
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Gemiddelde beoordeling naar geslacht, leeftijd en opleiding.*
(1=Zeer belangrijk, 2=Belangrijk, 3=Neutraal, 4=Onbelangrijk, 5=Zeer onbelangrijk).

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA).
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Gemiddelde beoordeling naar gezinssituatie en gemeente.*
(1=Zeer belangrijk, 2=Belangrijk, 3=Neutraal, 4=Onbelangrijk, 5=Zeer onbelangrijk).

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA).
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2.8

Hieronder staat een aantal ruimtelijk-economische thema’s. Kunt u aangeven hoe belangrijk u ieder thema vindt voor
de nieuwe gemeente Westerkwartier?

‘Wonen’ (92%) is het belangrijkste ruimtelijk-economische thema
voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. 65-plussers vinden dit
thema nog belangijker in vergelijking met de jongere inwoners.
Ook neemt het belang voor inwoners toe naarmate men lager is
opgeleid. Andere thema’s, die door minimaal vier op de vijf
inwoners als (zeer) belangrijk worden gezien, zijn: ‘economie,
agrarische sector en werkgelegenheid’ (87%), ‘infrastructuur /
verkeer & vervoer, bereikbaarheid en mobiliteit’ (87%) en ‘milieu
en natuur’ (81%). Driekwart van de inwoners vindt eveneens de

thema’s ‘financiën en belastingdruk’ (77%) en ‘ruimtelijke
ordening’ (76%) (zeer) belangrijk voor de nieuwe gemeente. Het
‘gemeentelijk vastgoed’ wordt als beduidend minder belangrijk
beoordeeld. Slechts één derde (33%) vindt dit (zeer) belangrijk
en 14% geeft zelfs uitgesproken aan dit (zeer) onbelangrijk te
vinden. Hoger opgeleiden hechten, samen met de inwoners
tussen de 25 en 44 jaar, het minste waarde aan ‘gemeentelijk
vastgoed’. Vrouwen hechten verder aan vijf van de zeven
ruimtelijk-economische thema’s meer belang dan mannen.
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Gemiddelde beoordeling naar geslacht, leeftijd en opleiding.*
(1=Zeer belangrijk, 2=Belangrijk, 3=Neutraal, 4=Onbelangrijk, 5=Zeer onbelangrijk).

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA).
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Gemiddelde beoordeling naar gezinssituatie en gemeente.*
(1=Zeer belangrijk, 2=Belangrijk, 3=Neutraal, 4=Onbelangrijk, 5=Zeer onbelangrijk).

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA).
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2.9

Welke van de onderstaande aspecten van de gemeentelijke dienstverlening vindt u het meest belangrijk?

De ‘kwaliteit van de woonomgeving’ (37%) wordt, samen met
het ‘nakomen van gemaakte afspraken’ (37%) en de ‘kwaliteit
van de voorzieningen in de buurt’ (36%), als het meest
belangrijke aspect gezien van de gemeentelijke dienstverlening.
Met name gezinnen met thuiswonende kinderen, hoger
opgeleiden en inwoners in de leeftijd van 25 t/m 65 jaar hechten
veel waarde aan de ‘kwaliteit van de woonomgeving’. Inwoners
tussen de 15 en 24 jaar vinden dit aspect minder belangrijk. Zij
hechten, ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen, meer
waarde aan het ‘karakter van het dorp’. Ook de inwoners van de
gemeente Grootegast vinden de ‘kwaliteit van de woonomgeving’
minder van belang. Zij vinden, ten opzichte van de andere
gemeenten, een ‘hoge kwaliteit van de communicatie door de
gemeente’ belangrijker. Een kwart van de inwoners noemt de

‘professionaliteit
van
de
dienstverlening’
(25%),
de
‘bereikbaarheid’ (25%) en de ‘werkgelegenheid’ (24%) als één
van de drie belangrijkste aspecten van de gemeentelijke
dienstverlening.
Mannen
vinden
een
‘professionele
dienstverlening’ belangrijker dan vrouwen (28% vs. 22%). Ook
neemt het belang voor dit aspect toe onder oudere inwoners en
hoger opgeleiden. Laag en midden opgeleiden hechten verder
meer waarde aan ‘werkgelegenheid’ dan hoger opgeleiden (27%
vs. 17%). In de gemeente Marum wordt, ten opzichte van de
andere gemeenten, significant minder waarde gehecht aan
‘werkgelegenheid’. Andere veel genoemde aspecten zijn de
‘kwaliteit van de communicatie door de gemeente’ (20%),
‘klantvriendelijkheid’ (18%), ‘lokale betrokkenheid’ (18%) en ‘het
karakter van het dorp’ (18%).

Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*
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Naar gezinssituatie en gemeente.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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2.10

Welke kenmerken van uw huidige gemeente moeten volgens u worden meegenomen naar de nieuwe gemeente?

Inwoners hechten er waarde aan dat de eigen identiteit van de
dorpen behouden blijft. De voorzieningen in de dorpen mogen
niet verdwijnen en de gemeentelijke loketten dienen bereikbaar
te blijven binnen de grenzen van de ‘oude’ gemeente. Daarnaast
moet de gemeente duurzaam zijn en zorgvuldig om blijven gaan
met de gemeentekas, zodat de financiën op orde blijven. De
(sociale) betrokkenheid moet behouden blijven en het
2.11

persoonlijke karakter van de gemeente, waarbij de lijnen kort
zijn, mag niet verdwijnen. Ook verwacht de inwoner van de
nieuwe gemeente een goede communicatie met daarbij een
klantvriendelijke, deskundige en professionele dienstverlening.
Daarnaast moet de nieuwe gemeente een goede infrastructuur
blijven bieden en veilig zijn.

Hoe wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over het samengaan van uw gemeente met de andere
gemeenten?
Inwoners willen verreweg het liefst op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen over het samengaan van de gemeente via de
krant en/of huis-aan-huis bladen (60%). Dit medium wordt vaker
genoemd naarmate inwoners een hogere leeftijd hebben of lager
zijn opgeleid. Opvallend is dat met name jongere inwoners (en
inwoners van 80 jaar en ouder) het op prijs stellen om op de
hoogte te worden gehouden via de post; in totaal 41% van de
inwoners. Nog eens twee op de vijf (38%) noemt een periodieke
mailing; mannen geven dit vaker aan dan vrouwen (44% vs.
33%). Daarnaast wordt informatie via de gemeentelijke website
door drie op de tien (31%) inwoners genoemd. Bijna één op de
vijf (18%) zou graag door de gemeente georganiseerde inspraaken informatiemomenten bezoeken en 14% geeft aan informatie
te willen ontvangen via social media. Social media wordt met
name genoemd door inwoners jonger dan 45 jaar. Ook vrouwen
geven vaker aan via dit medium op de hoogte gehouden te willen
worden.
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Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*

Naar gezinssituatie en gemeente.*
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2.12

Hoe wilt u betrokken blijven bij het samengaan van uw gemeente met de andere gemeenten?
Bijna twee op de vijf inwoners (37%) wil via enquêtes betrokken
blijven bij het samengaan van de gemeenten. Inwoners onder de
65 jaar en hoger opgeleiden ontvangen het liefst enquêtes. Een
kwart (28%) vindt dat de dorps- of wijkvereniging bij het
fusieproces betrokken zou moeten zijn; zij vertrouwen erop dat
zij de belangen vertegenwoordigen. Met name inwoners van de
gemeente Grootegast (35%) willen op deze manier betrokken
blijven. Nog eens 13% is van plan om aanwezig te zijn bij door
de gemeente georganiseerde inspraakbijeenkomsten. Vooral
mannen, hoger opgeleiden en inwoners tussen de 45 en 79 jaar
zien dit als een goede manier om betrokken te blijven. Meer dan
een derde (37%) van de inwoners geeft overigens aan niet
speciaal betrokken te willen blijven. Daarbij zijn inwoners tussen
de 15 en 24 jaar het minst geïnteresseerd (45%).

Naar geslacht, leeftijd en opleiding.*
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Naar gezinssituatie en gemeente.*

*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (chi-kwadraattoets).
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3. Open antwoorden
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3.1

Vraag 2: Kunt u aangeven hoe belangrijk u de
kernwaarde “vitale samenleving” voor de nieuwe
gemeente vindt?

Antwoord
Zeer belangrijk

Zeer belangrijk

Zeer belangrijk

Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk

Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk

Eventuele toelichting
-hiermee voorkomen dat mensen buiten de boot vallen voorkomen dat iedereen op zijn eigen eilandje bezig is,
samenwerken voorkomt dubbel werk en kan inspirerend
zijn en kosten besparen
Aangezien het centrum van de macht verder van de
burgers af komt te staan is het voor de inwoners van die
nieuwe gemeente zeer belangrijk betrokken
maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen en te
nemen.
Daar waar nodig zou de gemeente bij nieuwe initiatieven
van maatschappelijk belang kunnen helpen de
voorwaarden hiervoor te scheppen. ( denk hierbij b.v. aan
Hospisch )
De maatschappij moet van onderaf opgebouwd worden en
niet van bovenaf worden opgelegd.
De mens moet centraal staan in de nieuwe gemeente. De
gemeente is er voor de mens en niet andersom
De regie voeren binnen wettelijke kaders en redelijke
grenzen.
Deze Kernwaarde is belangrijk voor alle betrokken dorpen!
Dit lijkt me moeilijker uit te gaan voeren met deze
herindeling,dit merken we nu al nu de gemeente zich
teruggetrokken heeft op het gebied van sport.
een leuke doelstelling die helaas altijd eindigt in discussies
van niet haalbaar is met verschuiling achter de wettelijke
bepalingen / regels
eigen karakter behouden
eigen regie prima. Persoonlijk het gevoel dat de Gemeente
zich meer mag inspannen om de kaders waarbinnen
duidelijker aan te geven en niet te vaak, naar de waan
van de dag, aan te passen.
Gemeente faciliteert
Gemeente moet de grenzen aangeven, maar de
\"muziek\" moet van de samenleving zelf komen.
Heel vreemd begint de vragenlijst niet met de vraag of je
het eens bent met de bestuurlijke schaalergroting.
Algemeen is uit onderzoeken gebleken dat de vitale
samenleving afneemt bij een bestuurlijke schlvergroting.

Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk

Zeer belangrijk

Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk

Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk

Het kan de saamhorigheid vergroten!
Ik hecht waarde aan een VITALE samenleving. Ieder met
zijn eigen identiteit.
Ik vind het ook erg belangrijk dat de nieuwe gemeente
ook omziet naar de \"zwakke\" in de samenleving
In de nieuwe gemeente zullen de inwoners zelfstandig
moeten opereren en daarbij niet teveel moeten steunen
op de gemeente. Deze dient ten hoogste de inwoner te
faciliteren opdat hij of zij zelfstandig kan leven.
In een plattelandscultuur zoals in \'het Westerkwartier\' is
het gebruikelijk en gewenst om elkaar te kennen en te
helpen. Door zoveel mogelijk plaatselijke activiteiten en
faciliteiten in stand te houden blijft deze belangrijke
cultuur ook in stand.
Inzoverre ik als mens de regie over mijn eigen bestaan
zou mogen voeren is dat heel belangrijk, voor de rest
geldt een tegengestelde waardering.
Is de basis van de samenleving.
is goed voor de communicatie onderling en de ervaringen
die men opdoet bij een andere vereniging
korte lijntjes kunnen snel inspelen op een verandering
leefbaarheid is erg belangrijk; korte lijnen met
gemeentelijk apparaat. burger meester schitterde bij #
kampioenschappen Pelikaans. terwijl ze daar al veel
schade hadden aangericht.
lijkt mij een overbodige vraag.
Maar dan ook waarborgen dat de instellingen zoals ze er
nu zijn ook blijven bestaan in de dorpen. Bijvoorbeeld het
zwembad in Marum!
Maar een actieve ondersteuning vanuit het
gemeentebestuur is onontbeerlijk.
meer betrokkenheid bij je omgeving
Met Vitaal wordt hopelijk bedoeld een gemeente die ook
verantwoordelijkheid neemt voor de zieken en zwakken in
onze samenleving
minder bemoeienis van de gemeente minder geld van de
gemeente minder gemeentelijke belasting voor de burger
Mits de gemeente vervolgens zelf ook
verantwoordelijkheid neemt en snijd in haar kosten (de
burger doet immers meer zelf)
mits mogelijk gemaakt door de regelgeving en niet
gehinderd/vertraagd door deze regelgeving. Dit vraagt
een bemanning van het ambtelijk apparaat wat in staat is
mee te denken en zich niet vastklampt aan regels om aan
te tonen dat iets niet kan
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Zeer
Zeer
Zeer
Zeer

belangrijk
belangrijk
belangrijk
belangrijk

Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk

Zeer belangrijk

naar elkaar omkijken
niet ik maar wij
om de levensvatbaarheid te waarborgen
om de vitale samenleving meer vorm te kunnen geven is
het essentieel dat de rol van de gemeente drastisch wijzigt
in een \"faciliterende\" (dienende) i.p.v. zoals het nu is
een \"regisserende\" ( heersende)
uitgaan van eigen kracht, zorgt voor verbinding, de
overheid pas bijspringen daar waar nodig
Vanuit maatschappelijk oogpunt acht ik het zeer belangrijk
een vitale samenleving na te streven. Juist de gemeente
zou hier een erg ondersteunende rol in moeten spelen.
Verenigingen, bedrijven en instellingen dienen elkaar in de
eigen gemeente zoveel mogelijk te versterken.
Vooral in de kleinere dorpen moet hier ook aandacht voor
blijven. Om hun bestaanrechtb te kunnen blijven
garanderen.
vooral voor de jeugd
Wel ingebed in een ondersteunende gemeente
westerkwartier die ook evenwichtig met de belangen van
de partijen in die samenleving omgaat.
Wij als gezin en familiebedrijf vinden het belangrijk dat de
overheid het eigen initiatief en de vrije ruimte waarin men
zijn bedrijf kan uitoefenen, stimuleert en waar nodig
ondersteunt. Een vitale samenleving en economie wordt
ons inziens sterk gehinderd door veel te ver doorgevoerde
regulering, die het eigen initiatief eerder lam legt dan
stimuleert. We vinden het belangrijk dat de lokale
overheid, die het dichtst bij de burger staat, dit onderkent
en de burger hierin steunt; in de eigen gemeente, maar
ook in de communicatie naar de landelijke overheid. We
vinden dat het vakmanschap van ondernemers
gerespecteerd en onderkend moet worden en niet dat
mensen vanuit een kantoor (ambtenaren) van bovenaf
verplichtingen moeten opleggen, die in de praktijk niet of
moeilijk uitvoerbaar zijn. Er moet volgens ons dus veel
meer oog zijn voor de praktijk. Dat is namelijk waar de
kennis en ervaring ligt. We zouden het zeer op prijs
stellen als de gemeentelijke overheid deze visie deelt en
zich hier sterk voor maakt in de communicatie met
\'hogere\' overheden.
Zolang het niet beperkt blijft bij intentie verklaring. Het
moet concrete aanpak hebben en er moet
aansprakelijkheid zijn dat wanneer niet \'geleverd\' wordt
daar op wordt geanticipeerd door in uiterste geval gewoon

Zeer belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

te zeggen: we doen het toch maar niet
Zonder betrokkenheid van allen kunnen we geen
Gemeente vormen.
\'Eigen verantwoordelijkheid \' klinkt goed, maar pakt
vaak commercieel uit en dus niet perse goed voor de meer
kwetsbare groep burgers
Alleen wanneer de kosten per inwoner van de gemeente
gelijk of lager is dan het landelijk gemiddeld, Daarnaast
moet de gemeente niet aan inkomenspolitiek inclusief
kortingen voor lager inkomen of heffingen voor een
hogere inkomen.
als dde gemeente het overzicht maar niet verliest
ALS DIT EEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE HEEFT
ZOU HET FIJN ZIJN ALS BEPAALDE DINGEN FINCIELE
STEUN VANUIT DE NIEUWE GEMEENTE KRIJGEN. MET
NAME VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS EN
INSTELLINGEN DIE NIET RENDABEL GENOEG ZIJN
ZICHZELF TE ONDERHOUDEN MAAR WEL VAN GROOT NUT
belangrijk ivm synergie voordelen, en door samenwerking
is volgens mij meer te bereiken door elkaar te informeren
betrokken bij elkaar zijn is een voorwaarde voor een goed
functionerende gemeente
Dat geeft eigenwaarde en kunnen beter op behoeften en
wat er leeft bij de mensen aanvoelen en begrijpen en daar
op inspelen.
De bevolking in alle samenstellingen is de basis voor elke
gemeenschap, dat is de samenleving en altijd in
ontwikkeling.
De gemeente moet wel bereid zijn de voorwaarden te
scheppen die het mogelijk maakt deze regie zinvol te
kunnen voeren.
De maatschappij gaat nu al steeds meer naar het ik, ik en
de rest kan..... maar opgegroeid in een klein dorpje , waar
samenwerking voorop stond en er zijn voor je naasten.
Deze waarden zou ik ook graag zien in de nieuw te
vormen gemeente
eigen regie nemen oke maar kwetsbare groepen
teruggooien op eigen verantwoordelijkheid is mij te smal,
ondersteunen waar nodig mis ik hierin
Eigen regie vind ik mooi, maar niet als dat ten koste gaat
van wie of wat minder bekwaam (of onbekwaam) is in het
voeren van een eigen regie.
Er dient wel te worden gewaakt voor balans. M.a.w. er
mag geen sprake zijn van overheersing door te sterke
partijen.
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Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk

Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk

Belangrijk

Belangrijk

Er moeten dan wel goede voorwaarden zijn en de
gemeente moet die kernwaarde dan wel mogelijk en
uitvoerbaar maken!!!
Er zijn ook mensen die de regie over hun functioneren in
de maatschappij minder in de hand hebben gemeente
zorg daar voor!
Geen asielzoekers opvangen
Het geen achter de laatste komma van de kernwaarde
staat, geldt mijn inziens oom voor de plaatselijke overheid
Het is belangrijk dat verenigingen, instellingen en
bedrijven betrokken bij elkaar en actief participeren in de
samenleving. Als er verenigingen zijn die niet
kostendekkend kunnen bestaan is er wel hulp van de
gemeente nodig bijvoorbeeld in vorm van een subsidie
Hoe vitaler, hoe levendiger en betrokkenen zijn de
inwoners. Er is in het algemeen altijd wel iets waar de
inwoners interesse in hebben. Daardoor wordt de
verscheidenheid aan activiteiten etc. Ook groter
Ik ben van mening dat deze kernwaarde nodig is om te
innoveren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de nieuwe taken
voortvloeiende uit de decentralisaties. Deze kernwaarde
moet echter niet primair gericht zijn om de
overheidsuitgaven terug te dringen.
Ik vind het belangrijk, toch zal de overheid hier een oogje
in het zeil moeten houden om zaken bij te sturen.
Ik vind het wel belangrijk dat bij het regie voeren over
eigen bestaan, wel ruimte wordt gegeven van uit de
overheid hiervoor. Dus niet te veel regels en bemoeienis.
Laat de nieuwe gemeente eentje zijn met humor en
spontaniteit.
Ik vind nogal een vaag begrip, je kunt dit op verschillende
manieren uitleggen., Natuurlijk is een \'vitale
samenleving\' van belang, maar het kan ook betekenen
dat mensen het zelf maar moeten uitzoeken en dat de
gemeente zich wel kan terugtrekken. Daar ben ik in het
algemeen niet voor. De gemeente moet wel ergens voor
staan, zeker als het gaat om zwakkere groepen in de
samenleving en zaken van algemeen belang, zoals goede
fietspaden, stimuleren van duurzaamheid etc.
In de kleinere kernen (b.v. De Wilp, Lutjegast, Nuis,
Niebert) zal dit beter werken als in de grotere (Leek,
Marum, Grootegast) i.v.m. te weinig binding. Gevaar
dreigt dat er zwakkeren in de samenleving \"vergeten\"
worden als regie over het eigen bestaan gegeven wordt
in de omschrijving mist de rol vande gemeente

Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

Je hebt natuurlijk veel sportverenigingen binnen de 4
gemeenten,en blijft het allemaal de zelfde naam
behouden, en bedrijven van,hoe is de samenwerking bij 1
gemeente, en natuurlijk de instellingen.
Laat zien dat je er bent, maar hou samenwerking wel in
het oog.
Maar het moet niet betekenen dat de gemeente
vervolgens zegt \"dus zoek het maar zelf uit\"
Met gemeenten sta je sterk.
Mits dit niet betekent dat hierbij de rol van de gemeente
weg valt. In voorwaarden scheppende en activerende zin
heeft ook de nieuwe gemeente zeker een taak te
vervullen.
Niet enkel participeren maar hulp- en zorgbehoevenden
ook laten profiteren.
Ondergetekende is actief in verschillende verenigingen al
jaren actief o.a. 46 jaar sec. uitvaartver. Aduard en
beheerder van de Aula in Aduard en Buurthuiskamer
Aduard.
Samen sterk in eigen gemeente
Samenwerken verbind op meerdere vlakken
Tegelijkertijd zit hierin een spanning. Gezinnen met
kinderen en werk hebben weinig tijd voor mantelzorg en
andere zaken. Anderen staan aan de zijlijn. Dat mixt en
matcht niet automatisch. Marum, Leek en Zuidhorn zijn
forensengemeenten, mix \'autochtoon\' en \'allochtoon\'
niet optimaal, gemeentepolitiek vooral door \'autochtoon\'
bemenst.
verenigingen en bedrijven moeten niet de dienst uit gaan
maken in een gemeente
Verenigingen en instellingen kunnen niet zonder de
gemeente, \'regie over het eigen bestaan\'en \'nemen
verantwoordelijkheid\' klinkt alsof de gemeente er verder
vanaf wil staan en dat lijkt me niet wenselijk.
Vooropgesteld dat dit verder gaat dan beleidsjargon
Waarde moet wel gebruikt worden om mensen,
verenigingen, instellingen en bedrijven te activeren, maar
mag niet het argument zijn voor de gemeente om ze niet
meer te helpen.
Wat is dan de rol van de gemeente hierin?
wel erg VVD, sommige mensen kunnen eigen
verantwoordelijkheid niet nemen. Het middenveld is wel
belangrijk
Wel met actieve medewerking /steun van de gemeente!
Woningbouw moet meer naar dorpen voor goede
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Belangrijk
Neutraal
Neutraal
Neutraal
Neutraal
Neutraal

Neutraal
Neutraal

Neutraal
Neutraal

Neutraal
Neutraal

Neutraal

leefbaarheid . Meer vrijgeven voor bebouwing. Vooral lind
bebouwing.
zo weinig mogelijk subsidie voor verenigingen, wel evt.
persoonlijke bijdrage.
Deze vraag heeft totaal niets met een nieuwe gemeente te
maken want dit is altijd belangrijk
Dit is kletskoek van ambtenaren en politici. De suggestie
wordt gewekt dat de huidige gemeenten geen vitale
samenleving zouden zijn.
Elke vereniging moet zelf bepalen wat ie wil.
Het wijst dorpen weer op het nemen van de eigen
verantwoordelijkheid waar Zuidhorn zich weer op het
eigen dorp kan richten en daar geld in kan steken.
Het zijn losse woorden. Ik mis de inhoud, oftewel ik mis
wat hier concreet bedoeld wordt. Voorbeeld: het is fijn
mijn eigen leven te mogen indelen, maar het is vervelend
dat ik, wanneer ik zorgafhankelijk zou zijn, ook zelf maar
moet regelen hoe alles opgelost wordt. Vandaar mijn
keuze voor \"neutraal\".
ik heb niets met de andere gemeenten
Kernwaarde is vrij algemeen omschreven,Gemeenten
hebben over het algemeen minder financiele middelen tot
hun beschikking. Consequentie hiervan is dat instellingen
en dergelijke meer en meer zichzelf moeten bedruipen.
Dus het eén is het gevolg van het ander...
klinkt goed, nu de inhoud nog....
Met de woorden in deze kernwaarde kan ik niks. Wat
betekend regie over eigen bestaan in de praktijk? Wat
betekend eigen verantwoordelijkheid in de praktijk? Wat is
de definitie van het woord betrokken in deze kernwaarde?
En wat betekend opereren actief in het maatschappelijke
leven in de praktijk? Naar mijn mening kun je hier alle
kanten mee op.
moeten wel toegevoegde waarde hebben. waar geen
draagvlak voor is en geen prijs / kwaliteit verhouding
negatief, durven te schrapen
Mooi geformuleerd, maar alles hangt af van de uitvoering.
De keerzijde van de medaille kan zijn dat je (bijv. op het
gebied van zorg) in een \'red je maar\' situatie terecht
komt.
Op zich heel goed, maar altijd met de kanttekening dat er
voorzieningen moeten blijven bestaan waar het netwerk
niet kan inspringen. Een basisinkomen zou hier ook bij
kunnen helpen, zodat mantelzorg, vrijwilligerswerk etc
makkelijker kan worden uitgevoerd.

Neutraal
Neutraal

Neutraal
Neutraal
Neutraal
Onbelangrijk
Onbelangrijk
Onbelangrijk
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Geen mening

Geen mening

Sterk afhankelijk hoe dat concreet wordt ingevuld want
iedereen heeft bij deze \"kreten \"een eigen invulling
Wat betekent dat \'regie voeren over het eigen bestaan\'?
Mensen doen dat m.i. al. Verenigingen en instellingen zijn
toch ook afhankelijk van externe factoren als onderhoud
aan velden/buurtgebouwen etc. En bedrijven moeten m.i.
door een gemeente vooral in toom gehouden worden en
niet overgelaten aan \'regie over het eigen bestaan\'.
Wat mij stoort in deze zgn kernwaarde dat het teveel uit
gaat van de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht. Ik
mis hierin de sociale samenhang en afhankelijkheid.
zo lang er haantjes gedrag in de politiek voor komt in den
haag en tevens lokaal en niet echt naar de burger
geluisterd word ja wat is dan belangrijk
Zo zit de wereld nu niet in elkaar, ieder vecht voor zich
gemeente wordt te groot.
Gemeenten kunnen dit beter blijven doen. Dit omdat ze
geen winstoogmerk hebben.
Het is toch goed zo als het nu is. Moeten ouder mensen
verder reizen als ze iets moeten doen op gemeente huis.
Zal wel zonde zijn.
Voelt als of gemeente zich wil onttrekken van haar
verantwoordelijkheden.
ben tevreden zo als het nu is
In de praktijk werkt dit lang niet altijd zo en geldt het
recht van de sterkste.
Laten we eerst maar eens de provincie\'s Groningen en
Drenthe samen voegen en daarna de gemeenten
Vitale samenleving... Met andere woorden: wij trekken
onze handen er van af. Regel het zelf maar. Daarmee
besparing. Puur kostenplaatje.
Ik vind de vraagstelling slecht. Er is nogal een verschil of
mensen de regie over het eigen bestaan voeren of een
instelling of bedrijf....... Voor mij is deze vraag daarom
niet te beantwoorden.
Onbegrijpelijke vraag

Rapport Herindeling Westerkwartiergemeenten, mei 2016 33

3.2

Vraag 3: Kunt u aangeven hoe belangrijk u de
kernwaarde “zorgzame samenleving” voor de
nieuwe gemeente vindt?

Antwoord
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
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Zeer belangrijk
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Zeer belangrijk
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Eventuele toelichting
Als de Den Haag het WMO geld niet oormerkt, dan zou het
sieren als de nieuwe gemeente Westerkartier dit uit eigen
initiatief zelf doet..
Als dit maar niet inhoudt, dat de zorgzame samenleving
een soort participatie samenleving wordt, waar de
overheid (te)veel afstand neemt. De overheid zal altijd
een belangrijke rol blijven houden.
Als het tenminste dan door gemeente ook wel
waargemaakt wordt! De zorgzame samenleving waarom
ons land bekend stond is de laatste jaren ver te zoeken!!
Als mensen het echt niet zelf kunnen moeten deze zeer
zeker door andere ondersteund worden, ze moeten niet
worden laten vallen.
Betere begeleiding en ondersteuning van de mensen die
niet in hun primaire behoeften kunnen voorzien is
essentieel. Nu van kastje naar de muur. Is schandalig. En
dan zeker voor de mensen die het echt nodig hebben.
Gezond boerenverstand mag meer de boventoon gaan
voeren ipv de zelf(achter het bureau)bedachte
onpraktische regeltjes.
Bij deze stelling zijn de nodige kanttekeningen te
plaatsen. Wat wordt verstaan onder primaire behoeften,
en wie ondersteund. Gemeente of samenleving.
Dat is de taak van de overheid dus ook van de gemeente
om mensen die het niet alleen kunnen te helpen.
dat spreekt voor zichzelf
Dat zou iedereen zelf ook willen als het hen overkomt.
De gemeente dient er alert op te zijn dat mensen niet
tussen wal en schip vallen doordat zij beperkingen
hebben, hulp weigeren of het ontbreekt aan een netwerk.
De huidige trend in de landelijke politiek is dat iedereen
het- populair gezegd- zelf maar moet uitzoeken. Dat vind
ik zeer ongewenst.
De menselijke waarde dient in het oog te worden
gehouden. Juist in een grote gemeente loop je grote kans
op te grote afstanden, bureaucratie.
De zorg voor de zwaksten in onze samenleving zijn een
graadmeter voor een goed bestuur
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Deze groep mensen kunnen niet zonder steun van de
samenleving. Wel moet blijven worden gecontroleerd of
deze zorg nodig blijft. Tenzij de hulp zichtbaar niet meer
gaat veranderen. Ik denk dat hè deze groep mensen niet
voortdurend met controles moet belasten.
deze hulp moet altijd geboden worden. Iedereen die
behoefte heeft aan hulp moet altijd geholpen worden. Dit
wordt in de toekomst alleen maar meer.
Deze kernwaarde is belangrijk voor de samenleving maar
zeker belangrijk voor de nieuw te vormen gemeente!
Dit is een kerntaak van een gemeente.
dit wordt een zelfde discussie als kernwaarde 1
Door de huidige ontwikkelingen (lokaal, regionaal,
nationaal, maar internationaal) is het zeer belangrijk dat
wij de waarde van het leven van en voor iedereen weer
weten te waarderen. En er dus naar handelen!
Een vangnet is noodzakelijk voor kwetsbare burgers.
Een vrome wens als ik tegenwoordig steeds weer iets lees
over tekortkomingen op dit gebied, namelijk omtrent
nieuwe taken van de gemeenten.
Een zorgzame samenleving in de nieuwe gemeente, houd
mensen betrokken naar elkaar toe. En kunnen elkaar
ondersteuning bieden indien nodig. korte lijnen naar de
gemeente is wel wenselijk.
En niet alleen door familie en vrienden.Hier ligt ook een
belangrijke taak voor de overheid
Er voor elkaar zijn in deze individualiserende maatschappij
is belangrijk
Er wordt vaak gesproken of een participatie maatschappij
vaak komt dan nadruk op de samenleving te liggen.
Hierbij ligt voor mij de voorbeeldfunctie bij de gemeente.
Goed voorbeeld doet hopelijk gied volgen. Regelen van
huishoudelijke hulp, aanbieden van goede zorg, etc. Etc
Essentie van de recent uitgevoerde decentralisatie ven
overheidstaken
Geen bezuinigingen op pgb en WMO. Het is toch te gek
voor woorden dat het eerste wat gezegd werd bij het
keukentafelgesprek over mijn gehandicapte zoon: de
gemeente voert een ontmoedigingsbeleid. Ik vraag niet
voor mijn lol een pgb aan. Dit heb ik als zeer kwetsend
ervaren en het tegenovergestelde van een zorgzame
gemeente. Kritisch kijken is goed maar mag niet ten koste
van de zorg van gehandicapten en ouderen gaan!
het is mooien waardevol als er sprake is van
wederkerigheid sterker nog dat is onmisbaar voor stabiele
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samenleving
Het is niet altijd te sturen, maar een goede mix van oud
en jong is aan te bevelen.
Het is wel een ruim begrip nietwaar. Betekent het dat we
alleen maar voor elkaar zorgen en dat de gemeente de
boel laat versloffen?
Het zou fantastisch zijn als mensen die zich niet kunnen
redden ondersteund worden. Mensen met schulden,
oudere mensen
HIER ZELFDE OPMERKING ALS BIJ DE VORIGE VRAAG.
WANNEER FINANCIELE ONDERSTEUNING VANUIT DE
GEMEENTE EN VIA PGB\'S NODIG ZIJN MOET DE
GEMEENTE DEZE ONDERSTEUNING GEVEN.
Hierbij moet de gemeente niet eerst afwachten of de
omgeving niet eerst actie onderneemt, maar daarin
proactief zijn.
Hiervoor is de hedendaagse overheid onder meer
\"opgericht\".
Hopelijk is de weg er naar toe dan duidelijk, en wordt het
geen ambtenarij en oppotterij, Ook zoeken naar creatieve
mogelijkheden om samen problemen op te lossen, en
mensen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen
Hopelijk zijn per 1-1-\'19 de kinderziekten van de
decentralisatie voorbij.
Hulpbehoefenden en ouderen moeten de zorg krijgen die
ze nodig hebben.
Idem mbt vorige
Iedereen die ziek of gehandicapt is, heeft recht op zorg.
Vroeger hebben ze voor het land gewerkt, dus hebben ze
nu recht op hulp. Rechten en plichten, zo zie ik dat.
Mensen die nooit hebben kunnen werken, wat niet hun
schuld is, hebben ook rechten. Je kunt mensen niet aan
hun lot overlaten. Dieren hebben het dan beter dan
mensen want die worden dan opgevangen in het asiel.
Ook goeie zaak want ik hou van dieren.
Ik ben bang dat door de grootte van de nieuwe gemeente,
de zorg niet goed wordt toebedeeld. Zij die het nodig
hebben moeten de juiste zorg krijgen ( en geen 310
miljoen euro in eigen zak stoppen)
Ik hoop dat mensen met beperking voldoende
ondersteuning krijgen zonder grote papierhopen en al te
veel bureaucratie.Dat gelden bedoel voor WMO daar ook
voor gebruikt worden.
Ik hou mijn hart vast of u dat werkelijk weet te
verwezenlijken!
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Ik mag toch hopen dat de gemeenten dit altijd belangrijk
hebben gevonden, maar ze hebben hier nooit genoeg voor
gedaan. Misschien wordt dit beter. Maar zoals eerder
vermeld is dit geen vraag voor een herindeling maar onze
normale plicht in het leven. Dus jammer dat er geen goeie
vragen over de herindeling zijn.
Ik vind dit zeer belangrijk daar door de vergrijzing in de
toekomst veel hulp nodig is meer denk ik dan heden het
geval is
Ik vrees dat dit geen realiteit gaat woden, maar het zou
wel zo moeten zijn...
in de faciliterende rol ( zie vorige vraag) betekent dit dat
de gemeentelijke overheid niet zelf de zorg organiseert,
maar de ruimte biedt aan ( regionale) innovative
initiatieven om deze rol in te vullen. De rol van de
gemeente is het vaststellen van de omvang van de
benodigde zorg ( indicatie) en de financiele ondersteuning
voor inwoners met een relatief laag inkomen
In hoeverre is een nog grotere gemeente garant voor de
kernwaarde zorgzame samenleving? Tot nu toe heb ik dit
niet kunnen ontdekken.
Juist in de huidige samenleving een belangrijk punt
Maak mij hier tevens zorgen om bij het groter worden van
de gemeente. Nu is het al bijzonder moeilijk om de juiste
zorg voor kinderen te krijgen op psychisch vlak nu de
gemeente dit regelt. Hoe gaat dat wanneer de gemeente
groter wordt?
Maar dan moet het ook echt gaan om mensen die echt
niet kunnen, mensen die (liever niet) willen, zouden geen
ondersteuning meer moeten krijgen. Als er bijvoorbeeld
geen werk te vinden is, dan zouden ze vrijwilligerswerk
moeten doen of straten, plantsoenen schoonhouden
Maar het delegeren van zorgtaken naar de gemeente heeft
tot dusver landelijk slecht uitgepakt. Ook is het niet in
orde als vergoedingen voor voorzieningen in de ene
gemeente wel, en in de andere niet worden toegekend.
Het is soms ten hemel schreiend wat er in de
(bejaarden)zorg gebeurt. Wat werkloosheid en financiële
ondersteuning betreft, vinden wij dat
uitkeringsgerechtigden de maatschappelijke verplichting
hebben om op enigerlei wijze iets terug te doen voor de
samenleving, waarbij het niet uitmaakt of men hoog
opgeleid is of niet. Elkaar samen steunen betekent ook:
samen de schouders eronder en dus ook met elkaar willen
aanpakken en het werk zien; wat dat werk ook is. Meer
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eigen initiatief daarin vragen (en eisen) van
uitkeringsgerechtigden, die bewijzen moeten kunnen
overleggen van hun \'maatschappelijke dienstplicht\'
teneinde uitbetaald te worden. Een dergelijke regeling
stimuleert eigen initiatief en maakt werkzoekenden
creatiever en actiever op de arbeidsmarkt. Verder is het
goed als de gemeente maatschappelijke initiatieven en
verbanden ondersteunt, zowel op het niveau van de straat
als gemeentebreed.
Maar ja, door wíe worden die mensen ondersteund? We
hebben nu een participatie-maatschappij volgens ons
Kabinet. Onduidelijker kan het niet. en Gemeenten zijn
niet erg scheutig.
Mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, ouderen of
gehandicapten bijvoorbeeld, moeten ALTIJD steun van de
gemeente krijgen in de vorm van thuiszorg o.i.d.
Mensen die zelf niet kunnen blijven ondersteunen. Vooral
in deze participatiemaatschappij waardoor mensen die
echt niet kunnen naar mijn mening verder achterop raken
en vereenzamen.
mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen;
gemeente zorg dat dit ook mogelijk is/wordt
Met nadruk op het woordje \'kunnen\'.
Met name de ouderennon de gemeentes die hun hele
leven dienbaar zijn geweest hebben meer dan het recht op
hulp voor primaire behoeften
Mijn vrouw krijgt tot volle tevredenheid 2 uur huishulp
ondersteuning (ook als vrijwilliger Buurthuis zijn wij
inzetbaar).
Nadruk op kunnen is belangrijk
Of ik daarin vertrouwen heb????
Omzien naar elkaar als medeburgers is belangrijk maar als
het niet meer gaat is het belangrijk dat er ondersteuning
geboden kan worden.
Omzien naar elkaar, géén achterstelling!
ook hier geld de gemeente is er voor zijn mensen en niet
andersom. Het welzijn moet vooropstaan,
op dit moment vind ik dat het soms niet goed gaat en
denk ik dat de gemeente de zorggelden van het rijk liever
anders gebruikt dan voor de hulp behoefende
Opdat wij ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.
Ouderen mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Zij
zijn wel de fundering van de huidige samen leving.
Ouderenzorg en sport.
Overheid als sociaal vangnet belangrijk, menselijke maat
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en maatwerk moet bij gemeentelijke uitvoering voorop
staan.
plezier in het leven geeft levensvreugde en voor
behinderden is dat moeilijker
sluit aan bij mijn opmerking op de vorige vraag ook al
gaat dit vooral over t financiële vlak
Tenzij dit is wat het huidige kabinet eronder verstaat
Van het hele begrip samen in samenleving blijft weinig
over als je deze waarde niet hoog hebt. Het verschil
waarmee de vraag om bijvoorbeeld vluchtelingen op te
vangen nu wordt aangepakt vind ik gênant. Grootegast
lukt het niet om een passen antwoord te geven terwijl een
gemeente als Zuidhorn daar juist heel mooi in lijkt te
slagen. Laat de gemeente westerkwartier een gemeente
zijn met oog voor zorg!
voor het optimaal functioneren voor jong en oud
Vooral de ouderen komen tekort!!!
Vooral voor ouderen en gehandicapten.
vraag met een hoog open deur gehalte natuurlijk, u zult
dat ook vinden; maar hoe gaan we dit organiseren is
natuurlijk de vraag
We komen waarschijnlijk allemaal op een punt in ons
leven waarop we ook hulp zouden kunnen gebruiken. Door
de veranderde zorg is dit een zeer belangrijk punt,
helemaal in deze overgangsfase.
WE verwachten dat dit ook gebeurd, we twijfelen.!
Wel mag van iedereen verwacht worden dat hij/zij alles
wat in zijn vermogen ligt zal doen om zelf in zijn
behoeften te voorzien, maar dan moeten we ook niet
moeilijk doen om mensen die dat niet kunnen hierin te
steunen voor zover dat noodzakelijk is.
wordt nu bijna niet gedaan
Zonder goede zorgvoorzieningen is het een gemeente die
weinig voor de medemens over heeft. Het is wel belangrijk
dat dit redelijk verdeeld onder de mensen die het nodig
hebben.
zorg levert al te veel in
Zorgen voor elkaar is een eerste vereiste. Graag 100%
beter dan nu.
alleen mensen die het echt nodig hebben
als de mensen hier ook zelf over mee kunnen beslissen
Burgers samen met de overheid.
dat hier ook goed naar word gekeken wie het nodig heeft
!!!!!
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Dat wil niet zeggen dat de Gemeente geen zorgtaak meer
op zich neemt en alles delegeert naar familie en buren van
de zorgvrager.
De gemeente moet dan wel zorggeld ook werkelijk voor
zorg gebruiken en zo een zorgzame samenleving mogelijk
maken.
Deze kernwaarde is duidelijker. Hier sta ik achter in
algemeenheid! Maar wat is de definitie van: niet in hun
eigen primaire behoeften kunnen voorzien? Wat zijn de
criteria? Het moet geen verzorgingsstaat/gemeente
worden, zodat mensen lui worden gemaakt. De
zelfredzaamheid van de burger moet gestimuleerd
worden. Mensen mogen wat doen voor hun
bijstandsuitkering, afval opruimen. Zieke mensen moeten
geholpen worden, maar als men rookt en veel vet eet
moeten de gevolgen niet aangepakt/ondersteund worden,
maar de oorzaak. Hier ook streng in zijn. Handhavend!
Deze kernwaarden gelden toch voor de hele Nederlandse
samenleving in het algemeen en niet specifiek voor een
nieuw te vormen gemeente Westerkwartier? Nogal gratuit
uitgangspunt...
Deze waarde heb ik voor een groot deel al ingevuld bij de
vorige vraag.
Dit alleen als het echt noodzakelijk is. Er zijn nu nog
genoeg mensen die weten dat ze wel geholpen worden
dus er ook niets aan doen om hun leven enigszins te
verbeteren
Dit verdient de toelichting dat deze ondersteuning vanuit
de gemeente dient te komen en dat het aanvragen
daarvan eenvoudig en begrijpelijk dient te zijn.
door wie?
Een zorgzame samenleving maak je samen. Het feit dat
ik al enkele malen met rollator en al door een formule I
automobilist van de voetgangersoversteekplaats bij Lidl
ben geveegd, geeft mij het idee dat die opvatting niet
algemeen is.
Eigen inbreng, eigen omgeving en eigen vorm van
mogelijke zelfstandigheid moeten wel gestimuleerd
worden.
fijn dat dit er steun van de gemeente is \"tijdelijke\" vind
het wel belangrijk dat ze er zelf alles aan doen om weer
terug te gaan naar zelfredzaamheid.
Gebruik het zorg geld uit DenHaag waar het voor NODIG
is. Bespaar niet ten koste van mensen die zich niet
kunnen verweren tegen de voor hen noodzakelijke zorg.
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Heb even getwijfeld tussen \"belangrijk\" en \"neutraal\"
en wel omdat ik van mening ben dat eenieder in de basis
zichzelf moet bedruipen en zich daarvoor ook tot het
uiterste moet inzetten. En indien dat dan nog niet lukt,
eerst dan komt de gemeente in beeld.
Het is te hopen dat dit geen dode letter blijkt te zijn, wat
dit onderwerp betreft geeft de recente ontwikkeling niet
veel hoop.
Hoe zo, dit geldt nu toch ook al in de bestaande
gemeenten? Ook hier geen reden voor fuseren.
Ik dacht eerder aan een zorgzame overheid
Ik vind niet primair een taak van de plaatselijke overheid,
maar ook en vooral van de landelijke overheid. Anders
kunnen we Noord Nl beter afsplitsen.
Is zeker belangrijk, het moet niet te ver gaan. Het
verschil tussen een minimumloon en een uitkering is zo
klein dat men niet meer is gemotiveerd om echt aan de
slag te gaan. Het verschil moet dusdanig zijn dat het leid
tot een verbetering, motivering en inkomen verbetering.
maar er zijn meerdere die wel kunnen werken maar van
een uitkering leven met bij verdienste!
Maar geen overdreven hulpverlening. Zelf werkzaam moet
worden beoordeeld. Hierin kan mantelzorg een belangrijke
hulpbron zijn.
me3t financiele seun van gemeente Westerkwatier
Mensen met een beperking of ouderen in een
bejaardenhuis mag je niet verstoppen, deze mensen
hebben ook verzorging nodig.
Mensen, jong of oud, moeten kunnen terugvallen op een
vangnet indien nodig.
Met de nadruk op \"kunnen\". Mensen die niet willen vind
ik zeer onbelangrijk.
Met een duidelijke visie van ondersteuning van
maatschappelijke context en niet vanuit efficiency alleen.
Natuurlijk is dit belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het wel
om de praktijk. Hoe ziet die eruit? En waar en bij wie ligt
de verantwoordelijkheid?? En waar kan hulp geboden
worden enkel door een beetje meer service te bieden
vanuit de betrokken ambtenaar. Compassie en
betrokkenheid naar de inwoners vanuit de gemeente.
Niet alleen ondersteuning door burgers, maar in eerste
instantie door de gemeente met behulp van.
Niet in de vorm van asielzoekersopvangen
Op zich een hele mooie doelstelling maar praktijk leert dat
hoe groter de organisatie....dus gemeente hoe moeizamer
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het gaat Uiteindelijk zal de behoeftige hier de dupe van
worden.
Ouderen dienen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
blijven wonen evt met behulp van belaalbare zorg aan
huis.
Wegens bezuinigingen en kortingen in de zorg waar ook in
de bejaarden,jeugdzorg of gehandicaptenzorg bij hoort
een speerpunt maken in de nieuwe gemeente.
Zorg voor de mensen is zorg voor jezelf
Het is al goed zo, en niet al het geld hoeft daar in te gaan
zitten. Vluchtelingen kunnen beter onderdak krijgen in de
grote steden aangezien daar veel meer faciliteiten zijn en
ook meer kans op werkgelegenheid.
In onze huidige tijd vindt ik dit een te ruime vraag als het
gaat om de eigen gemeenschap zeg ik belangrijk maar
met de hedendaagse politieke verandering zeg ik neutral.
Lijkt mij, in elke situatie, niet meer dan normaal.
mensen moeten leren minder afhankelijk te zijn van een
overheid
Mooie woorden
Naar mijn mening moet ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid nemen, mensen die gespaard
hebben voor hun oude dag draaien voor de kosten op van
mensen die ruig geleefd hebben en dat stuit mij tegen
mijn borst.
Project Helpende Handen in Oldehove moet weer
afhankelijk zijn van vrijwilligers die zich inzetten om
anderen te helpen: waar is een professioneel vangnet,
vraag je niet teveel van vrijwilligers?
Vraagstelling is voor mij niet concreet: \"Worden
ondersteund\" is een zeer breed begrip en wat primaire
behoeften zijn anno 2019 is mij niet duidelijk.
Misschien kan de nieuwe gemeente beter gaan investeren
in het begeleiden van mensen op de arbeidsmarkt, en
daar een strenge procedure op los laten naar werkelijk
hulp behoevende mensen. Zodat er geen misbruik
gemaakt kan worden
ben nu tevreden
leren ieder mens zijn eigen broek moet ophouden. alleen
als dat echt niet kan, inspringen en helpen
niet alles binnen halen wat geld kost. eerst je eigen broek
ophouden en dan kijken wat er nog meer kan. kosten
besparen waar het kan.

3.3

Vraag 4: Kunt u aangeven hoe belangrijk u de
kernwaarde “vitale dorpen” voor de nieuwe
gemeente vindt?
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Eventuele toelichting
Aantrekkelijke dorpscentrum met een divers middenstands
aanbod. Sportvoorzieningen. Etc.
Als alles maar niet naar de grootste dorpen gaat, Leek en
Zuidhorn.
Dit betekent echter niet dat de gemeente er maar voor
moet zorgen (en financieren) dat ieder dorp elke
voorziening heeft.
Dorpen en inwoners mogen hun eigen indenteit niet
verliezen.
Een leefbare omgeving is waar iedereen zich prettig bij voelt
en voorkomt ook leegloop, etc, verpaupering, e.d.
Eigen dorpen geen postkantoor, winkels, groepspraktijk,
bushaltes, enz. afnemen!! (sportmogelijkheden)
Elk dorp z\'n identiteit. Zeker de grotere dorpen verschillen
nogal in identiteit. Ze zijn de grote broer van de dorpen die
toebehoren tot de huidige gemeentes. Met het verliezen van
een \"gemeentecentrum\" moeten de burgers niet ook nog
eens het gevoel krijgen dat ze ineens bij een nieuwe elite
zijn aangesloten. Niet thuishoren bij, afzetten tegen en een
minderwaardigheidscomplex liggen op de loer.
Er moet weer gezorgd worden dat er leven in de dorpen
blijft, nu heel veel winkels verdwenen zijn en ook kleine
basisscholen uit de dorpen, een mooi voorbeeld \"Tante Til\"
in Enumatil
Het is belangrijk dat de dorpen hun eigen identiteit
behouden.
Het is belangrijk om de leefbaarheid in de kleinere dorpen
zoveel mogelijk te behouden. Als dat niet gebeurt, zal het
platteland verder onleefbaar worden. Er treedt dan ook
verkrotting op in de kleinere dorpen.
Het is van groot belang voor de leefbaarheid van een dorp
dat er voldoende voorzieningen dit te waarborgen.
Het leven in een dorp, is niet niks. Het is erg belangrijk dat
er voor de basisschoolkinderen, jeugd en ouderen
verschillenden dingen worden georganiseerd. Dat vergroot
ook de samenhorigheid in dorpen. Ook neemt de veiligheid
toe, aangezien dat (bijna) iedereen wat doet voor een
andere maar ook voor zichzelf. Verschillende activiteiten zijn
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erg leuk! Zoals de kinderspelweken in de zomervakantie.
Ook is het belangrijk dat er verschillende dingen voor de
jeugd beschikbaar is, zoals een soos. Dat is een leuke plek
om samen te komen en iedereen weer eens te zien. Voor de
ouderen zijn activiteiten ook erg belangrijk. Anders vervelen
hun zich ook zo, en het is ontzettend gezellig om
bijvoorbeeld op een dinsdagmiddag een keer met zijn allen
een bak koffie te drinken met een gebakje, en daarbij wat
te doen. Jeu de boules bijvoorbeeld.
Het wordt wel tijd dat Zuidhorn (daar woon ik) een beetje
vitaler wordt. Vind het maar een dooie boel. AZC zal helpen
denk ik
Ik denk dat de identiteit van de dorpen veel minder wordt,
dit ondervonden met de samenvoeging met Zuidhorn. Denk
dat de gemeentelijke herindeling wordt
gestimuleerd/opgedragen wordt door Den Haag. De nieuw
te vormen gemeente krijgen een klein zakje geld mee/ter
compensatie. De lijn rijk/gemeente wordt met een grote
gemeente korter dus goedkoper met een gedeelde
aansprakelijkheid. Dit is o.a. de doelstelling. Denk aan de
vermindering van het gemeentepersoneel en een nieuw te
bouwen gemeentehuis, etc.
Ik denk dat hier zeker aandacht voor moet blijven. Voor
Grijpdkerk moet er aandacht blijven voor de Wierde, de
jeugd SFC en ontwikkeling in de bouw van nieuwe huizen
blijven. Zodat het dorp niet stil komt te staan en mensen
van buitenaf blijft aantrekken.
Ik voel mij niet zozeer een wereldburger. Ik leef lokaal in
een regio. Daarom zijn vitale dorpen vitaal voor mij
in alle hoofdkernen bv wel een zwembad behouden
Initiatieven op dorpsniveau als gemeente zo veel mogelijk
ondersteunen. Is het daarnaast niet mogelijk om mensen te
stimuleren meer buiten de grenzen van hun eigen dorp te
kijken (een soort \'Gluren bij de buren\') en
samenwerkingsverbanden aan te gaan? Bijvoorbeeld op
gebied van sport en recreatie?
laat dorpen,dorpen blijven
Leefbaarheid dient te gelden voor ALLE inwoners.
Leefbaarheid betekent de mate van welbevinden, waarbij de
inwoners zich prettig voelen.
leefbaarheid wordt bepaald door een winkelstand, eis van
de grote winkels als Jumbo, Blokker AH en bijv prima dat
kleinere dependancessen zijn in de kleine kernen waar de
zelfde prijzen worden berekend als in de grote winkel
locatie. Denk bijvoorbeeld voor de uitgifte van een snelweg
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locatie aan een groot bedrijf met zorgplicht in kleine kernen.
leefbare dorpen zijn zeer belangrijk voor jong en oud,
anders krijgt men leegloop.
Maar zorg als gemeentebestuur voor evenwicht tussen de
dorpen.
Moet ook zo blijven lijkt me
niet alleen voorzieningen in de hele grote dorpen waar nu
de gemeentehuizen staan maar ook voorzieningen
behouden/bouwen in andere kernen.
niet alles naar de grote dorpen brengen. een verarming van
het platte land. dus ook in kleine plaatsen bejaarde huizen
voorradig hebben.
om de leefbaarheid op peil te houden
Ook hierbij is het, net zoals in de vorige \'Vitale\'vraag,
weer van groot belang om de saamhorigheid in de dorpen
en woonomgeving te ondersteunen door tal van activiteiten
en faciliteiten. Een bibliotheek of zwembad die op een
kwartier autorijden-afstand ligt, behoort beslist niet bij de
saamhorigheid van \'vitale dorpen\' en komt evenmin ten
goede aan het woonplezier.
Samenwerking is nodig en ook goed, maar dit mag nooit ten
koste gaan van de betrokkenheid op de eigen
dorpsgemeenschap. We behoren in 2019 tot de gemeente
Westerkwartier, maar onze identiteit ontlenen we aan on
eigen dorp.
Veranker inde overeenkomst dat gemeente gelden over alle
dorpen besteed wordt en niet dat de grote kernen er
vandoor gaan met onevenredige verdelingen.
Vitale dorpen vraagt vitale verenigingen dorpsbelangen. Dit
is niet altijd het geval en het dorp mist vaak de courage hier
een eind aan te maken. Daarmee worden mogelijkheden
voor velen onbenut. Een actieve gemeente zou daar een
stimulerende rol in kunnen spelen. Bij onvoldoende activiteit
zou de gemeente moeten kunnen interveniëren middels
overleg, eisen stellen en aan het eind van de keten zelfs
ingrijpen.
Vitale dorpen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Belangrijk
is dat er ook oog blijft voor de kleinere kernen.
Vitale dorpen zijn de hoofdaders van de gemeente
Vitaliteit= ook in de buitengebieden SNEL internet. Het is
duur voor de gemeenten qua aanleg, maar
aantrekkelijkheid en vitaliteit wordt groter.
Vooral erkenning van de verschillen in identiteiten is erg
belangrijk.
Zeer belangrijk om te voorkomen dat we leegloop krijgen in
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de kleine dorpen
zelfredzaamheid is beter
zo hebben wij in ons dorp nog geen dorpshuis, en vind de
gemeente dat we dan maar naar het naburig dorp moeten
gaan en daar gebruik moeten maken van hun dorpshuis of
andere voorzieningen. Maar door het verdwijnen van de
kerken, die eerst een goede \'dorpshuis functie\' bekleden
gaat de leefbaarheid uit ons dorp. Naar het naburig dorp is
geen optie, want daar ligt niet het \'hart\' van het dorp.
Daar ontmoet je niet de mensen uit eigen dorp, die je wel
graag wilt ontmoeten en leren kennen.
Ambitie ten aanzien van voorzieningen te hoog
geformuleerd. Wekt teveel verwachtingen. Vitale dorpen zijn
wel belangrijk, rol overheid per dorp dorp invullen.
bovenal te complex en vaag omschreven. \"Zijn leefbaar\"
moet je nou met zo\'n omschrijving....
Daar waar goeie voorzieningen zijn zowel in de zorg als wel
in de winkelvoorziening geeft een sociale band en
buurtplicht
Dat is wel je woon- en veelal ook je leefomgeving, dus een
belangrijk element in het bestaan van de mens.
De gemeente dient daar in te ondersteunen door sprot en
verenigingen beter te ondersteunen. Dat hoeft noet altijd in
geld te zijn, maar kan ook door het meedenken in
oplossingen rond vergunningen.
De gemeente moet de voorwaarden scheppen.
De uitgaven zouden wel wat beter verdeeld mogen worden
over de verschillende dorpen. Er wordt ontzettend veel
geïnvesteerd in een dorp als Zuidhorn, maar in de kleinere
dorpen wordt er nog niet eens de moeite genomen om
bijvoorbeeld de perken en paden fatsoenlijk te
onderhouden.
de vragen tot nu toe gesteld , lijken öpen deur\"vrgaen
Dit zijn minimaal 2 vragen. Iedereen moet zich er thuis
voelen. We moeten echter niet moeilijk doen om bepaalde
voorzieningen te centraliseren, ook als dit betekent dat er
eens iets verder moet worden gereisd. Het is belangrijker
dat meer doelgroepen (van enige omvang) worden bediend
dan dat grote doelgroepen op meerdere plaatsen worden
bediend.
Dorpen dienen hun eigen identiteit te behouden met eigen
voorzieningen. Dorpen die dicht bij elkaar liggen kunnen
natuurlijk gebruik maken van elkaars faciliteiten.
Een vitaal dorp moet ook ondersteund worden door de
gemeente en kan niet louter afhankelijk zijn van de
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dorpsbewoners. Thuis voelen in een dorp hangt af van de
acceptatie door mede-bewoners, dit kan een heikel punt
zijn.
Elk dorp moet zijn eigen identiteit kunnen bewaren binnen
het grote geheel
Erg vage en niet helder geformuleerde vraag m.i.
Gaat fout, met samengaan. Simpel voorbeeld: de
gemeentelijke zaken voor de kleine dorpen kunnen vast niet
meer ter plaatse worden afghandeld straks.
Gemeente moet niet een wig drijven tussen de bevolking in
een dorp zoals wel gebeurt is in Den Horn.
Graag ook met respect voor elkaar
Het zou mooi zijn wanneer hier vanuit de gemeente ook
weer een betrokkenheid is. Laat je zien, letterlijk! Dit geld
ook voor de betreffende ambtenaren.
idem als vorige vraag
Ik ben bijkans ontroerd bij het aanschouwen van al dit
moois
Ik vind het nog steeds vaag... hoe verschillen dorpen in
identiteit? En wat zijn die identiteiten en wat zij kwalitatieve
voorzieningen? Het is nog erg vaag..
Laat in eerste instantie de dorpen hun eigen identiteit
houden, laat dat langzaam overlopen in de nieuwe
gemeente, een gewenningsperiode.
Mensen kiezen bewust om in een bepaald dorp te wonen.
We moeten met elkaar zorgen dat de dorpen leefbaar
blijven.
Moet eerlijk verdeeld zijn, niet dat 1 dorp meer moet gaan
opleveren waar de ander van mee geniet
Niet alles kan overal.
Niet in elk dorp kan je alle kwalitatieve voorzieningen in de
benen houden, maar als het een beetje levensvatbaar is,
verwacht ik van de gemeente stevig support.
Ook deze kernwaarde is weer zodanig geformuleerd dat je
er alle kanten mee op kunt, van een beschermende tot een
\'zoek het maar uit\'.
SPORTEN IS BELANGRIJK VOOR DE GEZONDHEID VOOR
JONG EN OUD MAAR OOK DE OUDERENVERENIGINGEN DIE
DICHT BIJ DE BEWONERS STAAN ZIJN HEEL BELANGRIJK
OM VEREENZAMING TEGEN TE GAAN
t.b.v. de onderlinge verbondenheid
Van belang is te kijken wat nodig is aan voorzieningen.
Belangrijk is dat de gemeente alleen faciliteert daar waar
nodig. Van belang is in te zetten op het stimuleren van
zelfredzaamheid, het aangaan van verbindingen, burgers
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zelf mee laten denken wat ze zelf kunnen en wat nodig is.
Dat betekent tijdig informeren.
Vanuit de politiek en de gemeenschap moet dit een
aanhoudende zorg zijn een altijd doorgaand proces.
Vitaal hoeft niet te betekenen dat elk dorp alle
voorzieningen moet hebben. Belangrijk vind ik wel een
\"dorpshuis\" voorziening.
Vitale dorpen! Dit bereik je door, ook in de kleinere dorpen
toch de normaalste voorzieningen als lagere scholen,
voorzieningen tbv sportclubs enz.in stand te houden en niet
alleen in de grotere dorpen. Daardoor krijg je nog meer
leegloop op het plaate land.
Voor vitale is het belangrijk, daar samenhorigheid, en het
lief en leed met elkaar te delen en p te lossen
Voorzieningen op maat zijn belangrijk
Wat betekend dit nu precies in de praktijk? Het klinkt
wederom mooi.
Werkzaamheden verdelen infrastructuur ,enz
Wie kan hier nu tegen zijn? Maar de vraag is wat het in de
praktijk betekent, als er geld moet worden verdeeld.
Zal moeilijk gaan , een ieder heeft zijn eigen verleden.
Zo mogelijk moeten dorpen veel eigen initiatieven tonen en
proberen zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Vitaliteit komt
van binnen uit.
Aks we niet oppassen dan krijg je in sommige dorpen
leegstand. Voor ouderen zijn de voorzieningen niet meer
goed. Als ik bv dorpshuis in Oldhove bekijk dan blijkt dat
ouderen en mindervaliden daar heel vaak niet in kunnen
omdat de lift niet werkt of omdat ze hem zelf niet kunnen
bedienen. De gemeente moet zich schamen dat dat
gebeurd, maar ik vrees dat dit straks nog erger wordt.
De kernwaarde is te algemeen gesteld voor mij om een
uitspraak over te doen. Erg afhankelijk van de situatie, welk
dorp, welke voorziening en welke kosten daarmee
samenhangen.
Dit is niet alleen een taak van de overheid, maar ook van de
inwoners zelf.
heb hier niet een uitgesproken mening over
Hier worden begrippen niet nader gedefinieerd. Wat zijn
bijv. kwalitatieve voorzieningen? Dus kan er geen oordeel
worden geveld.
Ingewikkelde zinsbouw, waardoor de definitie van deze
kernwaarde voor mij niet duidelijk is. Ben van mening dat
het niet reeel is in elk dorp elke voorziening \"overeind\" te
houden.
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Is toch vanzelsprekend
Men zal moeten accepteren dat niet ieder dorp zal kunnen
groeien en alle voorzieningen in ieder dorp gehandhaafd
kunnen worden, dus keuzes maken en het algemeen belang
laten prevalaren boven het dorpsbelang.
Ook kwalitatief is geen concreet gegeven
Vitaal is blijkbaar uw toverwoord. Gemeenschap en
kleinschalige samenhang en betrokkenheid, ook voor de
diversiteit is voor mij elementair! Geen schaalvergroting en
anonimisering!
Zegt me weinig wat nu daadwerkelijk bedoeld wordt
Beetje vage omschrijving
Bijvoorbeeld: Huidig beleid in gemeente is niet mijn idee
van vitaal beleid. Een kunstgrasveld voor elk dorp op kosten
van de gemeenschap vind ik onbelangrijk en een zeer
oneerlijke verdeling van gemeenschapsgeld over
sportverenigingen. Een verzorgingstehuis bouwen
zogenaamd voor mensen uit de regio, terwijl in de praktijk
de eerste op de wachtlijst uit het noorden in het
verzorgingstehuis wordt geplaatst, vind ik ook een
onbelangrijke kwalitatieve voorziening niet rekening
houdend met landelijke trends buiten de gemeente. Goed
openbaar vervoer in de gemeente dus ook tussen de dorpen
zuidhorn, grootegast, marum, leek en niet alleen naar de
grote kernen drachten en groningen.
Door technische vooruitgang worden geografische grenzen
van dorpen steeds minder belangrijk Leefbaarheid en
kwalitatieve voorzieningen worden steeds meer op een
andere manier aangeboden
Hebben jullie geen inspraak over. Bedrijven moeten met
initiatief komen. Valt een supermarkt om in een klein dorp
dan heeft de gemeente daar niks tegen in te brengen.
Hetzelfde geldt voor onderwijs. Sluiting van kleine scholen
moet worden voorkomen.. Alleen hebben de gemeenten ook
daar geen invloed op.
Het is maar de vraag of dorpen eigen identiteit hebben. Als
dat al zo is geldt dat meer voor de autochtone bevolking
dan \'import\'. De mate van voorzieningen graag met
moderne visie beschouwen. Een hoog frequent netwerk van
(elektrische) busjes tussen de kernen kon wel eens heel
effectief zijn. De gemeente als netwerk van mensen, niet als
verzameling grote en kleine kernen.
Uiteindelijk groeien voorzieningen naar elkaar toe. Een paar
km meer maar wel kwalitatief hoogstaande voorzieningen in
verstandiger dan ieder dorp alle voorzieningen met een
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kostenlast en een kwaliteit probleem van dien.
Dit is een holle managementzin
Ik begrijp de vraag niet, in een aantal dorpen is bijna geen
enkele kwalitatieve voorziening meer aanwezig. Noem
bushaltes, scholen, zwembaden. Het gaat niet alleen om
geld, maar ook maatschappelijke betrokkenheid is
belangrijk. Sommige voorzieningen kunnen misschien niet
uit, maar zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid.
Kan de grote gemeente Westerkwartier die eigen
\\r\\nidentiteit van de verschillende dorpen wel behouden?
zeer onduidelijke omschrijving!!!!!

Vraag 5: Kunt u aangeven hoe belangrijk u de
kernwaarde “buitengebied” voor de nieuwe
gemeente vindt?
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Eventuele toelichting
Alle voorzieningen dienen voor iedereen bereikbaar te zijn.
Denk hierbij ook aan aanrijtijden voor hulpdiensten.
Bedoelt u of het leuk wonen is in het buitengebied? Ja hoor,
hier en daar een fiets- en wandelpad erbij. Wat meer
cultuurgrond aan de natuur teruggeven. Meer
mogelijkheden om de hond vrij te laten rondlopen. De jacht
inperken. Wees creatief.
behoud dorpse karakter
Bij deze herindeling géén \'nieuwe gebieden\' openstellen
voor bebouwing! Wij zijn al bezig op vele locaties!
Buitengebied is heel mooi om vooral de investeringen
binnen het kerndorp te houden en de bewoners in het
buitengebied maar een beperkte bibliotheek te bieden
terwijl de bibliotheek in Zuidhorn goed voorzien is, ook met
kunst!
Buitengebied moet buitengebied blijven, niet voor mega
bedrijven / mega boerderijen. Wel mede voor kleinschalige
ontspanning voor mens en dier!
buitengebieden worden nu wel eens vergeten
Dat is m.i. waarom mensen ervoor kiezen om in een dorp te
wonen en niet in de grote stad.
De oorspronkelijkheid van het gebied moet bewaard blijven
DE Streek heeft een agrarische achtergrond en dat moet zo
blijven. Ook de kleine dorpen zijn belangrijk!
Door de eeuwen heen is dit leefgebied ontstaan. We moeten
zuinig zijn op de samenhang tussen dorpen en omgeving.
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Laten we uitkijken voor te grote gebouwen, dat past hier
niet en verstoort het evenwicht tussen dorpen en groen.
een nieuwe woonwijk in buitengebied vind ik niet wenselijk,
zogenaamde inbouwing van leegstaande industriegebieden
is mijns inziens veel beter.
Een nogal \'cryptische\'vraagstelling: duurzaamheid behoort
integraal van toepassing te worden gesteld voor bebouwd
en onbebouwd en verdient dan de kwalificatie \'zeer
belangrijk\'.
Er moet zeer zorgzaam omgegaan worden met de
onbebouwde omgeving om het vooral leefbaar te houden.
geen bebouwing in buitengebieden, maar natuurbehoud.
Geen natuur gaan opofferen voor wonen en werken. Er is
voldoende ruimte voor inbreiding, zodat uitbreiding niet
nodig is.
Handhaving bestaande regels. Voorkomen van overlast van
licht,geluid,stank van illegaal branden en zwerfafval.
Heb respect voor de landbouw want van natuur kun je niet
leven.
Het buitengebied dient als rustpunt binnen de gemeente.
Mensen moeten aangemoedigd worden ook in het
buitengebied te gaan wonen, zodat oude boerderijtjes
opgeknapt worden en landbouwgrond beschikbaar blijft.
Delen van deze frond zouden teruggegeven kunnen wroden
aan de natuur doordat deze gekocht worden door de
gemeente of stichtingen. Delen van de grond moeten bij
tuinen getrokken kunnen worden.
Het buitengebied is alles buiten de grotere dorpen. De
grotere dorpen zijn dan Doezum,Noordwijk en Korhorn,
Grootegast, Oldekerk, Niekerk, Noordhorn, Oldehove, de
dorpen tussen Leek en Marum. Enz. Kleine dorpen zijn
Niezijl, Kommerzijl, Niehove, Visvliet, Pieterzijl enz.
Het buitengebied moet juist in een niet stedelijke gemeente
gekoesterd, in stand gehouden en zo mogelijk verbeterd
worden met oog op de ecologische diversiteit die deze grote
gemeente heeft.
Het buitengebied moet zo groen mogelijk blijven, zonder dat
dit ten koste gaat van uitbreidingsplannen van
(agrarische)ondernemers. Alle partijen moeten dan vooral
een positieve benadering hebben en kijken hoe het zo goed
mogelijk inpasbaar is, zonder dat daar veel extra kosten of
beperkingen aan verbonden zijn.
Het is belangrijk dat de gemeente zich niet alleen op het
binnen gebied richt, maar ook zeker op het buitengebied. In
Zuidhorn zie je dat dit niet is goed gegaan. Hier is onvrede
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over en dat is jammer. Er zou een beter verdeelsleutel
moeten zijn. Zodat het overal fijn vertoeven blijft.
Het westerkwartier staat voor landelijk leven! Ik zou t zonde
vinden als dat zou verdwijnen
Ik begrijp echter de uitleg gegeven bij buitengebied niet.
Ik realiseer me dat de vijfkernwaarden de kernwaarden zijn
zoals de nieuwe gemeente zich wil presenteren en niet zoals
ze thans opereren. Ik denk hierbij aan het voormalig Netam
terrein.
Ik vind het belangrijk dat de natuurwaarden van het
buitengebied bewaard blijven. Dus niet in alle kernen
ongebreidelde bouwactiviteiten
Ik vind het coulissenlandschap van het Westerkwartier erg
mooi en geniet daar ook veelvuldig van. Ik ben voorstander
dit in stand te houden. Bovendien houdt gemeente Marum
zijn singels in tact ondanks nieuwbouw en heb daar veel
waardering voor
Ik vindt het belangrijk dat er genoeg ruimte blijft voor
Agrariers in het buitengebied.
Ik wil graag duurzaam bouwen en energie zuinig zijn .
Is juist kenmerkend voor elke gemeente. Buiten de
dorpskern ontdek je juist de waardigheid van je eigen dorp.
Juist ook het buitengebied is kenmerkend voor deze regio.
Laat de gemeente westerkwartier aub het bijen beleid van
Zuidhorn onderschrijven! Biodiversiteit dringt in het
westerkwartier veel te veel verloren te gaan door de
grootschalige landbouw, geen vergunningen meer voor
mega stallen, meer bewust groen beheer!
Laat dit unieke landschap niet verwoesten door uitbreiding
van dorpen. Want ik ben juist blij met het platteland, en
vindt het heel erg als het groen moet plaatsmaken voor
huizen en industrietereinen (wat hier al veel te veel
gebeurt). We zijn een plattelandsgemeente, dus wees daar
zuinig op.
Maar pas op, dat men niet zonder brief aankondigingen,
bepaalde zaken gaat veranderen, want dat is gewoon heel
achterbaks. Helaas gebeurt dit nog al eens. Op die manier
wordt de gemeente een dictatuur i.p.v een saamhorige
gemeente.
met meer mogelijkheden/opties om buiten de \'bebouwede
kom\' een (nieuw) co2 neutraal en zelfvoorzienende
woonruimte te kunnen en mogen bouwen.
Milieubeleid essentieel. Natuur en rustplekken idem.
Landschapsbeheer.
Mits toegankelijk dmv wandelpaden
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Naar mijn mening is de gemeente helemaal niet zo
duurzaam. Kijk naar uitbreiding van veeteelt, waar blijft
alle mest? En ook hier vrees ik het ergste.
NATUUR IS SUPER BELANGRIJK MAAR MOET OOK OP EEN
GOEDE MANIER BEHEERD WORDEN. ZOEK EEN JUIST
EVENWICHT IN BEHOUD EN BEHEER. HOUD HIERBIJ OOK
REKENING MET DE BEWONERS IN DEZE GEBIEDEN
Niet alle natuur opofferen voor woningbouw e.d. Natuur is
zo belangrijk. Als de mens zo doorgaat zal de aarde echt
vergaan. In het nieuws zie je aardbevingen,
overstromingen, droogte. De mens put de aarde uit. Natuur
slaat keihard terug.
om verstedelijking tegen te gaan en het behouden van
landschappelijke waarden
platteland is de kern
respect voor de natuur
Sneller internet voor het buitengebied!
Vind het een wat vreemde omschrijving van dit begrip,het is
vaag en onduidelijkheid. Hoe groter het gebied wordt hoe
onbekender het wordt voor de bestuurders.
Voor een optimaal leefklimaat.
Vooral als de nadruk komt te liggen op BEHOUDEN. Durven
wij hier, in tegenstelling tot het westen, wel een streep te
trekken? Hoever gaan wij in het doorgaan met bebouwen?
Voorzieningen als glasvezel dienen ook in het buitengebied
beschikbaar te zijn omdat dit een belangrijk onderdeel van
onze samenleving is/wordt. De gemeente moet hierin
ondersteuning bieden omdat een minderheid anders van
deze essentiële voorzieningen blijft verstoken. De
\"identiteit\" van de dorpen moet niet als een dwangbuis
voor de individuele vrijheid gaan werken, waarbij gewaakt
wordt dat het woongenot van iedereen in het betamelijke
wordt gerespecteerd.
vraag onduidelijk, duurzaam zijn is van groot belang.
Wat is hier de omschrijving van duurzaam.
We moeten bewust kiezen voor een goede verhouding
tussen de bebouwde en onbebouwde omgeving. Natuur is
een belangrijk element in de leefbaarheid van mensen.
We wonen in het ruime noorden. Hierbij hoort een
buitengebied wat erg belangrijk is voor de streek
Wel met de behoeftes als in de kernen ( Dus snel internet,
ev Ziggo of glasvezel)
Westerkwartier wordt gekenmerkt door een fraai landschap,
waarbij de houtsingels kenmerkend zijn. Ga dit ook
benoemen en bescherm wat we hebben en stimuleer nieuwe
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aanplant. Ondersteun boeren hierbij op creatieve wijze en
handhaaf waar nodig. Boeren zijn van waarde voor het
gebied ,maar geef ze niet letterlijk en figuurlijk alle ruimte;
het landschap is ook van mij !!
Westerkwartiergemeenten hebben goud in handen met het
landschap en ontstaansgeschiedenis. Dat landschap staat
onder druk, geen beschermingsstatus of -prikkel, en
autonome ontwikkelingen in bijv landbouw zetten
kernwaarden onder druk. Met visie stuur op landschap,
water, stilte en duisternis nodig. Zeker nu gemeente meer
RO verantwoordelijkheid heeft gekregen. Bestemming
bebouwing juist wat losser om kleinschalige \'footlose\'
bedrijvigheid nieuwe impuls aan agrarische bebouwing te
laten geven. Leer van Gelderse Vallei, benut plek tussen
noordelijke kernen van werkgelegenheid (Gr, Lw, Drachten,
Heerenveen).
Word het straks ook te afstandelijk
Zeker geldt dit voor het Westerkwartier als geheel.
Zonder deze buitengebieden verliest het Westerkwartier zijn
schoonheid en eigenheid. Denk bijvoorbeeld aan de
boomwallen en weidevogels.
Zorg voor eengoede verbinding tussen de dorpen.
zorgvuldig omgaan met de onbebouwde omgeving daar een
mens natuur nodig heeft om tot rust te komen
Alleen Leek/Tolbert laten groeien
Als het goed wordt aangestuurd, geen bouwactiviteiten in
het buitengebied, geen megastallen bij samenvoegen
boerderijen, geen activiteiten in leegkomende boerderij
afboeken, dus geld ook voor leegstaande woningen, dus
herbouwen.
Buitengebied dient buitengebied te blijven. Niet
noodzakelijke bebouwing moet vermeden worden.
Buitengebied is belangrijk want daar wonen onze boeren. Zij
zorgen voor onze melk, brood en eieren. Geef hen de ruimte
(in alle opzichten) om hun passie uit te kunnen blijven
voeren. Verder vind ik deze beschrijving onduidelijk.
Buitengebieden betrekken alsof ze wonen in het dorp
De buitengebieden leveren een stuk agrarische economie en
werkgelegenheid op. Dit verwaarlozen gaat ten koste van
de vitaliteit van het dorp.
de identieteit als westerkwartier zal opnieuw moeten
worden uitgedacht in elementen die samenvoegen om
efficiency maar per leefomgeving aansluiten bij lokale
belangen. Willen de mensen betrokken kunnen blijven en
derhalve ook trots kunnen zijn op hun binnen en buiten
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gebied
De kwaliteit van buitengebied heeft directe invloed op
leefbaarheid in het dorp
Duurzaam is een must. Goede verhouding tussen
bebouwde en onbebouwde omgeving. Een POP-plan wordt
door de Provincie gemaakt.
Echter de invulling van deze kernwaarde is tot nu toe zeer
bijzonder in de ogen van de bewoners van het buitengebied.
Een samenleving heeft ruimte nodig om zich heen. Dat
moet zo zijn dat de bewoners zich hier prettig in voelen qua
natuur en rust. voldoende ruimte voor zowel gezinnen,
alleenstaanden en ouderen om te kunnen recreëren
Een vitaal dorp kan niet zonder een vitaal buitengebied, ze
zijn van elkaar afhankelijk.
Formulering kernwaarde onduidelijk ingevuld met
containerbegrippen, die niks zeggen. Gaat hier om
buitengebied: belangrijk voor boeren binnen de kaders van
de overheid: landschappelijk historische kwaliteiten zijn
belangrijk.
Graag meer en duidelijke uitleg. S.v.p. meer informatie
Waar is de gemeente duurzaam in??
Het aanzicht van het dorp moet ook sterk zijn. Stel jij komt
in je auto richting de gemeente \'\'Westerkwartier\'\' te
rijden, en je ziet overal afval liggen en de wegen, bermen
zijn niet onderhouden. Dan denk je toch ook wie wil hier
nou wonen? Dus dan zouden mensen misschien wel hun
dorp willen verlaten. Ook zijn fietspaden heel veilig maar
ook erg leuk, voor jong en oud
Het buitengebied is belangrijk voor de nieuwe gemeente.
Met name zal het buitengebied naast de landbouw het ook
een belangrijk gebied voor recreatie moeten zijn.
Het gebied het westerkwartier heeft een uniek buitengebied,
wat ook interessant is voor toerisme misschien een
buitenkans.
Het landschap/de natuur staat onder zware druk van de met
name economische activiteiten zoals landbouw en
transport/verkeer. Bemoeienis van de overheid c.q.
gemeente is van groot belang voor bescherming van deze
waarden.
Hoofddorpen mogen niet alle nieuwbouw naar het dorp
trekken
hou t groen groen en heb daar aandacht voor
In een plattelandsgemeente kan het niet anders zijn dan dat
het buitengebied een aansprekende plaats inneemt. Het is
een onderdeel van de gehele leefomgeving.
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kent een kwaliteit in bebouwde en onbebouwde omgeving ..
die past bij de identiteit..? Wat wil dit allemaal zeggen?
Duurzaam? Milieuvriendelijk duurzaam?
Mensen in het buitengebied mogen niet vergeten worden en
er dient rekening gehouden worden met hun identiteit.
Ook al weer belangrijk. Ik ben wel benieuwd wat wordt
verstaan onder \'kwaliteit in de bebouwde en onbebouwde
omgeving\'. Iedereen is voor \'kwaliteit\', maar wat
betekent dat in de praktijk? En ook afgezet tegen vitaliteit?
Toerisme is een miljardenbusiness met in verhouding veel
arbeidsplaatsen.
Van belang is niet alles vol te bouwen, ruimte te houden
voor natuur. Kijken wat nodig is per kern, behoefte vanuit
burger al dan niet in eigen omgeving te blijven wonen.
Vind ik belangrijk door de leefbaarheid in takt te houden of
te verbeteren
waarom dan niets meer nieuwbouwen in b.v. Aduard
we hebben het gevoel dat de buitengebieden nog wel eens
vergeten worden denk bijv aan glasvezelkabels en goede
wandel mogelijkhden
Wel ruimte voor ontwikkeling houden. Niet alles op slot.
zie b.v. de vragen naar \" ömmetjes\"
zowel voor boeren en burgers leefbaar houden
De beslissing is vaak al genomen en daarna wordt er een
inspraakavond georganiseerd.
De gemeente mag het buitengebied niet meer beperkingen
opleggen. De boerenbedrijven moeten met de tijd mee en
geen last krijgen van gemeentelijke bemoeizucht!!!
Deze stelling vind ik wat te vaag geformuleerd.
Deze vraag heeft niets met duurzaamheid te maken en
geeft niet aan waar de kwaliteit op gebaseerd moet worden.
Kortom een onjuiste vraag
Duurzaamheid als gemeente Westerkwartier moet nog
bewezen worden.
gemeentes zijn hier erg star in
Het buitengebied kan niet zonder grotere plaatsen. Het
buitengebied tav voorzieningen niet verder versterken.
In de buitengebieden zal de verandering nauwelijks
merkbaar zijn, daar deze bewoners toch al gewend zijn
verder te moeten reizen en over het algemeen meer
zelfredzaam zijn dan in de kernen.
minder regelgeving bij bouwen
Onzinnige vraagstelling, wat is buitengebied?
Voor mij veel te abstract geformuleerd.Komt over als
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ambtelijk geleuter.
Buitengebied is belangrijk maar ontwikkelingen moeten door
kunnen gaan en dat betekend automatisch verandering. Dit
houdt het buitengebied levendig en interessant voor
bewoners en voor economische activiteiten/. Het buiten
gebied \"op slot\" zetten zou uiteindelijk achteruitgang
betekenen.
Buitengebied is net zo belangrijk als de zgn hoofddorpen,
verwaarloos het buitengebied en je krijgt een tweespalt
tussen de bewoners van de hoofddorpen en buitengebied.
De term \"duurzaam\" past in de global warming/ CO2
reductie hetze welke het peperdure, nutteloze speeltje zijn
van gedesillusioneerde marxisten, die het mensen sarren
nog niet verleerd zijn. En de zgn. \"christenen\"lummelen er
achteraan natuurlijk.
Deze kernwaarde is volkomen nietszeggend gedefinieerd.
dit is een holle mangementzin
Geen concrete uitleg, lastig zo te beantwoorden
Google translate was not sufficient to understand this
question!
Meneer heeft hier niets ingevuld, maar moet een antwoord
aanvinken. Toelichting: weer zo\'n vage vraag. Wat wordt
hier bedoeld met \'duurzaam\' en wat is de relatie met \'een
kwaliteit in etc...\'??
Niet te begrijpen vraag stelling
Nietszeggende definitie.
Vaag omschreven kernwaarde, niet duidelijk wat er mee
bedoeld wordt.
Wat wordt met de vraag bedoeld? Niet concreet. Voor volop
mogelijkheden voor bedrijvigheid in het buitengebied.
zeer onduidelijke omschrijving!!!!
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3.5

Vraag 6: Kunt u aangeven hoe belangrijk u de
kernwaarde “inwoner staat centraal” voor de
nieuwe gemeente vindt?
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Eventuele toelichting
Afstand tussen bestuur en burgerij zéér klein houden door
te zorgen voor een zorgloket (burgerzaken) in iedere grote
c.q. middelgrote plaats. De locatie van een gemeentehuis is
daarbij dan niet meer van belang en kan gevestigd worden
op een industrie- c.q. kantorenpark.
Als dat ook maar gebeurd niet als dit is beklonken door de
politiek dat zij weer hun eigen gaan doen in niet naar de
burger luisteren
als de gemeentelijke overheid hier maar naar luistert en niet
links laat liggen zoals het meestal wel gaat en luisteren naar
de bevolking wordt met een korreltje zout genomen...en
wordt niet naar geluisterd.......
Als het maar open en transparant gebeurt!
Als ik in deze teleurgesteld ben en dat ben ik soms, dan
heeft dat vaak te maken met : zo wil jij zelf toch ook niet
behandeld worden ?
Als inwoner van de gem. Leek. Vind ik dat de ambtenaren
van Leek zelf maar wat aanklooien, zonder de inwoners te
vragen of te informeren. Lekker transparant He?
Belangrijke waarde. De gemeente Zuidhorn heeft daar de
laatste jaren al veel werk in verzet. Met het groter worden
van de bestuurlijke organisatie is het altijd waken voor
interne gerichtheid
Ben wel benieuwd hoe deze kernwaarde zich praktisch gaat
uiten...
Ben zeer benieuwd hoe dit zal worden vormgegeven en
geborgd! Immers door de schaalvergroting komt de
gemeentelijke overheid verder van haar inwoners te staan.
Betekent dit dat we het hier hebben over menselijk
maatwerk? Dus zorg en ondersteuning voor een ieder
persoonlijk, naar ieders eigen wensen?
dat laat nu soms wel es te wensen over, maar ik vertrouw
er op dat de nieuwe gemeente daar beter mee om zal gaan.
De burger niet als klant van de overheid behandelen
(claimcultuur voorkomen) maar doen wat nodig is,
maatwerk dus.
De democratische samenleving wordt wederom een slag
toegebracht. Van 3 gemeenteraden naar 1.
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De gemeente grootegast wil graag geld over houden van de
staat die moet worden uit gegeven aan de zorg voor zieken
en ouderen.
De gemeente laat in dit schrijven zien ,hoe begaan ze zijn
met de inwoners. Als ik echter kijk naar bijvoorbeeld
ouderenzorg heb ik hier grote vraagtekens bij.
de gemeente moet zich meer laten zien in de dorpen en de
discussies aangaan met de bewoners. zo kom je meer te
weten wat er onder de bewoners leeft.
De inwoner heeft altijd centraal moeten staan. Een inwoner
die iets wil kan altijd bij de gemeente terecht.
De inwoners wat meer betrekken bij veranderingen o.i.d.
De menselijke maat centraal stellen, zou Regel nr. 1 moeten
zijn voor welke overheid of sociaal-maatschappelijke
organisatie dan ook. \'De inwoner staat centraal\': ja, maar
het moet geen retoriek zijn. Geen woorden, maar daden.
Een gemeente die een kleine school sluit door een jaar
daarvoor te laten vallen dat de school wellicht gesloten gaat
worden (waardoor geen nieuwe leerlingen meer worden
aangemeld; een messteek in de rug, dus), een gemeente
die een school sluit zonder naar de geëmotioneerde ouders
te willen luisteren, die een uitstekend betoog en alternatief
plan hebben ontwikkeld (door alles wat gezegd werd op een
bijeenkomst in het dorp steeds af te doen met de
dooddoener \'dat is een mening\'), een gemeente van wie
de wethouder niet op school wil komen om te praten, maar
plotsklaps wel met een andere ambtenaar op het
schoolplein verschijnt omdat SBS6 er met een cameraploeg
staat (om na het interview zich snel weg te scheren): voor
zo\'n gemeente heb ik geen respect. Een dergelijke aanpak
heeft helemaal niets te maken met respect voor de
menselijke maat, het is ordinair een prachtig klein schooltje
met een unieke sfeer om zeep helpen, zonder dat B&W ooit
hebben willen ervaren hoe het is op zo een school. Voor de
menselijke maat hebben zij nooit oog gehad. De egotripperij
van de wethouder voor de tv-camera op het schoolplein
waar hij anders niet kwam, was ronduit stuitend.
De menselijke maat en de persoonlijke benadering is nu al
ver te zoeken. Zal in een grotere gemeente verwacht ik nog
lastiger worden. Dus leuke kernwaarde maar ik verwacht
deze niet haalbaar.
De partijen moet zich niet alleen voor verkiezingen
presenteren, maar ook tussentijds de kiezer opzoeken
De praktijk is vaak anders. Men staat vaak ver van de
burger af en volgt zijn eigen weg.
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Deze kernwaarde behartigde de gemeente Grootegast zeker
NIET. De overheid is er voor de burger en niet andersom.
Dit betekent voor mij dat elke bestaande kern eigen
(weliswaar afgeslankte) voorzieningen houdt. Concreet:
voor een rijbewijs, paspoort, aangifte van geboorte,
huwelijk, etc. Kan ik ook in de toekomst terecht bij een
dependance van het Central gemeentehuis.
Dit betekent wel dat er dus binnen geringe afstand een
loket moet zijn en niet dat er loketten worden weggehaald.
Dit is gewoon het belangrijkste, de inwoner moet centraal
staan maar er word niet naar zijn mening gevraagd. Hoe
kan die nieuwe gemeente deze kernwaarde gestand doen?
Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn!
Een gemeente hoort zich dienstbaar op te stellen voor haar
gemeente en daar waar mogelijk zoveel mogelijk voordelen
voor haar bewoners te bewerkstelligen
Een grotere gemeente betekent alleen maar afname van de
relatie burger-overheid en de inwoner zal juist steeds
minder centraal komen te staan!
Elke inwoner is belangrijk bereikbaarheid en zichtbaarheid
doet een gemeente bloeien
En prima uitgangspunt, mits je er ook voor zorgt dat het
vertrouwen geen loze kreet wordt. Zorg vanuit de gemeente
voor herkenbare aanspreek punten.
Er dient soepel te worden omgegaan met de regelgeving.
Openheid en eerlijkheid boven alles, geen dubbele
agenda\'s
Er is nog wel schade in te halen denk ik. De gemeente vindt
zichzelf ook erg belangrijk en vindt het moeilijk naar de
burger te luisteren
Er moet naar de inwoners gehoord worden, en niet de
meningen mogen naast de gemeente neer gelegd worden,
ivm beter uitkomen.
gebeurd in de gemeente Leek nu absoluut niet. dat
vertrouwen is er bij mij echt niet. te veel negatieve
ervaringen.
gebeurd in Leek absoluut niet.
Geen.
Goede communicatie tussen bestuur en inwoners is ook
belangrijk in kernwaarde 4
Graag dan ook luisteren naar de inwoners.
Het gevaar bij het ontstaan van een nieuwe gemeente ligt
op het financiële vlak. Hoe goed gevuld is de geldkist voor
verdere ontwikkeling van het westerkwartier zonder dat dit
ten koste gaat van z\'n inwoners. Oog voor het prachtige
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gebied, geld voor de economische ontwikkeling, maar nog
veel belangrijker zorg voor z\'n inwoners! Ruimte voor
sport, recreatie, winkelbestand, zorgcentra, medische zorg,
scholen, ....
Het hangt ervan af wat de nieuwe gemeente onder
maatwerk verstaat.
Het is belangrijk om te kijken naar de situatie. Wat is
passend in deze situatie, wat is nodig, welke algemene
voorzieningen zijn reeds aanwezig? Dat betekent
transparant zijn, informatie delen, ingaan op vragen die
spelen bij burgers. Burgers geen grote afstanden laten
reizen voor aanvragen of ophalen paspoort, rijbewijs etc.
dat vraagt om verdere digitalisering van diensten. Maar ook
om flexibilisering van ambtenaren diverse gemeente
locaties. Het is onnodig alles voltallig te bezetten. Door het
instellen van spreekuren per gemeente en ambtenaren te
laten reizen blijft de geringe afstand gewaarborgd.
het maatwerk van de kleine kernen blijft nu wel eens
achterwege .
Hoe gaan jullie dit toepassen? Ben benieuwd..
Hopelijk gaat het beter dan dat het nu gaat in Grootegast
t.a.v. Het azc
Ik ben benieuwd hoe een grote gemeente dichter bij de
burger komt te staan. In oude situatie was/is er veel meer
contact met burgers, omdat ze vaak uit de zelfde
woonplaats komen en ook beter de problematiek inzien of
begrijpen.
Ik ben van mening dat er in Zuidhorn een behoorlijke kloof
zit tussen bestuur en de inwoners. Ben benieuwd of dat in
de nieuwe Gemeente Westerkwartier beter van de grond
komt.
Ik heb borgen even opgezocht in het woordenboek. Mooi
hoor!! Menselijke maat ook. Ik heb er verrekte weinig
vertrouwen in als het zo wordt omschreven.
Ik hoop dat de laagdrempeligheid van de nieuw te vormen
gemeente blijft zoals ik hem in on huidige gemeente ervaar.
Op die manier blijven zaken makkelijk bespreekbaar.
Ik vind het zeer belangrijk maar wil wel kwijt dat ik dit tot
op heden niet zo ervaren heb. Voor mij is de gang van
zaken op het gemeentehuis, als je als burger iets wil
(verbouwen, grond aankopen, sportveld huren),
ondoorzichtig.
Ik zou ipv \"geringe afstand\" eerder \"werkbare nabijheid\"
willen zien.
inspraak van de burger zeer belangrijk
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is allemaal héél belangrijk, is dat allemaal haalbaar in de
praktijk?
is de afstand straks ook te groot
is dit iets nieuws?? tot nu toe doet de gemeente wat ze wilt.
Is op dit moment niets van te merken, en het bestuur
kennende gaat dit echt niet verbeterd worden!!
Is wel een algemene stelling \"zichtbaarheid\", als we een
poster van ons bestuur in ieder dorp neerhangen, zijn ze
ook zichtbaar :-) . Mag best wat uitleg op komen.
Juist nu met de participatie wet en er veel meer van de
burgers verwacht wordt, moeten ze ook goed betrokken
zijn. Het zou fijn zijn als er van elk dorp vertegenwoordigers
zijn, die kunnen samenwerken met de gemeente. Wat dan
ook fijn is, als ze gehoord worden. Alleen praten en niets
doen zal niet gaan helpen.
Kloof tussen bestuur en burger is al ruim en met vergroten
van dit gebied zal dit toenemen.
laat de mensen geen nummer worden
Laat dit geen loze terminologie zijn.
Laat vaak te wensen over.
Lijkt me voor zichzelf spreken
Luister in sommige situaties ook naar de inwoner, deze weet
soms iets beter omdat die erin leven.
Maar als we dat ook maar zien. want de PEN!!! is gewillig.!!
Maar hoe groter de gemeente hoe onpersoonlijker het
wordt. Op wat voor een manier bent u zichtbaar aanwezig?
maar is nu niet zo en zal ook niet zo worden alleen nog
maar slechter
Met name de discussies over de te vestigen azc\'s zijn een
goed voorbeeld hoe belangrijk het is om goed contact op
persoonlijk vlak te hebben. Eerlijkheid en vertrouwen is
waar de mens bij is gebaat
Met name zichtbaar en transparant.
Mooie woorden. Het bieden van maatwerk. Wie bepaalt wat
maatwerk is?
nee
Nu wordt er in veel zaken te weinig gekeken naar het
individu. Wordt dit in een grotere gemeent beter?
Omdat iedere inwoner uniek is, zo weinig mogelijk met
generieke oplossingen komen.
Ook weer een open deur: kan niemand het mee oneens zijn
natuurlijk. Suggestie: bouw geen nieuw gemeentehuis,
ambtenaren komen aan huis voor alle soort van
dienstverlening en hou de raadsvergaderingen in de
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plaatselijke dorpshuizen e.d.
Op dit gebied ben ik voorstander van referendum, om snel
en goed te kunnen peilen wat de inwoners willen. Vaak
wordt er in aanvang veel beloofd en als het zover is zie je er
vaak niet veel van terug.
Open deur lijkt me.
ruimere, is beter toegankelijke, openingstijden van de
gemeentehuizen
Toch mooi dat hoe groter de gemeente wordt, de afstand
tot de burger afneemt.!?
Tot nog toe zijn het wel een beetje \"open deur\" vragen.
De genoemde kernwaarden zijn wel erg voor de hand
liggend. Wie zou die niet belangrijk vinden.
Trots op een eigen gemeente begint bij een gemeentelijk
bestuur die écht tussen de burgers staat. Dat betekent een
snelle, en vooral heldere communicatie en
klachtafwikkeling, ruime openingstijden en vriendelijke
flexibiliteit.
U bent er tenslotte voor de burgers en niet andersom.
Veel inwoners zijn tegen windmolens. Het zijn ook
horizonvervuilers. Als men nu eens geen geld steekt in
windmolens maar mensen van dat geld zonnepanelen geeft
is er volgens mij geen storend element in de natuur en
hoeft er niet meer naar gas geboord te worden. Ook
kerncentrales kunnen dan sluiten. Eventueel betalen
mensen een kleine bijdrage voor zonnepanelen zodat het
voor iedereen haalbaar is. Ook voor mensen met een kleine
beurs.
Vooral voor de plaatselijke Politiek wordt dat hard werken.
Want hoe groter hoe afstandelijker de Politiek aanvoelt voor
de burger.
Waarom is dat tot nu toe niet gelukt en waarom denkt u dat
dat in een grotere gemeente wel gaat lukken?
Wat mensen nu toch ondervinden in de huidige situatie is de
bureaucratie waar ze tegen aan lopen. Vragen worden
gesteld en er worden geen oplossingen geboden. Terwijl het
noodzakelijk is. Dus ja ik vind het erg belangrijk dat de
inwoner centraal staat en dat er geluisterd word naar
diezelfde inwoner.
Wat mij betreft is dit een belangrijk onderwerp omdat het
ook om fysieke afstand gaat. Hoe gaat de nieuwe gemeente
om met bereikbaarheid en toegankelijkheid?
Wees open, eerlijk en van glas.
Wie zou dat nu niet zeer belangrijk vinden?
zeer goed initiatief wat tot veel discussies leid
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zitten toch bij grote stand. Aandacht voor snelle internet en
vervoersverbindingen
Zonder inwoners geen nieuwe gemeente!
Zorg dat een gemeentehuis in bijv Marum \"open\" blijft. Al
is het maar 1 dag en een avond per week. Dan en alleen
dan houd je de relatie is stand.
\"Inwoner centraal\" spreekt eigenlijk voor zich en is geen
verandering t.o.v. het verleden en nu. Het leveren van
maatwerk klinkt mooi maar komt aan op uitvoerbaarheid!
Als de inwoner niet centraal staat hoeft men er niet aan te
beginnen.
Als dit ook daadwerkelijk gebeurd is het helemaal goed.
Als dit zo wordt uitgevoerd: akkoord. Maar dit betekent ook
dat de inwoners mee moeten willen betalen aan de
uitvoering. Dus voldoende mogelijkheden voor de gemeente
tot belastingheffing ... van draagkracht geld besteden aan
noodzakelijke voorzieningen L.O. opschorten, deelnemen
aan ... (... = onleesbaar).
als inwoners van een kleine kern is het van belang om de
inwoners als centraal te zien
Belangrijk, maar praktisch onuitvoerbaar.
BEWONERS MAKEN EN BREKEN EEN SAMENLEVING.
ZONDER BEWONERS GEEN DORP. ZONDER DORP GEEN
GEMEENTE (HOE GROOT DEZE OOK MAG ZIJN)
DE AFSTAND IS ALTIJD TE GROOT . KAN BETER
de straks voormalige gemeentehuizen in Zuidhorn,
Grootegast, Marum en Leek moeten voor de burgers open
blijven. Eventueel kunnen ambtenaren gecentraliseerd
worden, maar de loketten naar de burgers toe moeten
blijven.
Dit klinkt wederom mooi, maar wat houdt dit in praktijk in.
Dit is gewoon te mooi om waar te zijn en dus totaal niet
realistisch. Dit is een sprookje en dit zou het bestuursrecht
overbodig maken, maar gelukkig is die er.
Dit zijn kernwoorden, de afstand tussen burger en politiek is
nog nooit zo groot geweest. Misschien moet de burger wat
actiever worden, meer referenda en zo?
Door openheid krijg je begrip.
Een belangrijk punt, maar ik ben ook benieuwd hoe jullie dit
denken te kunnen nastreven. Vaak wordt toch de mening
van de grote massa gehoord.
eigenlijk wel overbodig om dit een kernwaarde te noemen
omdat het zo vanzelfsprekend is. Want waar is anders de
gemeente voor?
Goede zichtbaarheid, goede bereikbaarheid, goede

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk

klantvriendelijkheid, telef. korte wachttijden, eventueel ook
\'s avonds, weekend, e.d. De inwoner staat op de eerste
plaats.
Het is te hopen dat dit in de toekomst beter zal zijn dan dat
het op dit moment is
Het is van belang dat bij een centrale voorziening
(gemeentehuis bijvoorbeeld in Zuidhorn) er een balie
overblijft in plaatsen waar dan dus geen gemeentehuis meer
is.
Het lijkt mij daarbij ook belangrijk dat de burger centraal wil
staan.
Hoe gaan jullie dit doen? Ik woon nu anderhalf jaar in
Grootegast en ik ken de burgemeester en de wethouders
helemaal niet. Dus hoe gaat u dat maatwerk aan de
inwoners invullen als het er nu al niet is?
Ik ben wel benieuwd hoe u de uitleg van kernwaarde 5 wilt
gaan uitvoeren en borgen, want een grotere gemeente geeft
automatisch een grotere afstand tussen burger en bestuur...
Inwoners staat centraal t.o.v.gemeente enz. Wanneer het
inderdaad gebeurd zoals in de uitleg omschreven zullen de
bewoners geen reden tot klagen hebben. Korte lijntjes naar
het gemeentehuis. Maar dan. De terugkoppeling , zodat de
mensen het gevoel hebben er bij te horen en dat er naar ze
geluisterd wordt. Ook een aanspreek persoon in de oude
gemeenten zal denk ik de eerste tijd belangrijk zijn om de
toch grotere afstand naar het nieuwe gemeentehuis te
overbruggen.
Is dat zo? U schetst een ideale toestand en dat is zeer
belangrijk.
Ligt aan beide partijen. Vertrouwen tussen beide is
noodzakelijk. Vaak is deze te weinig aanwezig. De individu
is te wantrouwig, het bestuur wil wel eens denken, wat wij
regelen is goed, aanvaardt het maar..
lijkt mij een open deur En als de ge. nog groter wordt?
Maar dan ook alle burgers van verschillende dorpen gelijk
behandelen.
Menselijke maat belangrijk. Geringe afstand bestuur
inwoners is farce. Ken de nieuwe burgemeester van Marum
echt niet. Waarom niet? Heeft de beste man voldoende
geïnvesteerd? In grote stad is er ook bepaalde afstand
tussen inwoner en bestuur. Is niet erg zolang
dienstverlening op orde en bestuur wel weet en aanvoelt
wat bevolking nodig heeft. Schaal maakt dan niet veel uit.
Menselijke maat? 1.90 meter? Wat betekent dit? Is er nog
een andere maat? Hoe kies je voor zichtbaarheid? Waar uit
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die zichtbaarheid zich in?
met name onderling vertrouwen. Dat vergt aan beide zijde
doorlopende energie
Om dit waar te kunnen maken, dient de gemeente voor
belangrijke afdelingen, waar inwoners rechtstreeks mee in
contact komen, mobile medewerkers aan te stellen, die
thuisbezoeken kunnen doen aan mensen die, om welke
redenen dan ook, zelf niet naar het gemeentehuis kunnen
komen of niet beschikken over internet(veel ouderen)
op papier staat het prachtig mooi omschreven. Praktijk lijkt
er vaak in de verste verte niet op
Op zich is dit een merkwaardige vraag nu de afstand
inwoner-gemeentelijke overheid alleen maar groter wordt.
De waardering betreffende de kernwaarden wordt
afzonderlijk gevraagd, terwijl het om een integrale
vraagstelling zou moeten gaan.
open en eerlijk contact tussen gemeenteraadsleden en
bevolking. Geen verborgen agenda,s . Werkelijk mee
kunnen praten over belangrijke besluiten voor de gemeente
vanzelfsprekend
vertrouwen geeft openheid en kunnen doelen beter bereikt
worden.
We zijn veroordeeld tot elkaar en dus is het goed om
regelmatig in overleg te zijn, al realiseer ik me dat het
zoveel hoofden zoveel zinnen is.
Welke gemeente zou mijn bestuur nou willen vormgeven
zonder de inwoner centraal te stellen??
zichtbaarheid is alleen zichtbaar bij accurate afhandelingen
van de interventie inwoner-gemeentelijke overheid.
Zichtbaar is geen vorm van krant artikel.
Zo heeft een gemeente de mogelijkheid het vertrouwen van
de inwoners te krijgen. Je wilt als inwoner gehoord worden
en voelen dat je ertoe doet
zou moeten, maar grootschaligheid werkt hier zeker niet
aan mee
\'De inwoner\' bestaat niet, tegenstrijdige belangen va
inwoners en bedrijven soms wel. De gemeente moet in
bepaalde gevallen verantwoordelijkheid nemen voor keuzes.
Bij de herindeling krijgt de inwoner minder inspraak, dus de
lijn contact wordt onoverzichtelijker. Dus de inwoner staat
minder centraal.
Dat kan een overheid, provicie, gemeente zeggen, maar de
vraag blijft doèn ze het ook...
De inwoner staat centraal vind ik prachtige kretologie. Geld
ook voor mijn werk, de patiënt cq cliënt staat centraal,
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echter in werkelijkheid het voortbestaan van de
organisatie....
Dit is zo vaak als loze term gebruikt dat het mij niets meer
zegt.
Het is voor mij te vaag wat onder \"borgen\"verstaan wordt
en hoe dit tot uiting komt. Tevens is het de vraag hoe die
zichtbaarheid vorm krijgt.
Inwoner is belangrijk maar het algemeen goed functioneren
van de gemeente is ook belangrijk
Is van belang, maar dit lijkt me vanzelfsprekend.
Klinkt goed, maar er zijn zoveel verschillende inwoners met
verschillende belangen. Ik verwacht van de gemeente dat
vooral het algemeen belang centraal staat.
Niet bij de gemeente denk ik
overheden dienen taken af te stoten en niet alles voor de
burger te willen regelen
persoonlijk vind ik dit een beetje domme kreet! Welke
gemeente stelt zijn inwoners nu niet centraal? Dat behoort
toch tot het bestaansrecht.
Vertrouwen is een groot woord. Mensen maken er misbruik
van. Dan ben ik wel benieuwd hoe jullie dat willen gaan
aanpakken!
Zichtbaarheid hoeft geen fysieke zichtbaarheid te zijn.
Laagdrempelige toegang(kelijkheid) tot de overheid is veel
beter
Zie mijn commentaren op eerdere vragen. Wederom een
leeg begrip...
Dit is voor een gemeente niet te waarborgen: zoveel
mensen zoveel wensen. De inwoner is afhankelijk van waar
zijn huis staat en wat de gemeente in diens gebied wil
investeren: de afhankelijke inwoner i.p.v. centrale inwoner.
Er zal altijd een afstand blijven..
als je er niet bij past, dan maar anders....
gaat nu prima zo
Het waarheidsgehalte valt af te meten aan het gemeenteambtenaren loon. Dat loon is nogal hoog en de
leugenachtigheid bij deze kernwaarde ook.
Staat haaks op kernwaarde vitale samenleving.
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Vraag 10: Welke van de onderstaande aspecten van
de gemeentelijke dienstverlening vindt u het meest
belangrijk?




















Anders, namelijk:
































aanpak overlast jongeren
alles is belangrijk
Bereikbaarheid van de loketten in eigen gemeente,zoals burgerzaken,
voor paspoorten,rijbewijs en dergelijke.
Burgerzaken,zoals paspoort,rijbewijs en dergelijke in eigen gemeente!
de natuur
Drie antwoorden hier is wel heel kort door de bocht. Als je alle zaken
hier boven ziet, dient dit allemaal in orde te zijn. Klantvriendelijkheid wil
ik iig nog benoemen. Maar ook kwaliteit van communicatie is belangrijk,
evenals lokale betrokkenheid en bereikbaarheid. Snelle dienstverlening
idem.
Drie opties bij deze vraag is te weinig
duidelijkheid van gemeentewege
Duurzaamheid
Eigen professionaliteit van de verschillende diensten, ipv ingehuurde
expertise
Evenementen Organisatie
flexibiliteit en menselijke maat
geen lasten verzwaring {OZB}
geen onderscheid of je rijk of arm bent. gebeurd nu wel in Leek. heb het
mee gemaakt.
geen verhoging van de gemeentelijke belastingen
geld en aandacht voor hulpbehoevenden
goed en beter openbaar vervoer 24/7
Het onderhoud van wegen verbeteren.
ik mag maar 3 kruisjes zetten, eigenlijk wil ik overal een kruis zetten
info per post
Infrastructuur (volume ov e.d.)
klantgericht
Kwaliteit van de gemeente om dienstbaar aan de burgers te zijn
Laagdrempelig zijn en ruiterlijk toegeven van fouten
luisteren naar de burger
Maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen
Meer groen zoals bijvoorbeeld een plek voor bijen
MILIEU
MINDER BUREAUCRATIE, MEER NO-NONSENS BELEID
NATUUR

3.7

niet alleen zeggen wat niet mag, maar ook zeggen wat wel mag en
meedenken met de inwoners van de gemeente
onderhoud gemeentewegen
positief kleine-dorpenbeleid
Regelen goede van jeugdgezondheidszorg
regelgeving
Snel internet voor buitengebied
stabiel bestuur met visie en ambitie
stimuleren lokale economie
Tegengaan megalandbouwbedrijven en belasten milieu door landbouw
veiligheid
veiligheid
Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid!
Zorg en begeleiding
Zorg en welzijn
zorg op maat
zwerfafval aanpakken.

Vraag 11: Welke kenmerken van uw huidige
gemeente moeten volgens u worden meegenomen
naar de nieuwe gemeente?
Natuur (groen, schoon, recreatie, ruimte)

groen in de gemeente saamhorigheid openbaar vervoer
leefbaarheid:scholen,winkels,sportaccommodatie,kerk

groen, rust, welzijn voor iedereen ook voor de minderbedeelden, geen
vriendjes politiek

Groene schone goed onderhouden woonomgeving. Sociaal en veilig

Groenvoorziening, graag geen stedelijke bebouwing, karakter landelijke
omgeving behouden.

groenvoorziening, sportbeleid, veiligheid, voldoende grondgebonden
woningen.

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningsbeheer, Winkelvoorzieningen, openbaarvervoer.

Schone dorpen. Zonder zwerfafval

schoon, groenbeheer,

schoon, veilig, gemoedelijk

Aktief groenbeleid en s winters strooibeleid. Thuishulpverlening
onddrsteuning bijstandsgerechtigden

Behoud natuur, ipv overal bebouwing Mogelijk meer ruiter
gelegenheden, waar ruiter en paard veilig kunnen rijden

De afvalscheiding, groenvoorziening, veiligheid.
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De natuurgebieden moeten zeker blijven
Natuur en landschap Gemoedelijkheid Kracht in de dorpen/ we doen het
zelf
natuur en recreatie; goed toegankelijk basisonderwijs; goed zorgloket
NATUUR GOED ONDERHOUDEN
Natuur, milieu en dienstverlening.
Scholen. Groen, natuur
Rust en ruimte
Rust en ruimte, kleinschaligheid, voorzieningen passend bij het dorp etc.
Ruim voldoende ruimte voor recreatie en natuur.
Recreatie
Recreatie en toerisme
Uitstekende zorg voor groenvoorziening
Prima onderhoud van de groenvoorzieningen.
Openheid landschap; kwaliteit, toegankelijkheid/spreiding van openbare
voorzieningen; openingstijden gemeentehuis
Open en groen, Gronings, Nienoord centraal.
Kwaliteit groenvoorziening Invloed plaatselijk belang Overleg sportclubs
Bereikbaarheid gemeentehuis middels dependances met beperkte
openstelling en doelgerichte bezetting feeling met onze acht dorpen
Landschapsbehout
Het bos moet mooi onderhouden blijven
Goede groenvoorziening Klantvriendelijke baliemedewerkers
wat mij betreft geen onderscheidene kenmerken. Wellicht cultureel
erfgoed, maar weer een minpuntje hoe de laatste jaren is omgegaan
met de natuur in ons belangrijkste erfgoed Landgoed Nienoord!
Veel groen en meer water recreatie
ruimte, landelijk karakter.
Heeft mijn gemeente kenmerken dan, dat wist ik niet en anders denk ik
groen ofzo
Goed bewaarde intieme landelijke sfeer, niet verpest door zendmasten,
hoogspanningsmasten of windmolens.
De verzorging van de groenvoorzieningen
dat het er allemaal verzorgd uitziet zoals de gemeentetuinen

Duurzaamheid / milieu

aandacht voor milieu en natuur inspraak van de burgers bij het beleid

Aandacht voor milieu/zwerfvuil. Veiligheid (meer zichtbare politie)

Aandacht voor duurzaamheid

aandacht voor duurzaamheid bereikbaarheid

Aandacht voor omgeving en duurzaamheid, kleinschaligheid/menselijke
maat, bereikbaarheid gemeentelijke diensten

Duurzaamheid vwb milieu

duurzaamheid, groene omgeving, rust en aandacht voor elkaar

Duurzaamheid, milieubeleid

Duurzaamheid,veiligheid








Milieu, ruimte en rust. Goed onderhoud een wegen en groen. Ga in
dialoog.
Millieuvriendelijk is heel belangrijk voor mij.
Kwaliteit van de openbare ruimte. Kwaliteit van de RO in de kernen.
Klantvriendelijkheid personeel. Milieuzorg - milieuzak (voorloper).
Hoe er met het milieu wordt omgegaan
Het streven naar duurzaamheid, en veel groen, vriendelijke bejegening
in contact met gemeentehuis.
- Afvalscheiding

Bereikbaarheid (gemeentehuis)

bereikbaar

Bereikbaar en toegankelijk de hele dag

Bereikbaar zijn Door de burgers

bereikbaar zijn gemeentehuis

bereikbaarheid

bereikbaarheid

bereikbaarheid

bereikbaarheid

bereikbaarheid

bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

bereikbaarheid dorpskarakter behouden

Bereikbaarheid / OV, Leefomgeving, Dorps karakter

Bereikbaarheid en betrokkenheid.

Bereikbaarheid en communicatie Laagdrempeligheid

Bereikbaarheid en diensverlening

Bereikbaarheid en klantvriendelijk.

Bereikbaarheid en service in het dorp houden

Bereikbaarheid Gemeente moet niet verder van de inwoners af komen te
staan ?

bereikbaarheid gemeente: b.v. paspoort/rijbewijs

Bereikbaarheid gemeente.

bereikbaarheid gemeentehuis

Bereikbaarheid gemeentehuis

Bereikbaarheid Gemeentehuis Oldehove moet bij het Westerkwartier
blijven. Goede contacten tussen burgers en Gemeente

Bereikbaarheid gemeentelijke organisatie

bereikbaarheid goed gladheidsbestrijding ruimte/natuur om je heen

bereikbaarheid instellingen

Bereikbaarheid van de gemeente (gemeentehuis).

Bereikbaarheid van de gemeente is prima, afdeling burgerzaken is ook
goed geregeld en op die afdeling zijn ze klantvriendelijk.

Bereikbaarheid van de gemeentelijke voorzieningen

Bereikbaarheid van de voorzieningen
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bereikbaarheid van gemeentehuis, openbaar vervoer sociale
voorzieningenen
Bereikbaarheid van gemeentelijke loketten en duidelijke structuur in zorg
en welzijn van bewoners
Bereikbaarheid, dicht bij de bevolking staan
bereikbaarheid, goede eerlijke informatie
Bereikbaarheid, infrastructuur, leefbaarheid.
Bereikbaarheid, kwaliteit woonomgeving
bereikbaarheid, sportvoorzieningen, huishoudboekje, orde rust en
netheid, prettige leefomgeving
Bereikbaarheid, zorg voor woonomgeving.
bereikbaarheid.
Bereikbaarheid. Plattelands gemeente. Sociale invalshoek.
De bereikbaarheid en de ruime openingstijden van het gemeentehuis.
De bereikbaarheid van de gem.om te cominuceren.
De bereikbaarheid van de gemeente, de openheid en duidelijkheid en de
mogelijkheden tot interactie die de gemeente biedt.
De Berijkbaarheid van het gemeentehuis
- goede bereikbaarheid - openbaar gezag, t.w. politie
* korte communicatielijnen * bereikbaarheid * oog houden voor de
kleine dorpen
Goede bereibaarheid
Goede bereikbaarheid (fiets afstand)
Goede bereikbaarheid /overleg
Goede bereikbaarheid en korte lijnen tussen gemeente en zijn bewoners,
ondernemers en verenigingsleven
goede bereikbaarheid gemeentelijk apparaat
Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto en fiets Veiligheid
goede bereikbaarheid netheid gebouwen
Goede bereikbaarheid van de gemeente, zie eigenlijk vorige vraag
goede bereikbaarheid van gemeentelijke diensten en een prettige
woonomgeving,tevens een betaalbare gemeente.
Goede bereikbaarheid. Menselijke maat. Ambtenaren die geinteresseerd
zijn in het welzijn van de bewoners.
Goede bereikbaarheid. Sociaal en vriendelijkheid. Meedenkend naar de
inwoner.( laag drempeligheid voor een gesprek).
Goed bereikbaar
Goed bereikbaar zijn. Goed onderhoud van de wegen en de natuur
De goede bereikbaarheid van de Gemeente Zuidhorn
Elke gemeente ook zijn eigen werkplek zodat burgers niet ver moeten
rijden om zaken te regelen
Een dependance/loket/aanspreekpunt in Grootegast voor alle inwoners,
zodat je niet steeds naar Leek hoeft te gaan als je iemand van de
gemeente voor rijbewijs/paspoort hulpverlening e.d.
Professionele dienstverlening korte lijntjes, beslissingen durven nemen,
goede contacten blijven onderhouden met de vertegenwoordigers van de


















dorpen, ruime openingstijden van het gemeentehuis, omdat het voor
heel veel mensen toch het gevoel is dat de nieuwe gemeente ' ver' weg
is. De dorpsvisies zijn belangrijk en moeten dat blijven. Betrokken
blijven bij je eigen dorp. Dorpsvoorzieningen zoveel als mogelijk op peil
houden, maar niet ten koste van alles.
beschikbaarheid en bereikbaarheid voor ouderen.
Hahaha... In ieder geval is het belangrijk dat er ook lokaal, dus niet op
grote afstanden (max 10 km) een gemeentelijk kantoor bereikbaar is
voor het afhalen van documenten en dergelijke. Dat komt ten goede van
de communicatie en afwikkeling van eenvoudige zaken.
Professioneel personeel van de gemeente. Goede bereikbaarheid om
zaken te regelen zoals paspoorten, rijbewijzen, enz. Werkgelegenheid
stimuleren voor bedrijven. Goeie leefomgeving, door veiligheid,
infrastructuur en voorzieningen zoals winkels, gezondheid, sport
sociale beleid en het zeer makkelijk bereikbaar zijn van de
verantwoordelijke bewindslieden
makkelijke bereikbaar via bus, trein, auto of fiets (binnen 1/2 uur)
Kwaliteit, bereikbaarheid
Het is van belang dat het huidige niveau van bereikbaarheid gehandhaaft
blijft.
Het contact tussen de kleine dorpen en het gemeentehuis moet optimaal
blijven. Voor de bewoners van de gemeente moet het gemeentehuis of
een dependance niet te ver zijn.
Vooral een goede bereikbaarheid en een sociaalbeleid.
voor iedereen 'bereikbaar', dienstverlenend,
professioneel/klantvriendelijk, dorpse behouden met 'stadse'
voorzieningen.
Open en goed benaderbaar voor inwoners.
De kwaliteit van het klanten contact centrum en de digitale
bereikbaarheid verder uitbouwen.
Dat de naleving van de wet om de geest gaat en niet naar de letter.
Makkelijk toegankelijk, ontspannen
Benaderbaarheid

Gemeentehuis / Loket

gemeentehuis in de buurt

Gemeentehuis in de plaats Grootegast blijven dit is een mooie cetrale
ligging

Gemeentehuis in Grootegast.

Gemeentehuis in ons dorp

Gemeentehuis in Zuidhorn

Gemeentehuis in Zuidhorn

gemeentehuis in Zuidhorn; dit is belangrijk voor de inwoners van
Grijpskerk en omgeving

gemeentehuis, dokter, tandarts, bibliotheek etc in eigen dorp

Behoud van gemeentelijk loketten in eigen plaats
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Aanwezigheid van gemeentelijk loket in eigen gemeente
Bijv. gemeentehuis in elke gemeente houden. Ik heb geen auto en geen
elektrische fiets. Er staat vaak veel wind. Dus ik moet op de fiets naar
het gemeentehuis. Bovendien durf ik met straatvrees niet overal naartoe
te fietsen.
dat ik voor alle zaken nog terecht kan bij ons gemeentehuis
avondopenstelling van het gemeentehuis . en dan 2 avonden in de week.
het gemeentehuis en de manier waarop wij geinformeerd worden over
iets.
regiofunctie liefst het gemeentehuis of een loket ervan in iedere plaats
behouden
ambtenaren / gemeentehuis
openheid van het gemeentehuis
loketten gemeentehuis, groenonderhoud, kwaliteit woonomgeving,
veiligheid i.v.m. asielzoeker centra, kwaliteit ruimtelijke ordening en
nieuwbouw (Oostergast), gemeentelijke voorzieningen zoals
afvalinzameling, wegbrengen tuinafval.
In deze gemeente een loket voor alle zaken zodat we hier alles kunnen
afhandelen zoals paspoort rijbewijs enz.
Het moet blijven zoals het is. Het gemeentehuis moet in de grote dorpen
(in dit geval Marum) bereikbaar/ open blijven.
Zorgen voor 1 gemeente niet werken in 4 groepen. kenmerk! een
gemeentehuis in de kern van de gemeente.
Wel ieder een eigen loket/dependance voor burgerzaken

Bestuur / Raad

Onze burgemeester

Ik verwacht dat de herindeling tot een grotere gemeente vooral leidt tot
een goed of beter openbaar bestuur en een goed en effectief ambtelijk
apparaat met kennis van de haar toebedeelde zaken.

Het functioneren van de Gemeenteraad zou een voorbeeld
moeten/kunnen zijn voor de toekomstige gemeenteraad van de
gemeente Westerkwartier.

Het bestuur dicht bij de burger houden maar dat zal niet meer zo kunnen
zijn want de bestuurders komen veel te ver van de burger te staan.

fatsoenlijk politiek

De ontwikkeling van een intern gericht bestuurlijk orgaan naar een
inwonersgerichte houding

De afstand bewoner/bestuurder is nu al relatief groot. Niet de fysieke
afstand maar de afstandelijkheid. Dit zal er niet beter op worden.

Dat er van elke gemeente een aantal raadsleden in de nieuwe
gemeenteraad zitten, zodat het representatief blijft voor de hele
gemeente

Burgemeester Swart van Zuidhorn

Benaderbaarheid bestuur




Vind niet veel bijzonders hier in marum. De burgemeester moet
meegenomen worden.
In mijn gemeente zitten in de raad geen splintergroepen met
onduidelijke belangen. IK HOOP DAT DIT ZO BLIJFT !!!!!

Financieel beleid

financieel beleid klantvriendelijkheid

financieel beleid van de gemeente

Financiële soliditeit Benaderbaarheid van B&W en Raad

Financiën op orde Betrokkenheid met inwoners Inspraak
bewoners/verenigingen

Fiscaal vriendelijk blijven. Gus de Gemeentelijke belastingen zo laag
mogelijk houden.

dat woz en rioolbelasting etc betaalbaar blijft

Een zeer goed huishoudboekje. Gemeente Zuidhorn staat er goed voor,
zou willin dat er geen belastingtechnisch gesleutel nodig is om de
financiën op peil te houden. Schiere dorpjes mag wat mij betreft van de
beleidslijn. Dit waarborgt het karakter, maar beknot bedrijfsovername of
opstarten van bedrijven naar kleine dorpskernen. Een
sterfhuisconstructie !

Een zuinig beheer van de gemeentelijke financiën en belastingen.

en lage woz waarde

Zorgvuldig financieel beheer van de gemeentekas

Huishoudboekje - de financien goed op orde , geen tekorten op de
begroting. Afval - gescheiden afval en betalen per kg. Ook de
milieustraat moet lokaal behouden blijven.

Gemeentelijke financiën op orde. WMO gelden gebruiken waarvoor ze
bestemd zijn.

geen belasting verhogen

Geen asielzoekers/ schelpenpaden onderhouden/ financieel degelijk
beleid/ maar iig geen opvang asielzoekers

Een goed financieel beleid toepassen met minder druk op de bevolking.
Belastingdruk dient m.i. door maar 1 orgaan te worden opgelegd.
(Rijksoverheid)

De financiele degelijkheid van Zuidhorn moet door de nieuwe gemeente
worden toegepast en wel zo dat de lasten van Leek niet op anderen
worden overgeheveld.

De gemeente Zuidhorn is een gemeente die gelet op de taken die ze
dient uit te voeren op basis van wet- en regelgeving haar zaakjes goed
voor elkaar, in een sfeer van saamhorigheid, verdraagzaamheid en
veiligheid. Financieel is de gemeente op orde. Deze aspecten zie ik graag
terug in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

zo laag mogelijke belastingdruk.

niet betalen voor een andere gemeente door de lasten te gaan verhogen
om een eventueel andere (lees oude) gemeente uit de financiële
problemen te helpen.
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Kostenbewust omgaan met de veranderingen. Efficiënt omgaan met de
middelen. Het moet betaalbaar blijven en anders afschaven.

Betrokkenheid (inwoners)

betrokkenheid bij bevolking

betrokkenheid bij de bewoners in de dorpen

Betrokkenheid bij het dorp Zevenhuizen

Betrokkenheid bij het dorp.

Betrokkenheid en bereikbaarheid

Betrokkenheid en kennis van wat er speelt

Betrokkenheid en oog voor de belangen van haar bewoners

Betrokkenheid gemeente bij bevolking

Betrokkenheid kleine dorpen

Betrokkenheid met de burgers /inwoners.

Betrokkenheid met de burgers Opkomen voor de burgers en minder voor
het Rijk Eigen en gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen
formuleren uitdragen en uitvoeren.

Betrokken en samenhorigheid stimmuleren

betrokkenheid

betrokkenheid

betrokkenheid B&W bij de dorpen, groenvoorziening en ouderen
voorziening WMO enz.

Betrokkenheid naar de dorpen, zodat de kleine dorpen in het zicht
blijven. Bij problemen snelle aanpak van de gemeente. Contactpunt in
de buurt, zodat we niet van bijvoorbeeld Oldehove naar leek moeten
rijden voor een nieuwe identiteitskaart.

betrokkenheid nakomen van afspraken

Betrokkenheid samenleving

Burgerlijke betrokkenheid , bestuurlijke bereikbaarheid . Gemakkelijke
bereikbaarheid van publieke diensten

actieve betrokkenheid

De betrokkenheid met de inwoners

De betrokkenheid van de inwoners

Lokale betrokkenheid

lokale betrokkenheid, laagdrempelig aanspreekpunten.

lokale betrokkenheid.

Sociale betrokkenheid

Sociale betrokkenheid bij ouderen.

Sociale betrokkenheid, daar doet deze gemeente het niet slecht

sociale gemeente kleinschaligheid korte lijnen bereikbaarheid

Betrokkenheid bij activiteiten.

Betrokkenheid van de burgemeester met z'n gemeente, sociale
interactie. Eigen indentiteit van de verschillende dorpen. Zorgstructuren
(ouderen zorg/jeugdzorg, huisartsenzorg buiten kantoortijden) per
gemeente laten bestaan Passend onderwijs per gemeente behouden























de bewoners van de dorpen van de huidige gemeenten meer betrekken
in beslissingen ten opzichte bebouwing met betrekking tot inlevering
natuur in het groter verband [4in1] moet de beslissing indien mogelijk
wel plaatselijk blijven
behulpzaamheid-betrokkenheid-goede bereikbaarheid
Burgemeester en wethouders van Leek zijn vorig jaar bij verschillende
dorpshuizen langs geweest om te bespreken wat er leeft in het dorp. Erg
goed initiatief waardoor de afstand burger / gemeente verkleind wordt!
de aanspreekbaarheid van de gemeente en de betrokkenheid van b&w
De gemeente is meedenkend (bijvoorbeeld in duurzaamheid of
veiligheid) en laat zichzelf zien aan nieuwe inwoners van de gemeente
(speciale busrit door omgeving en rondleiding door het gemeentehuis)
ook laat de burgemeester zich bijvoorbeeld zien tijdens traditionele
evenementen. Erg prettig, ga zo door!
Dicht bij de bevolking blijven staan.
Dichtbij de burger, nuchter,
Sociaal betrokken
plaatselijke betrokkenheid
openheid betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid. Kleinschaligheid.
Maatschappelijke betrokkenheid. Klantvriendelijkheid en goede
dienstverlening.
Klanten betrokkenheid. In moeilijke tijden heb ik veel steun en advies
gekregen van mijn Gemeente en dat waardeer ik.
vernieuwde manier van werken, college staat dichtbij de inwoners,
duurzaamheid, goed bereikbaar gemeentehuis.
Gemeente moet dicht bij de inwoners staan.
Gemeente dicht bij de mensen, betrokken medewerkers gemeentehuis,
men kent elkaar
Dat de gemeente laagdrempelig blijft voor de bewoners. Ik vind dat de
gemeente Leek dicht bij de bewoners staat en hoop dat dat zo blijft.
met elkaar samenwerken, luisteren naar de bewoners en deze serieus
nemen.weten wat er onder de bevolking leeft.
In het algemeen moet de betrokkenheid van de gemeente bij de burgers
nog duidelijker voelbaar worden bij de burgers.

Persoonlijk

Persoonlijk contact

Persoonlijk, burgerbescherming en zo dichtbij mogelijk

persoonlijke aandacht , betrokkenheid bij de bewoners gemeentehuis
dichtbij de bewoners moeten weten wie ze aan moeten spreken

Persoonlijke behandeling.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid, blijf kijken naar individuele verhalen en ga niet teveel
veralgemeniseren
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Nu zijn we geen nummer maar een persoon. Ik hoop dat dit zo blijft als
die vier gemeentes straks samen gaan. Dat het geen groot log apparaat
wordt
het persoonlijke contact
Direkt en persoonlijk contact.
Dat je geen nummer bent in een grotere gemeente.

Dienstverlening

Goede Dienstverlening

goede dienstverlening aantrekkelijke woonomgeving

Goede dienstverlening, kwaliteit woonomgeving, betrokkenheid kleine
dorpen, zorg,onderwijs- en sportvoorzieningen

Goede dienstverlening. Niet lange afstanden hoeven reizen voor
wissewasjes. Goede sportvoorziening houden in elk dorp. Aandacht voor
de jeugd en ouderen. Goed onderwijs Goed onderhoud dorp Aandacht
voor nieuwbouw in elk dorp. Betaalbare onkosten voor elke inwoner
m.b.t afval enz. Aandacht voor openbaar vervoer, zwembad, de Wierde,
middenstand, dorpsgezicht. Dat er subsidiegeld komt waar elk dorp zijn
eigen invulling in kan geven om het dorp in kwaliteit te verbeteren. Wel
kn overleg met de gemeente.

De dienstverlening aan de burger.

Professionele dienstverlening en een goede bereikbaarheid.

professionele dienstverlening, betrokkenheid bij de inwoners en dorpen,
trots op eigen regio

Snelle deskundige dienstverlening gericht op de in woners

Snelle dienstverlening Betrokkenheid

lokale dienstverlening en lokale aanspreekbare personen

Jullie doen het al goed naar mijn idee, ga zo door! Prettige
dienstverlening, goede zorg, betrokken in de maatschappij, de dorpen..
Milieu kan nog wel iets beter en kapvergunningen..

Vergunningen aanvragen. Schoolbeleid. Recreatie.

Vereenvoudiging wet- en regelgeving en het aanvragen van
vergunningen

Prettige omgang tussen bewoners en gemeente, goede informatie, lokale
betrokkenheid

Het bleek in het verleden steeds niet moeilijk bij allerlei vraagstukken
snel contact met de gemeente (in casu Leek) te krijgen. Verder zo!

Goed aanzien van de gemeente; accuraat; een kundige afhandeling van
zaken.
(Klant)vriendelijkheid / Service

klantvriendelijkheid

Klantvriendelijkheid

Klantvriendelijkheid aan de balie en hulpvaardigheid. Snelle afhandeling
van problemen in de gemeente. Zorg voor een veilige woonomgeving.

klantvriendelijkheid en betrokkenheid

























Klantvriendelijkheid en informatie voorziening.
klantvriendelijkheid maatwerk voor moeilijke gevallen persoonlijk contact
voor zover mogelijk
klantvriendelijkheid, behulpzaamheid
Klantvriendelijkheid, oog voor cultuur en natuur
klantvriendelijkheid, woonvoorzieningen voor senioren (nu aan de krappe
kant), goede verbindingen met stad.
Vriendelijk, korte lijntjes, gevarieerd winkelaanbod, goede
sportvoorzieningen
Vriendelijkheid Nakomen gemaakte afspraken
vriendelijkheid, betrokkenheid.
Vriendelijkheid. Betrokkenheid. Bereikbaarheid
Klant vriedelijk
Klant vriedelijkheid en vlotte afwerking bij de balie medewerkers van het
gemeentehuis
- zeer goede ondernemersklimaat - klantvriendelijk contact - openheid
naar bewoners
benaderbaarheid klantvriendelijkheid
de goede en zeer vriendelijke behandeling op het gemeentehuis.
De klantvriendelijkheid. Goed onderwijs. En de zorg voor de ouderen
Karakter, klantvriendelijkheid
service gerichtheid van de medewerkers (die is echt goed)
servicegericht, doch zakelijk aangepakt "no nonsense" goede
communicatie en vooral"doen wat we zeggen"
iedere inwoner moet met respect worden behandeld en als er een klacht
is moet deze fatsoenlijk worden afgehandeld.
De zeer vriendelijkhijd van de amtenaar met het contact met zijn
inwoners (dit laat bij andere gemeentes wel eens tewenzen over)
De natuur/bebouwing is hier in goede balans. De gemeente kijkt naar
mensen persoonlijk en is geïnteresseerd in haar inwoners, dat is erg
prettig. Fijne, vriendelijke medewerkers in het gemeentehuis Marum.
Goede fietspaden en veiligheidsbordjes, duidelijk aangegeven.
Behulpzaam personeel

Communicatie

goede communicatie

goede communicatie met de burgers,

Goede communicatie met gemeente Veilig wonen

Goede communicatie tussen gemeente en dorpen.

goede communicatie- korte lijnen burger>gemeente

Goede communicatie. Sociale dienstverlening. Veiligheid.

* Kwaliteit woonomgeving (bereikbaarheid, veiligheid) * Kwaliteit van de
communicatie door gemeente * Inwoner centraal

1. actieve aandacht voor het sociale domein 2. open en gemakkelijke
communicatie tussen lokale overheid en burgers die weten waar en bij
wie zij moeten zijn voor hun vragen, zorgen/problemen. Digitale
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communicatie heeft veel voordelen, maar de overheid moet zichtbaar
blijven in persoonlijke ontmoetingen.
communicatief goed vaardig, klantvriendelijk, snelle dienstverlening,
milieuboer, goede website, afspraken met gemeente ook via website
kunnen blijven maken
Dat er eerlijk wordt gecommuniceerd en dat afspraken ook daadwerkelijk
worden nagekomen.
De persoonlijke communicatoe tussen bewoners en overheden.
Contact met het dorp ( is nu best goed)
Goede en effectieve communicatie met B en W en ambtenaren op het
gemeentehuis. Dit begint de laatste jaren net goed te lopen.
Goede en gemakkelijke contacten met gemeentebestuur, zorg voor
mensen die het moeilijk hebben, goede voorzieningen.
goede en open communicatie duidelijke dienstverlening
Regelmatige communicatie met de inwoners via krant en internet
Mooi buitengebied Goede communicatie met inwoners
open en transparant, communicatie via korte lijnen, dicht bij de burger
staan.
Contact met de inwoners

Korte lijnen

Korte lijnen met het bestuur. Doorontwikkeling van Marum als
centrumdorp. Oog, oor en ruimte voor de kleine ondernemers.

korte lijnen met medewerkers van de gemeente

Korte lijnen naar bestuurders

Korte lijnen naar zorg en welzijn, openheid bestuur.

Korte lijnen tussen dienstverlenende organisatie en burger (zoveel
mogelijk digitaal maken wat mogelijk is), een persoon(lijk
aanspreekpunt) kunnen bereiken zonder teveel bureacratie, een schone,
hele en veilige woonomgeving. (met name op openbare ruimte niet
bezuinigen)

korte lijnen veel aandacht voor onderwijs veel aandacht voor natuur

Korte lijnen, acceptabele belastingdruk, goed contact met de dorpen

Korte lijnen, duidelijke afspraken

Korte lijntjes naar bestuur, groene karakter van de gemeente, no-nonse
instelling, praktisch, geen "stads fratsen"

korte lijntjes, snelle actie, persoonlijk

snelle bereikbaarheid, korte lijnen,

snelheid dienstverlening

Snelheid van afhandelingen vergunningen

Nauwe betrokkenheid richting de vereniging. Korte lijnen overlegd
makkelijk. Persoonlijk vind ik de meeste gemeenten al relatief traag
werken en duurt het lang voordat er iets op politiek vlak door komt. Snel
handelen en korte lijnen zorgen voor meer betrokkenheid en een
snellere ontwikkeling van verenigingen of bijvoorbeeld
bestemmingsplannen.




wat we tot nu toe met de gemeente hebben moeten regelen was
makkelijk en snel geregeld, dit willen we graag zo houden
Ik krijg bij vragen aan de gemeente voor danwel eigenbelang danwel
school een snel antwoord waar ik verder mee kan, dit vind ik van
zelfsprekend en moet ook zo blijven. Verder vind ik het belangrijk dat ik
als Zuidhorner niet helemaal naar Leek, Grootegast of Marum hoef af ter
reizen om fysiek met de gemeente in contact te komen. De fysieke
locatie van de gemeente Zuidhorn (toekomstig onderdeel gemeente
Westerkwartier) moet dus blijven.

Toegankelijkheid

Toegang van de oude gemeente huizen voor diensten van en voor de
inwoners(de afstand te ver weg van de burgers)

toegankelijkheid

Toegankelijkheid

toegankelijkheid en kleinschaligheid ( ons kent ons)

toegankelijkheid gemeente-burger bereikbaarheid gemeentelijke
diensten vermindering van de bureaucratie

toegankelijkheid gemeente, openheid in communicatie, afspraken
nakomen.

Toegankelijkheid Informeel zakelijke karakter

toegankelijkheid van de B&W.

Toegankelijkheid van de gemeente. Goed contact met
(sport)verenigingen

toegankelijkheid voor de burgers

toegankelijkheid,

Toegankelijkheid, dichtbij de inwoners,

In Leek: De toegankelijkheid van de balie in het gemeentehuis, en (het
behoud van de positie van) de sociale woonverzienking.
Laagdrempelig

Laag drempelig

laagdrempelig

Laagdrempelige woningaanpassingen/bouw Huidig beleid stimulering
werkgelegenheid Huidige beleid van dorps gevoel

Laagdrempeligheid. Snelle acties

De laagdrempeligheid om in contact te komen met het gemeentebestuur.

De laagdrempeligheid.

Transparante gemeente openheid

Transparantie van de gemeente naar zijn inwoners toe.
Laagdrempeligheid

Transparantie.
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Kleinschaligheid

klein schaligheid

Kleinschalig open landschap en zo laag mogelijke lastendruk voor de
inwoners. Geen discriminatie tussen huurders en kopers. Nu worden
kopers qua tarieven gediscrimineerd.

Kleinschalig opeten in een groot gebied.

Kleinschalige, dicht op de burger, ondersteuning lokale initiatieven, hoog
voorzieningen niveau

kleinschaligheid

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid en dicht bij de burger staan.

Kleinschaligheid en klantvriendelijkheid

Kleinschaligheid het moet geen grote onpersoonlijk gemeente worden.

Kleinschaligheid van de gemeente. Bekendheid met politici en
ambtenaren, maar dat gaat straks verloren door grootschaligheid: de
anonieme overheid!

kleinschaligheid, burger betrokkenheid,benaderbaarheid

Kleinschaligheid.

Kleinschaligheid. Groen in het dorp. Huidige voorzieningen: zwembad,
sportfaciliteiten. Voorzieningen ouderen. Winkelbestand. Ontwikkelingen
op onderwijsgebied.

betrouwbare en betrokken gemeenschap, kleinschaligheid

Bewaren van het dorpse karakter, alles kleinschalig
Eigen identiteit

eigen identiteit

Eigen identiteit !

eigen identiteit behouden

Eigen identiteit behouden en niet opgaan in de massa. We zijn een klein
gezellig dorp en dit moet zo blijven en niet de uitstraling krijgen van een
onpersoonlijk dorp zoals Zuidhorn!

Eigen identiteit van de dorpen

eigen identiteit van de gemeente moet behouden blijven.

De identiteit van de huidige gemeente Leek en haar verschillende
dorpen.

De Marumse identiteit.

De eigen identiteit. Het behouden van voorzieningen in alle dorpen.

Eigen karakter / gemeenschapszin / landelijke omgeving / basisschool /
buurtbus

eigen signatuur houden. bereikbaarheid vooral voor ouderen. goede
ouderenzorg en niet meelopen met andere gemeenten.

Eigen identiteit.

Ik denk dat er naar gestreefd moet worden de dorpskernen zo veel
mogelijk hun eigen indentiteit te laten behouden. Is dat wat er bedoeld
wordt ?

Identiteit van de dorpen.







De meeste kenmerken die de identiteit van Leek niet aantasten
Ik heb het idee dat de manier waarop het ons dorp lukt om binnen een
grote gemeente zich te ontplooien en identiteit te behouden erg goed
gaat, dit is erg belangrijk. Verder kunnen we wat mij betreft niet snel
genoeg samen gaan met een gemeente als Zuidhorn waar ik veel meer
beleid zie die aansluiten bij mijn waarden dan die van de gemeente
Grootegast.
Identiteit van de gemeente
we willen niet ondersneeuwen in 1 groot gebeuren, elk dorp moet zijn
eigen identiteit houden. Dat kan beter

Voorzieningen / Faciliteiten / Evenementen (zorg, scholen, winkels, sport)

Goede voorzieningen en gedegen financieel beleid

Goede voorzieningen en opbouw wijken

Goede voorzieningen voor jong en oud. Goede dienstverlening.

Goede voorzieningen.

Goede zorgvoorzieningen

Ouderen voorzieningen, sportvoorzieningen, zichtbare burgemeester

voorzieningen bereikbaarheid

Voorzieningen dichtbij

voorzieningen in het dorp, vooral op het gebied van spelen voor
kinderen.

voorzieningen wat betreft zwembad, sport accomodaties

Voorzieningen zoals winkels scholen speeltuinen sportaccomodatie

vriendekijkheid persoonlijk contact

voorziening jeugd en ouderenzorg

-voortgezet onderwijs behouden in de regio en in zijn
algemeenheid
goede onderwijsvoorzieningen.

De diversiteit aan voorzieningen

DAT ZUIDHORN DE SPIL IS(alle voorzieningen en goede bereikbaarheid)
EN DE DORPEN EROM HEEN NIET WORDEN VERGETEN

Zwembad. Sportvelden. Er is nog geen multifunctioneel gebouw voor
muziekverenigingen en dergelijke.

winkels en medische instellingen

winkels op zondag open

Sportvoorzieningen, leefbaarheid gemeente en een luisterend oor naar
de inwoners en het bedrijfsleven

Sport voorzieningen, natuur en cultuur

sportactiviteiten, scholen, kinderopvang

Sportfaciliteiten, inspraak burgers en vooral een oor te luister leggen bij
nieuw te vormen plannen.

SPORTIEF

Duidelijk en goede afspraken en nakomen. Woonvoorziening.
Leefbaarheid. Sport. Sportvoorzieningen+ Accommodatie voor sport.

Een gemeente moet dicht bij de burgers staan direct contact en
voorzieningen moeten in stand blijven voor alle dorpen
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De voorziening op het gebied van Zorg en Welzijn. Alle voorzieningen
bereikbaar voor ALLE inwoners(riolering, voorzieningen op het gebied
van internet e.d.)
De ruime openingstijden (die zijn in grootegast belabberd), de openheid
en het gevoel van kleinschaligheid
De koopmansgeest, anticiperen op wensen binnen het bedrijfsleven en
zich als gemeente profileren door voorop te lopen met het faciliteren van
de wensen van het bedrijfsleven. Zien waar de kansen liggen en aan- en
doorpakken. (Vergelijk slagkracht Leek met traagheid en gebrek aan
slagvaardigheid -te lange lijnen- van de gemeente Groningen waar het
bv. gaat om ontwikkeling van industrieterreinen.) Het is van het grootste
belang dat de korte lijnen en persoonlijke contacten met vaste
aanspreekpunten binnen de gemeente BLIJVEN bestaan, ook na de fusie
tot één gemeente Westerkwartier, want anders snijdt men zich enorm in
de vingers met een dergelijke fusie. Verder moet er vooral
samenwerking, geen concurrentie zijn tussen de oude gemeenten
(touwtrekkerij moet voorkomen worden want dat geeft alleen maar
verliezers).
goed voorzieningen niveau in alle hoofdkernen
Zuidhorn is een compleet dorp waarin de infrastructuur prima is (trein en
bus), sport van redelijk tot goed niveau (zwembad), redelijk goed
winkelcentrum. voldoende onderwijs (De Ster, basis onderwijs,
zorgcentrum als goede werkegevr (al heb ik zo voor dat laatste mijn
twijfels). Dat gevoel willen wij niet kwijt..
Primaire voorzieningen zoals: Basisscholen, middelbare school,
supermarkten, huisarts, apotheek
Plaatselijke bereikbaarheid van voorzieningen.
Open band met de bestuurders.Goede voorzieningen in eigen dorp,
denkend aan voorzieningen bejaarden. Goede bereikbaarheid van de
dorpen. Voldoende schoolvoorzieningen, niet alles naar een plaats
centreren.Heeft ieder dorp recht op een dorpshuis....?!
lage belastingen, sportvoorzieningen behouden.
Het behouden blijven van de voorzieningen die reeds aanwezig zijn.
Goede sociale voorzieningen, behouden van dorpshuis!!,
fiets toerisme, lokale middenstand, zwembaden, bibliotheek
Geen winkels open op zondag. Financieel gezond. Schone gemeente.
Gevarieerd woningaanbod Alle voorzieningen zoals zorg, scholen, enz.
zijn aanwezig.
Dokterspost, politiepost
Welstandsvrij bouwen, goede sportvoorzieningen, onderhoud
groenvoorziening en wegen, dorpenbeleid/ actieve dorpsbelangen
verenigingen, ouderenadviseur, meldpunt bezorgd,
voldoende voorzieningen en werkgelegenheid. Niet alleen aandacht voor
de plaats waar het gemeentehuis staat.
Voldoende recreatiemogelijkheden voor alle leeftijden (oa speeltuintjes)
vitaliteit en voorzieningen in het dorp.
















Vermaak voor jeugd (uitgaansgelegenheden). Sportverenigingen.
Onderwijs
In stand houden van het Joodse Schooltje.
Iets wat er nu niet is, ik vind dat dit er in de nieuwe gemeente wel moet
komen. Dit zijn activiteiten of een plek voor de jeugd!
handhaving voorzieningenniveau; adequate dienstverlening door
gemeente Grootegast
De samenwerking van verschillende kerken die Jezus Christus als Heer
verkondigen, zoals kerkelijk platform betrekken in het geheel
De kenmerk van de taak van de gemeente zo uit te voeren , dat je als
bewoners tevreden bent. Niet de behoefte hebt om te klagen.dus zorg
dat de voorzieningen op nivo blijven en er zijn voor de bewoners als ze
de gemeente nodig hebben.
Ze moeten meer dingen voor de jeugd regelen en een nieuwe plek
maken waar de jeugd kan zitten zonder een bekeuring te krijgen.
Verenigingsleven en cultuur (museum en kerk in Aduard)
Jaarlijkse evenementen in stand houden.
Groots Koningsfeest
festival handhaven
De goede samenwerking met de Oranjevereniging voor de markt op
koningsdag.

Zorg (ouderen)

Goede zorg naar de burgers toe.

Goede zorg, en welzijn voor de burgers.

OUDERENZORG

Zorgloket ervaren we nu als laagdrempelig en goed toegankelijk, dit
moet zo blijven

Zorg

Zorg , Eigen dingen behouden Zwembad sporthal e.d

Zorg dat de gemeentelijke faciliteiten voor een ieder bereikbaar blijven.

zorg en welzijn

zorg en welzijn, bereikbaarheid van de gemeente

Zorg voor de kwetsbare burgers Veiligheid en kwaliteit van de
woonomgeving Nadruk op duurzaamheid

zorg voor de zwakkeren

zorg voor de zwakkeren primair

Activiteiten op basis van zorgverlening.

Aandacht voor toerisme. Zorg goed regelen. Belang duurzaamheid.
Snelheid van (gemeentelijk)handelen opvoeren met name bij
zorgvragen. Niet langer dan een dag wachten op een rollator,
bijvoorbeeld. Ik bedenk maar wat, want het is me niet duidelijk wat de
huidige kenmerken zijn.

Aandacht voor ouder wordende mensen; goede lokaliteiten om te
sporten; betaalbare woningen voor starters

Het woonbeleid en zorg voor ouderen.
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De gezondheid- en socialehulpverlening
de gemoedelijkheid, leven en laten leven als het kan en zorg voor
mensen die het nodig hebben
Geen uitbreiding meer van veeteelt. Gemeenten kregen veel geld voor
zorg, maar gebruiken dit ook voor andere doeleinden. Dit is NIET de
bedoeling. Hierdoor kunnen mensen minder lang thuis blijven wonen,
terwijl dit de bedoeling was van het nieuwe beleid. Want gemeenten
zeggen dat ze te weinig geld kregen van de overheid, maar inmiddels is
wel gebleken dat dit niet zo is. Dit zijn geen kenmerken van mijn
huidige gemeente, maar ik hoop dat dit wel kenmerken van de nieuwe
worden. Nog meer in duurzaamheid investeren.
Ik vind Zuidhorn erg actief mbt zieke en zwakke medemens (zonnehuis)
Ik hoop echt dat zij dit voortzetten als ze 1 van de vier worden.. Ik
hoop ook dat burgemeester Swart blijft. Hij is heel zichtbaar, schept
goed gevoel voor de burger.
Het belang van de bewoners van het zonnehuis
Het aanbod van de thuiszorg dus de WMO ondersteuning. Bereikbaarheid
van het kunnen doen van burgelijke zaken.
hulpvaardigheid en meer aandacht voor gehandicapten die toch al zoveel
moeten missen.en vaak tegen een dichte deur aanlopen
zorgzaamheid naar de medemens beleidvoering m.b.t. WMO



Dorpen (gevoel/karakter)

het dorps-plattelandsachtige van de gemeente

Het dorpse karakter

Het dorpse karakter dient behouden te blijven

Het dorpse karakter moet behouden blijven binnen Marum !!!!

Het dorpsgevoel

dorpsgevoel

Behoud van de dorps karakters. Communicatie burger-gemeente en v.v.
bewaken. Goede maatschappelijke en sociale dienstverlening voor
iedere burger.

karakter van de dorpen en buitengebieden, ontwikkeling
werkgelegenheid en aandacht voor zorg voor de kwetsbaren in onze
samenleving

karakter van het dorp, veiligheid aanpak straatjongeren

Karakter van het dorp.Beschermen buitengebieden/natuur. Veel
verenigingen in Z'huizen.

Karakter van uw dorp. Bereikbaarheid van de gemeente. Professionaliteit
van de dienstverlening. Klantvriendelijkheid van de gemeente. Kwaliteit
van de communicatie door de gemeente. Lokale betrokkenheid.

Belang van de "oude"dorpskernen en de gewoontes en gebruiken die
daar bij horen.

Landelijk, dorps karakter










































Landelijke omgeving/dorpse sfeer Het belang van een duurzaam
milieubeleid Behoud van cultureel centrum en bibliotheek Toegankelijke
gemeente
landelijke uitstraling
warmte, eenheid, dorpsgevoel
Het zijn van een plattelandslandsgemeente in de ruimste zin van het
woord.
Ieder dorp is even belangrijk!
het ons kent ons gevoel , de natuur dus niet alles maar vol bouwen,
geen asiel zoekers , en feestweek niekerk mag nooit verloren gaan.
het dorpenoverleg moet in stand worden gehouden
Het idee om het dorp te verbeteren. Maar het nu ook daadwerkelijk
doen.
Behoud eigen karakter van de dorpen. Behoud van sfeer in de dorpen.
Goed contact houden met dorpsbelangen (NUT Den Ham)
dorpskern niet in het grote geheel opgaan
diversiteit van de dorpen
Door Gaan met het beter toonbaar maken van de dorpskernen. Insteken
op toerisme
dorpsbelangen
De nieuwe gemeente moet oog hebben en houden voor de kleinere
dorpen.
de dorps organisaties
Dat Leek een forenzengemeente is, meer stadsgericht en minder 'dorps'
dan Ggast en Marum. De hoofdkernen Leek en Zuidhorn moeten niet
worden genivelleerd door toevoeging van G en M; er mag best wat
hiërarchie blijven bestaan
Dat de samenwerking met de dorpen blijft bestaan en het niet een
stadsgemeente wordt
op komen voor eigen dorpen
Oog voor de dopren
Investeringen niet louter in kerndorpen doen, de omliggende dorpen
moeten ook een groei kennen door aan hen mogelijkheden te bieden.
het landelijk karakter moet behouden blijven
beschermd dorpsgezicht
De naam Grijpskerk moet niet verloren gaan.
De sfeer, gezelligheid van Zuidhorn
Ruimte voor lokale verschillen van de dorpskernen en het buitengebied
Zuidhorn
Zuidhorn heeft een historie, deze moet behouden blijven.
Zuidhorn is een dorp in ontwikkeling gericht op Groningen en dat moeten
wel behouden.
Samenspel tussen uitvoering taken door dorp en financiën beschikbaar
gesteld door gemeente, waardoor er meer verantwoordelijkheidsgevoel
(mijn object) bij het dorp ligt en er toch zaken gerealiseerd kunnen
worden. Gemeentelijk overleg met dorp(sbelangen) Bedrijfsbezoeken
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'Menselijke'bestuurders als autoriteit i.p.v. een autoriteit waar een mens
achter schuil gaat. Eén vast aanspreekpersoon met kennis van de
historie van het dorp/de kern. Deze contactpersoon is betrokken en helpt
mee de lijnen naar de gemeentelijke overheid zo kort mogelijk te
houden. Hierdoor houd je ook als (kleine) kern het gevoel dat je mee
telt!
Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid en gezelligheid

Veiligheid en Welzijn

Veiligheid Leefruimte in woonomgeving Kwaliteit van de voorzieningen
als openbaar vervoer, sport, winkels.

veiligheid overleg betrokkenheid

VEILIGHEID plus kleinschaligheid

veiligheid voor mens en dier.. snel optreden van politie

veiligheid, dienstverlening, duidelijkheid, "een man een man,een woord
een woord"

Veiligheid, dorpsidentiteiten behouden, balans in betrokkenheid
gemeente - burger.

Veiligheid, professionele burgemeester en wethouders.

Veiligheid, zorg en welzijn, groen.

veiligheid!

Dat het een veilige gemeente is.

Geriefelijkheid Veiligheid Rust

Voor burgers moet het mogelijk zijn in een veilige en prettige gemeente
te wonen. Alle burgers moeten welkom zijn, ook vluchtelingen.

Luister bereidheid De benaderbaarheid (maar kan beter) Veiligheid
Leefbaarheid

Behoud leefbaarheid in het dorp.

BEHOUD LEEFBAARHEID SECUNDAIRE KERNEN

aandacht voor leefbaarheid in de dorpen

Beleid gericht op individuele dorpskernen voor het leefbaar houden van
ook de kleinste dorpjes

Dat de leefbaarheid in kleine dorpen intact blijft

leefbaarheid

Leefbaarheid , zorg , bereikbaarheid

Leefbaarheid en voorzieningen in stand houden in de kleine kernen.

leefbaarheid van dorpen. natuur en recreatie

leefbaarheid van kleine dorpen. Meer aandacht voor de zorg. En
alleenstaanden hulp te bieden.

Leefbaarheid, goede voorzieningen, toegankelijkheid voor bevolking.

Een goede leefbaarheid in de gemeente door een goede balans tussen
wonen en recreatie, dus veel natuurbehoud.



Nastreven van hoogwaardige leefbaarheid in de verschillende dorpen,
rekening houdend met diversiteit wat betreft historie en huidige
ruimtelijke ordening.

Woonomgeving / Leefomgeving

Behoud van de woonomgeving kleine dorpen.

goede woonomgeving. gemoedelijkheid. Gezellige dorpskernen

Woongelegenheid en woonkwaliteit.

cultuur,woonomgeving, dorpsgezicht, winkels

KWALITEIT WOONOMGEVING

Kwaliteit woonomgeving Gericht op werkgelegenheid

kwaliteit woonomgeving, snelle dienstverlening, kwaliteit van de
communicatie door de gemeente.

Open houding,bereikbaarheid en zichtbaarheid, kwaliteiten van de
woonomgeving en deze versterken voldoende woningen voor alle
doelgroepen kleinschalige dorpen en centrumdorpen met uitgebreid
aanbod aan voorzieningen Toegankelijke omgeving: routestructuren

Het moet er goed wonen zijn.

Woongenot

Woonplezier en betrokkenheid vanuit de gemeente

Goed luisteren naar de burgers i.v.m. hun wensen (leefomgeving) en
afspraken nakomen.

sociale leefomgevening

Dat de woonlasten niet worden verhoogd.
Werkgelegenheid / Bedrijven

Een ondernemende gemeente die veel ruimte voor werkgelegenheid
biedt. En ondernemers de ruimte geeft

werkgelegenheid, gezondheidszorg, veiligheid

werkgelegenheid.

Positief inzetten voor behoud van agrarische sector en dan met name de
gezinsbedrijven, niet de intensieve industrialisering die men overal ziet

Meer werkgelegenheid De leefbaarheid van de dorpen Winkel bestand
ook in de kleine kernen Scholen moeten goed bereikbaar zijn niet alles
dicht

Het stimuleren van ondernemers schap. Dat Leek het centrum wordt van
de nieuwe gemeente.
Openbaar vervoer

Openbaar Vervoer (trein), goede faciliteiten, lokale betrokkenheid,
inspraak in het bestuur

Openbaar vervoer.. (zoals bijv. tussen Leek en Grijpskerk.. ik moet dat
stuk nu elke dag fietsen..)

OpenbaarVervoer van Leek naar Groningen

Goed openbaar vervoer Aandacht voor milieu en cultuur

Goed openbaarvervoer
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Winkels gesloten op zondag; Goede bereikbaarheid van Openbaar
Vervoer/ Auto/ Fiets van Stad - Zuidhorn;
Liberaal beleid, winkels alle dagen open Veel openbaar vervoer
Schoonhouden openbare ruimte

Onderhoud

algemeen onderhoud van dorpen Oldekerk Niekerk t,faan
Mensummerweg (Oldekerk)gevaarlijke bocht,vanaf Oldekerk > Leek
onoverzichtelijk (bomen laag kappen) Na dodelijk ongeluk van motorfiets
plm 5/6 jr geleden en toch Nooit niets aan gedaan (Gemeente Belijd ???
gesproken ) DOE HIER WAT AAN aub

Beter onderhoud groenvoorziening en trotoirs

Consistent beleid, oog voor onderhoud van wegen, culturele
voorzieningen, een open vluchtelingenbeleid, redelijke verhouding
tussen inkomsten en uitgaven resulterend in een beperkte belastingdruk.

Afvalbakken voor hondenpoep/zakjes.Beter onderhoud plansoenen en
onkruid/voetpaden.

onderhoud

Ik vind dat de gemeente Leek het over het algemeen goed doet. Het
onderhoud van wegen, paden en openbaar groen steekt in positieve zin
af bij bv de gemeente Noordenveld. Je kunt veel beter met een rolstoel
door Leek rijden dan door Roden.Hopelijk blijft dat zo. Een goed
onderhouden gemeente met een vriendelijke verzorgde uitstraling.

Het onderhoud van het dorp, de verschillende faciliteiten in Oldehove
Verkeer / Infrastructuur

verkeer in dorpen van 30 km gebieden aanpassen zodat ze niet hard
kunnen rijden

Verkeerssituaties buitengebied beheersing woz waarde

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid (scholieren), fietspaden ed.

Vantevoren beter nadenken over infrastructurele wijzigingen. Voorbeeld:
de situatie in het centrum van Leek bij de Albert Heijn/Lidl. Ondanks de
aanpassingen is de verkeerssituatie nog onduidelijker en onveiliger
geworden. Dit moet in de toekomst voorkomen worden, zodat er niet
nodeloos geld wordt verspild. Ook een verbeterpunt is de communicatie
naar de burgers!

FIETS PADEN EN ROUTE,S

Aandacht verkeersoverlast( rondweg Auwemalaan) Parkeeroverlast in de
wijk(te weinig parkeerplaatsen) Meer sportactiviteiten ipv
festiviteiten(geluidsoverlast)

goede infrastructuur en een goede scholengemeenschap

goed infratructuur

Woon-boten weg aan het aduarderdiep

Bouwen

Meer nieuwbouw

Link van Zuidhorn met de stad Groningen: forensische kwaliteiten
minimaal bewaren en uitbouwen.

Gemeente Marum heeft beloofd de Halbe Wiersemaweg niet uit te
bouwen ondanks de hoge verkeersdrukte. Ik zou het kwalijk nemen als
er ineens de weg wel wordt uit gebouwd omdat het nu een grote
gemeente wordt.

Geen nieuwbouw in buitengebied

Uitbreiding dorps aanzicht richting hoofdweg zuid door bord Boerakker
verplaatsen en verbeteren rotonde aanlegzuid om de N 388 op te rijden
is altijd gevaarlijk.

nieuwbouw in b.v. moet mogelijk gemaakt worden, senioren bungalows?

Intact houden singels zoals tot op heden is gebeurd. Nieuwbouw in
groene omgeving zoals tot op heden is gebeurd. Hier verdient gemeente
Marum een compliment. Roden heeft in de vijfde verloting de huizen
bijna op straat gebouwd. Eeuwig zonde.

Energiebeleid, nieuwbouwbeleid,
Tegen herindeling

Is niet uit te dragen in kenmerken. Daarbij ben ik van mening dat het
niet nodig om te herindelen. Lijnen worden langer. Met verkiezingen
hoor je de landelijke partijen over 'burger dicht bij politiek halen', maar
na verkiezingstijd zie je ze niet meer en doen ze wat ze willen. We
moeten niet herindelen. Dat is mijn mening

Ik vind dat de gemeentes helemaal niet moeten samengaan

Geen.gtegen herindeling.

Er is al meerdere keren onderzoek gedaan naar herindeling en de
uitkomst was, dat grotere gemeenten niet beter functioneren dan
kleinere en dat kleine zelfstandige gemeenten evengoed of beter
presteren. Dus herindeling lijkt mij nog steeds niet nodig!

Blijf een beetje teleurgesteld in zon groot orgaan had het liever niet
gezien en dat we ook nog de kant van Zuidhorn erbij hebben jammer
liever nootdenveld gehad dus weet hier niks te benoemen

Wil geen grotere gemeente!

Ben tegen nieuwe
Alle








kenmerken
alle faciliteiten waar de gemeente over beschikt
Alle kenmerken
Alle!
allemaal
alles
Alles
Alles
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Alles kan gauw beter, gemeente grootegast luistert niet echt naar de
burger is mijn idee
alles moet blijven zoals het nu is
alles zo als het nu gaat in gemeente grootegast is het goed
Alles.
Als alles blijft zo als het nu is zijn we tevreden
Welke niet?
Helemaal niks veranderen
Laten zijn zoals het is( nog beter zou zou zijn zo als het was)
Voor mij mag het zo als is blijven
zoals die nu ook gelden in de gemeente Zuidhorn
Zoals het is

Geen

Absoluut geen.

zijn er weinig tot niks. is te veel onder de maat

weinig

weinig tot niks. ze hebben al moeite om hun eigen huishouden rond te
zetten

Helemaal niets!

van de gemeente Grootegast moet niks worden meegenomen naar een
andere gemeente . Doet de nieuwe gemeente alleen maar schade aan
De leiders van Grootegast zijn niet capabel voor hun functie.

liefst zo weinig mogelijk.

??? OP dit moment ben ik helaas vrij negatief over onze gemeente.
Geen mening / kenmerken

Ik weet er te weinig van om daar iets over te kunnen zeggen.

Ik woon hier nog maar net, dus hier kan ik nog niet goed op antwoorden.

Ik woon nog niet zo lang in uw gemeente om dat te beoordelen.

Ik woon nog te kort in de gemeente om daar een goed antwoord op te
kunnen geven.

Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Misschien de locatie van het
gemeentehuis?

ik zou het niet weten. Leek is niets bijzonders t.o.v. de andere
gemeenten. Zelfs de achterkamertjes zijn dezelfde.

Daar kan ik geen duidelijk antwoord op geven, heb er ook nog niet
eerder over nagedacht dat de gemeenten samengaan.

Daar kan ik geen goed oordeel over geven.

Daar kan ik zo niet opkomen.

Daar woon ik nog te kort voor in deze gemeente om daar een oordeel
over te geven.

Géén zicht op!

Geen verdere opmerkingen.

Gen idee

niet ingevuld.






























Niet ingevuld.
Niet ingevuld.
Geen opmerkingen.
Geen specifieke kenemerken kan ik hiervoor bedenken.
geen specifieke kenmerken
Geen specifieke kenmerken wat mij betreft.
Er zijn geen kenmerken bij mij bekend
Dat is moeilijk aan te geven omdat ik geen specifieke kenmerken weet
die overstijgend zijn.
Dat weet ik echt niet
Zie voorgaande
zie vorige vraag
Helaas ben ik van de kenmerken van mijn huidige gemeente niet op de
hoogte.
nvt
n.v.t
Ik kan niet specifiek een kenmerk benoemen wat de nieuwe gemeente
ook moet hebben.
ik ken niet echt een kenmerk,
Ik ben niet voldoende op de hoogte van de huidige kenmerken om hier
een antwoord op te kunnen geven.
Heb geen belangrijke kenmerken
heb te weinig inzicht, woon hier sinds 25/1/16. Mijn ervaringen in de
gem. Leek waren in de tijd dat ik hier woon erg positief. Vooral de
overlegsituaties op verschillende niveaus en .... meemocht hebben mijn
.... Leek 1967-1979 als geweldig ervaren. (... = onleesbaar)
Wat zijn de huidige kenmerken.
we wonen sinds 2 maanden in de gemeente Grootegast en kunnen
hierover nog geen mening geven
Zie punt 10
maakt op zich niet zoveel uit, nieuwe gemeente nieuwe kansen.
Ik heb geen specifieke kenmerken, ik heb in zowel de gemeente Leek als
Grootegast gewoond. Als mensen mij vragen waar ik woon geef ik altijd
aan in het Westerkwartier. Samenvoeging gemeenten lijkt mij zeer
logisch.
deze vraag is in de vorige vragen al beantwoord
Zijn neutraal, want wonen nog maar pas in Zuidhorn

Algemeen

Humsterland moet bij de gemeente westerkwartier .

Aandacht voor de locale geschiedenis

aandacht voor inwoners

aanspreek punt in de buurt. verder zou ik niet weten wat u met deze
vraag bedoeld.

Als inwoner van de gemeente Leek spreek ik geen meningen uit De
gemeente Leek heeft in mijn ogen al genoeg afgebroken in het dorp

Rapport Herindeling Westerkwartiergemeenten, mei 2016 63
































Leek. O.A: boslaan Nienoord Pinkstermarkt met kermis uit het centrum
van het dorp te halen En nog durven te zeggen dat de pinkstermarkt
steeds gezelliger word. Ik geloof er echter niet in dat er geluisterd word
naar de inwoners. A.Alberts
Behoudt al het goede en verbeter de zaken die nu slecht gaan.
bundel van ieder gemeente de beste eigenschappen en kwaliteit en laat
de zwakke schakels los
Dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente
dat je de gemeente ook ziet
de gemoedelijkheid van een kleine gemeente. Moet dicht bij de burgers
blijven en ze moeten begrijpen dat de gemeente functioneert dankzij de
inwoners en niet andersom
De zeggenschap van de gemeente.
duidelijk zijn, en gemaakte afspraken nakomen
Duidelijke website die voor alle doelgroepen goed te bezoeken is.
Duidelijkheid naar de burger toe.
durf
Een goed overleg en gemaakte afspraken nakomen niet later maar
direct, en de juiste taken uitvoeren in de kleine kernen zodat deze niet in
het slob geraken
Een open structuur naar de burgers toe.
Eerder kenmerken van de gemeente Zuidhorn OVERNEMEN op het
gebied van Cultuur en Dierenbescherming bv. meewerken aan het
terugdringen van verwilderde katten door castratie/sterilisatie te
bekostigen.
Eerlijkheid, openhartig, vakbekwaam zijn,
Er zijn voor de mensen
Gastvrij...
gastvrijheid
gemoedelijkheid
gemoedelijkheid toegankelijkheid goede subsidie muziekvereniging
Geschiedenis maar ook de toekomst.
goede beleid
goede verhouding gemeente met inwoners.
herkenbaar karakter
herkenning, aandacht middenstand, actief sportbeleid
Het behoud van de oude gemeente grenzen. Leek wil groeien, dat wil ze
al jaren!!! Leek groeit al via Terhijl tegen Nw roden aan en via Oost Indie
tegen Zevenhuizen. Laat Leek NIET over Tolbert, NIebert heen tegen
Marum aan groeien!!
HET BELANG VAN CULTUREEL ERFGOED.
Het beste van de kenmerken van alle oude gemeenten gezamenlijk
verder uitbouwen om een sterke nieuwe gemeente te vormen, die ten
dienste zal staan aan haar inwoners voor nu en in de toekomst
Het bewustzijn dat de agrarische sector erg belangrijk is voor deze regio.
Het gemeentelogo.




























Het kan alleen maar beter denk ik. Gemeente Grootegast doet, in mijn
beleving, te weinig voor het dorp Niekerk, communiceert slecht. Al het
geld en projecten gaan naar Grootegast zelf. Dus niets meenemen,
alleen verbeteren!
Het kan alleen maar beter worden
Het liefst de naam. Westerkwartier doet mij niet aan een gemeente
denken maar aan regio (zoals Kennemerland of de Achterhoek óf een
natuurterrein zoals de Hoge Veluwe).
het moet een landelijke gemeente blijven
Het zoveel mogelijk zoals het nu is.
Hulp als er hulp nodig is
Ik was erg blij met de uitnodiging voor een excursie door de gemeente.
Helaas kon ik niet. Ik vond ook de stand van de gemeente met de
Oranjemarkt heel toegankelijk overkomen. Super!
in de positieve zin: behoudend; handhaving landelijkheid
informatie
jonge, frisse groeigemeente
kwaliteiten die er nu zijn moeten behouden blijven
Leek als "hoofdplaats" van de nieuw te vormen gemeente
Westerkwartier!
Leek is progressief in tegenstelling tot Grootegast en in mindere mate
Zuidhorn. Dat wil ik dus wel graag zo houden
Levendigheid
luisteren naar inwoners van de gemeente en niet uit een ivoren toren
regelen
Monumenten beleid
Neem voor het oude plan mee van de Kermis door het centrum heen.
Op dit moment heb ik geen idee wat de kwaliteit is van de gemeente .
er word niet geluisterd Wegen vooral in de dorpen rond om groote gast
zijn slecht Verguningen voor huizen in bepaalde stylen en of kleuren zijn
haast onmogelijk Ze geven totaal geen openheid en duidelijkheid in de
vorderingen van het azc School gebouwen zijn in slechte staat Voor de
jeugd is weinig tot niets te doen Waarom komt er bijv in het gebouw
aan de bovenweg die leeg staat niet een sociale werkplaats voor mensen
met een beperking/uitkering en voor jeugd die iets leuks te doen wil
hebben bijv fietsen repareren , hout bewerking , lassen en zo zijn er nog
genoeg mogelijkheden te bedenken om het uitdagend te maken om in
groote gast te komen wonen uiteraad moet dit ook beschikbaar zijn voor
alle omringende dorpen Dus op dit moment kan in geen kwaliteit
noemen
Optimale zelfstandigheid
participatie van inwoners
Peacefulness and friendliness
Positieve!!!!!
praktisch agrarisch beleid voeren
professionele medewerkers
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Progressief beleid, sociaal-liberaal, goede infrastructuur, hoge kwaliteit
woonomgeving, forensisch/Vinex
relatie overheid en burger op lokaal/plaatselijk niveau houden.
Natuurbeheer Noordhorn binding met Middag Humsterland laten houden.
Respecteren hoe de inwoners van Zevenhuizen in elkaar steken
saamhorigheid luisteren naar elkaar
Samen één zijn en om elkaar denken.
volgens mij is de gemeente Zuidhorn een goed draaiende organisatie.
Voorkoming te hoge lastendruk
wat bedoelt u met gemeentelijke kenmerken ? wAT KENMERKENT IS
VOOR ZUIDHORN MOET BLIJVEN BESTAAN.
Wat niet moet worden meegenomen ht oor de strot drukkn van zaken
die de burgers niet willen.
Werk uit besteden binnen eigen gemeente . Ik vind dat de huidige
gemeente het de laatste tijd erg goed doet er zijn zo veel dingen wat ik
benoemen kan maar in grootte lijnen hebben jullie de vragen nu al
gesteld in deze enquete , daar weten jullie nu mijn antwoord nu ook op .
Westerkwartier
Zelfstandig
Zo veel mogelijk ruimte voor alternatieve mogelijkheden aan
vrijkomende objecten op het platteland

Vraag 12: Hoe wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen over het samengaan van uw
gemeente met de andere gemeenten?

Op een andere manier, namelijk:








door vieringen (zoals Swet), want dan gaat het voor de meeste mensen
pas echt leven: als ze het kunnen BE-leven. Er sociaal-culturele
manifestatie(s) van maken, per thema bijvoorbeeld, waarbij mensen
vanuit het hele Westerkwartier samenwerken. Dergelijke festiviteiten
kunnen een prachtige start vormen van langdurige gemeentelijke
samenwerking tussen burgers
Geef mij het maar door op mijn email van de gemeente Grootegast zelf
Graag info, voor er definitieve beslissing al is genomen.
huis aan huis bladen worden op dit adres niet bezorgd (onrendabel
gebied?)
Iemand die dat persoonlijk komt melden hoe het zit
Ik zou de voordelen weleens willen zien tov de nadelen van herindeling.
Is nog niet duidelijk gemaakt wat dit precies voor ons als inwoner gaat
inhouden behalve dat we verder moeten rijden om in Gem huis terecht
te kunnen
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mijn man heeft zijn email adres opgegeven
op medelings borden in wijken en dorpen
post voor cruciale momenten, die verwijst naar website
Radio Westerkwartier

Vraag 13: Hoe wilt u betrokken blijven bij het
samengaan van uw gemeente met de andere
gemeenten?

Op een andere manier, namelijk:























Af en toe een vragenlijst online zoals deze is leuk en dan niet elke week
maar alleen als er iets belangrijks iets veranderd.
bericht per post
burgers laten meebeslissen over (de plek en het ontwerp) van het
nieuwe gemeentehuis, dat ook een soort huiskamer moet krijgen voor
de burgers van de nieuwe gemeente, waarin bijvoorbeeld vergaderd kan
worden door mensen vanuit het hele gebied om zo burgerinitiatieven te
faciliteren. Burgers moeten zich welkom en thuis voelen in het nieuwe
gemeentehuis, dat voor het hele gebied een soort \'dorpshuis\'-functie
moet krijgen (bv multifunctioneel gebruik van de raadszaal en
vergaderruimtes)
communicatie over het proces in de streekkranten
daar hebben we een gemeenteraad voor gekozen
dagblad, streekkrantjes etc.
de politieke partijen zouden het voortouw moeten nemen.
digitale enquêtes zoals deze
door hoge leeftijd moeilijk bij inspraakbijeenkomsten te zijn
door te blijven informeren
Goed en openlijk via de media geïnformeerd worden
Het uitgangspunt zal moeten zijn, dat de gemeentebesturen in staat zijn
zelf eea tot een goed einde te brengen.
ik heb gestemd!
Ik vind het vooral belangrijk om te lezen hoe het ervoor staat en
eventueel tips waar ik een reactie zou kunnen plaatsen.
indien gewenst persoonlijk advies/meedenken, eenmalig, niet voor
invloed maar voor scherpte in denken
infoavonden
Naar behoefte zal ik reageren
Nieuwsbrieven
Op de hoogte gehouden worden
per brief of post
periodieke mailing
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politieke partij
Radio Westerkwartier
referendum per gemeente over fusie
schriftelijk
social media
social media en e-nieuwsbrief
Via de info (post en/of mail) zoals in vorige vraag al genoemd
via de krant
Via de mail dat je er op kan reageren
via de punten die ik in de vorige vraag aangaf: mailing/huis aan
huisbladen
via deze website met periodieke informatie over wat en hoe, die wordt
gesignaleerd via Mijn Overheid.
via digitale nieuwsbrief (waarop ik de mogelijkheid krijg om te
abboneren)
via E-mail
via e-mail nieuwsbrief
via huisaanhuisbladen
via media
via periodieken
via sociale media
Voor of tegen, de herindeling is een feit.
wel betrokken
Wie heeft dit besloten eigenlijk? En op welke gronden?

Vraag 21: Tot slot: Hebt u suggesties / opmerkingen
over het geplande samengaan van uw gemeente
met de buurgemeenten of met betrekking tot dit
onderzoek?

Onderzoek (inhoud, technisch)

- Betere en duidelijker enquêtes opstellen. Dorpencoordinatoren
aanstellen (zie gemeente de Fryske Marren)

2 vragen hiervoor staat goede anwoord niet tussen. dit is thuiswonend

ALS 15 JARIGE MAG JE DE ENQUETE INVULLEN MAAR ER STAAT
NERGENS EEN VINKJE,THUIS WONEND KIND,WEL GEHUWD ENZ. VEILIG
VERKEER STIMULEREN. VAN ALLE GEMEENTES DE GOEDKOOPSTE
PRIJZEN HANTEREN.

Als 16-jarige stond er voor mij geen goede optie om als antwoord te
geven bij gezinssituatie....

Bij 9 Financiën en belastingdruk:daar weten de bewoners te weinig van.
Bij 9 Gemeentelijk vastgoed: zie vraag 21. Bij 9: Wat gebeurt er met de
gemeentehuizen en gemeente ambtenaren bij samenvoeging? (mijns





















inziens kapitaalvernietiging) Hoe gaat dat in de toekomst met de
betrokkenheid van de dorpsbewoners, mensen raken steeds minder
geinteresseerd is mijn ervaring. PS In 7 minuten invullen was iets te
kort. Ik heb er 1 1/2 uur over gedaan.
Bij de hele lijst van onderwerpen en het aangeven of het belangrijk,
neutraal, etc. Was is een rangschikking veel informatiever. Nu geeft
iedereen dezelfde waarde aan bij alle onderwerpen. Bij rangschikking
wordt men gedwongen keuzes te maken.
Bij vragen waarbij maar 3 antwoorden/keuzes mogelijk zijn moet je niet
meer dan 8 keuzes noemen. Overzicht raakt men kwijt bij meer.
De vragen zijn zo algemeen opgesteld dat bijna elke inwoner de
onderwerpen van belang vind. Ik zou de vragen graag meer selectief
zien. Ik vraag me af in hoeverre de uitkomsten van dit onderzoek
richtinggevend zijn voor een samensmelting van gemeentes.
De vragen zoals ze gesteld worden zijn allemaal heel belangrijk, hier
hebben jullie weinig aan.
deze steekproef vind ik positief. enquêtes blijven doen!
Die aangegeven 7 minuten heb ik niet gehaald, had beduidend meer tijd
nodig.
Dit is een niets zeggende vragenlijst. Echte keuzes worden uit de
weggegaan
Dit is in mijn ogen een nietszeggend onderzoek en opmerkingen over het
samengaan met andere gemeenten kan ik nog geen zinnig antwoord
opgeven. Eerst maar eens zien welke gemeente wat gaat doen.
Door de laatste vragen is de enquete beslist niet meer anoniem.
Door de laatste vragen, namelijk het vragen naar geslacht, leeftijd en
postcode is de enquête niet zo anoniem als men denkt. Daarom heb ik
mijn mailadres ook niet opgegeven
Een betere enquete dan deze. Zowel vraagstelling als woordkeuze waren
soms totaal onbegrijpbaar voor een normaal mens.
Eigenlijk heb ik geen flauw idee hoe dat samengaan eruit gaat zien en
wat dit zal betekenen voor de dienstverlening. Ik ervaar de gem. Leek
als redelijk 'vluchteling-vriendelijk' en hoop dat dit zo blijft. De enquête
vind ik weinig uitnodigend en weinig creatief. Kan me niet voorstellen
dat ze informatie oplevert die werkelijk relevant is.
Geen opmerkingen daarover. Wel over deze "enquête": de ronkende
zinnen (meer reclame slogans) die het beleid van de gemeente
weergeven zijn stuk voor stuk zeer belangrijk en op elke (écht elke)
gemeente toepasbaar. Allemaal open deuren! Waarin onderscheidt de
gemeente "westerkwartier' zich van andere gemeentes? Dat wil ik graag
zien! Wat zijn de plannen? Wat gaat er veranderen in het algemeen en in
het bijzonder voor mij, de inwoner?
Geen suggesties over het samengaan van de gemeentes. Over het
onderzoek: De vraagstelling kan duidelijker
Graag info over uitslag enquete
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Het lijkt me interessant informatie te verkrijgen, dan wel in een enquete
vragen tre beantwoorden over de organisatie en inrichting van het
ambtelijk apparaat van de nieuwe gemeente
Ik knapte af, nadat ik telkens gecorrigeerd werd, omdat ik teveel
antwoorden invulde. Toen was mijn interesse verloren.
Ik vind veel van de vragen mbt 'belangrijk voor de gemeente'open
deuren:is nl. allemaal heel belangrijk.
Ik vond deze vragen niet erg duidelijk en concreet. Met de antwoorden
kan de nieuwe gemeente alle kanten op. Daarom graag concretere
vragen en opmerkingen voor het pennel.
Jammer dat dit onderzoek alleen per internet kan, dat heb ik niet. En
dan moet je andere mensen dit voor je laten doen. Een papieren
enquêteformulier had ik zelf nog kunnen doen. Hopelijk wordt de nieuwe
gemeente niet bereikbaar voor mensen die geen internet hebben.
Hopelijk wordt daar rekening mee gehouden.
Leuk zo'n anonieme enquête. Wel jammer dat een unieke toegangscode
op de persoon verstrekt is, en dus herleidbaar naar die persoon is.
MBT tot dit onderzoek: De (vraag)stelling is wel heel beknopt. Dit is
prettig, maar heeft wat mij betreft wel geleid tot onduidelijkheid. Graag
volgende keer wat meer tekst en uitleg
mis af en toe duidelijke omschrijving van gehanteerde begrippen
Nee, maar vond het vervelend dat ik eerder ingevoerde antwoorden niet
kon aanvullen/ corrigeren.
Terugkoppeling van de resultaten van deze enquête (uitkomsten,
responsiepercentage).
U schrijft mij een brief met persoonlijke inlog, en weet dan ook al mijn
persoonlijke gegevens. Het is dan onzinnig dit nogmaals te vragen in de
enquete. De vragen zijn niet concreet en laten teveel suggestieve
benaderingen open, graag de vragen kort en bondig formuleren.
Persoonlijk had ik meer vragen verwacht over de visie van 2019 hoe de
gemeente dan vorm zou moeten krijgen.
Veel succes gewenst/ onderzoek heeft nogal veel open vragen
Veel vragen zijn algemeen. Ze zijn voor meerder uitleg vatbaar. Volgens
mij kunt u hier nooit harde conclusies aan verbinden.
Vraagstelling is denk ik te complex. Liever enkelvoudige vragen. Denk
dat er meer vragen over afwegingen moeten worden gesteld. Politiek is
keuzes maken. Alles is niet mogelijk. Wel is het goed wat
achtergrondinformatie te geven bij de vraag (liefst met wat voor- en
tegen argumenten). Liever wat vaker een enquete sturen met een
beperkt aantal heldere (éénduidige) vragen over keuzes dan in één keer
een (zeer) uitgebreide enquête. Denk dat het goed is om de gemeenten
te laten samengaan om de kwaliteit te bevorderen met in acht neming
dat iedereen redelijk makkelijk toegang heeft tot de nieuwe gemeente
waarbij wel enige moeite mag worden gevraagd van diezelfde burger.
Wel moeten ook de belangen van de kleinere doelgroepen worden
bewaakt. Enquetering kan hier een goed instrument voor zijn (mits goed









uitgevoerd!) en waarbij vooraf een stelling en achteraf de resultaten in
de plaatselijke kranten worden gepubliceerd om een levendige discussie
te bevorderen. De beslissingen liggen echter altijd bij de raadsleden
omdat van hen (met een kiezersmandaat) mag worden verwacht dat ze
een afgewogen beslissing kunnen nemen op basis van de beschikbare
informatie (van o.a. de enquetes)
Vragen over inkomen / opleiding etc. vind ik nooit relevant zeker niet
wanneer ze verplicht beantwoord moeten worden. En ik denk dat
wanneer u mensen zonder e-mail adres "uitsluit " een belangrijke
doelgroep minder gehoord wordt
Vraagstelling was niet altijd even duidelijk.
Zou bijzonder prettig vinden als er aanstaande keuzes worden gemaakt
in deze er serieus wordt gekeken naar de optie (bindend)-referendum
zodat keuzes draagvlak hebben Zou het (ook) bijzonder prettig vinden
als ik aan eind van enquête deze kan opslaan op computer en of
uitprinten met de door mij gegeven antwoorden dat geldt dan ook voor
toekomstige enquêtes
Vreemd dat maar 1 persoon op dit adres het formulier kan invullen.
Het komt bijna in de privé sfeer, alleen het huisnummer nog. Zoiets
moet alleen op dorpsniveau gebeuren.

Korte lijnen

Dat de lijn van de inwoner naar de gemeente net zo kort blijft als nu.

Probeer de korte lijnen richting inwoners te behouden, juist om
bijvoorbeeld contact te houden met dezelfde ambtenaar. Een gezicht bij
een gemeente is een echte pré.

Zorg voor korte lijnen binnen de nieuwe gemeente, daarbij is
bereikbaarheid buiten de reguliere werkuren m.i. essentieel zodat zaken
ook op die manier efficient goed kunnen worden geregeld. (nu in de
gemeente Marum niet goed geregeld waardoor loketfunctie stokt)

Houd korte lijnen met de inwoners van de Gemeente, en zet
beleidsmedewerkers op de juiste plek die verstand van zaken hebben.
Maak niet automatisch gebruik van kostbare bureaus van buiten af. Maar
ga op zoek binnen de Gemeente.

korte lijnen tussen inwoners en gemeente handhaven.

Laat praktijk en theorie goed op elkaar aansluiten, reageer snel
adequaat en draag zorg voor dat het groter worden niet ten koste gaat
van slagkracht!
Bereikbaarheid

avond openstellingen en bereikbaarheid

Beter bereik tussen alle woonplaatsen in de gemeente

De gemeenten onderling een auto- en fietsverbindingen hebben.

De identiteit van eigen gemeente behouden en dat de gemeente dichtbij
de burger blijft. De bereikbaarheid in eigen gemeente,zoals burgerzaken.

goede bereikbaarheid dicht bij de burgers blijven
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Ik hoop dat alles een beetje bereikbaar blijft, zodat je niet altijd moet
reizen om iets gedaan te krijgen, dit ook i.v.m.het niet in bezit zijn van
een auto en het openbaar vervoer duur is.
ik hoop dat de bereikbaarheid goed blijft
Ik hoop dat de reorganisatie geen spel wordt van politieke ego's in d
everscheidene gemeenten. Daar zit niemand in de regio op te wachten.
Je moet zo'n reorganisatie puur rationeel aanvliegen. Ontwikkel een
goed strategisch plan met missie, visie en doelen. En ga het vandaar uit
organiseren! Wat ik zelf erg belangrijk vind, gezien de enorme
oppervlakte van de nieuwe gemeente, is de bereikbaarheid. Ik zou altijd
kiezen voor een model van een centraal gemeentenhuis, waarin de
faciliterende administratieve en automatiseringsdiensten zijn gehuisvest,
maar decentraal in alle gemeenten openbare werken ( met onder meer
brandweer etc) en in alle ( grotere) dorpen inlooppunten waar de
inwoners terecht kunnen voor burgerzaken etc. Je houdt dan echt
verbinding met je inwoners. Bereikbaar wordt nog belangrijker door de
verdere "vergrijzing"van de bevolking. Gezien de voortschrijdende IT (
cloud automatisering) heeft zo'n reorganisatie als grote voordeel dat je
nu alles ineens goed kunt organiseren via een model, waar je jaren mee
vooruit kunt! Maak door deze fusie de "turn around" naar faciliterende,
dienstbare gemeente, waarin de inwoners weer echt centraal komen te
staan en jullie krijgen van mij de handen op elkaar!
Ik vind dat het samengaan van de 4 gemeenten niet ten koste mag gaan
van de fysieke bereikbaarheid van het gemeentehuis of wellicht nieuw te
creëren "contactadres", speciaal voor de oudere bewoners die zich
uitsluitend te voet, per scootmobiel of rolstoel kunnen voortbewegen. De
afstand tussen bewoners en het gemeentehuis/contactadres mag dus
niet te groot worden.
Liever niet maar het zal wel moeten. De gemeente moet bereikbaar
blijven voor de burgers. Het zal er voor ons niet beter op worden.
Vootal bereikbaar zijn voor jong en oud.
Zorg dat de gemeente goed bereikbaar blijft en zijn betrokkenheid bij de
gemeente laat zien. Wees transparant over de voortgang van het
samengaan van de gemeenten en luister daarbij ook naar de inwoners
van deze gemeenten.

Gemeentehuis / Loket / Dienstverlening

Als er geen gemeentehuis open blijft in nu de gemeente Leek, kan er dan
een dependance komen om zaken te regelen? Ik durf niet overal naar
toe. Familie is niet in de buurt en buren zijn ziek of werken overdag.

Als het gemeentehuis gesloten word, een zitting op bepaalde tijden voor
het loketgebeuren houden\,zpals rijbewijzen, paspoorten enz.

Belangrijk om de dienstverlening toch in alle plaatsen in stand te
houden. Gemeentehuis Grootegast is goed toegankelijk en wij zouden
het lastig vinden om naar een andere plaats te moeten voor allerhande
zaken.


















Betere openingstijden van gemeentehuis, daarmee rekening houden met
werkende mensen
Blijft het gemeentehuis bestaan in Zuidhorn?
Burgerzaken graag op meerdere plekken in de gemeente t.b.v. service
aan de bevolking
Centraliseren is mooi maar voor veel (oudere) bewoners zal het prettig
zijn als er in de vertrouwde hoofddorpen een dependance zal blijven van
een gemeentehuis.
Dat de dienstverlening aan de burger op hetzelfde nivo blijft en dat men
niet naar een ander dorp moet om bijv. paspoort, rijbewijs e.d. te
verlengen.
Dat er nog wel in elke oude gemeente een gemeentehuis of een plek
blijft waar je je zaken kunt doen dus op 1 centraal plek
Dat het gemeentehuis in het dorp blijft!
Dat het gemeentehuis van Grootegast (in afgeslankte vorm) blijft
bestaan. Dat blijft voor mij de zichtbare kern van de eigen
gemeenschap. Dat de nieuwe gemeente oog blijft houden voor de
gemeenschaps bindende functie van de kerken. In het overleg m.b.t
welzijn moet de gemeente de kerken en andere geloofsgemeenschappen
betrekken. Dat de gemeente zich wel door organisatie bureaus kan laten
adviseren, maar dat in de uitvoering de nuchtere, praktische Groningse
levensinstelling de boventoon blijft voeren. Dat het Westerkwartier altijd
een landelijk gebied blijft.
Dat je makkelijk bij het gemeentehuis kunt komen, beetje centraal.
dat voorzieningen zoals bijv. gemeentehuis e.d. in Marum blijven.
De reisafstand tot betrekking van een 'nieuw' gemeentehuis moet voor
een ieder in de eventuele nieuwe gemeente een gelijke afstand hebben.
met milieu hoog in het Vaandel van de Nederlandse maatschappij lijkt
het me niet bevorderlijk om grote afstanden te creëren om een
gemeente te benaderen. ook voor oudere mensen lijkt me dit niet
bevorderlijk.
een nieuw gemeentehuis bouwen is geld verspilling. de huidige
gebouwen kunnen na mijn idee prima hiervoor worden gebruikt. de
panden die overblijven kunnen dan prima als wijkbureau worden
gebruikt, de bewoners hoeven dan niet lang te reizen om iets te regelen.
Een suggestie (reeds zo"n 12 jr. geleden schriftelijk aan Gem. Leek
gedaan): Richt voor Leek/Marum, dat is in oude benaming Vredewold
een gemeentehuis op zuid van de A7, afslag Boerakker; en voor
Zuidhorn/Grootegast dat is het vroegere Langewold eenzelfde B en W
vergadercentrum bij de T-kruising Boerakker-Sebaldeburen. In Niekerk
de lelijke bocht in de Grootegast Zuidhorn verbinding rechtdoor maken.
De administratiekantoren van de 4 gemeenten voorlopig handhaven.
Voor het centrale gebied van de nieuwe gemeente, dat is ruwweg de
strook tussen Grijpskerk en Tolbert, nu vrijwel braakliggend had ik zo
een eigen idee. (De 2000ha sompgebied tussen Leek en Groningen zou
ik ook wel invulling willen geven)
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Geen gesteggel over de plaats van het gemeentehuis. Gebruik maken
van de ruimtes die er nu zijn. Moet centraal in de nieuw te vormen
gemeente. Voor hen die zich moeilijk kunnen verplaatsen zijn wellicht
(tijdelijk) bemenste loketten in de 'oude vier' hoofddorpen wellicht een
uitkomst.
Geen vast gemeentehuis meer. Flex werkplekken over de gemeenten
verdeelt. Rondreizende raadsvergaderingen.
Gemeentehuis in grootegast moet behouden en open blijven.
Gemeentehuis in Leek
Gemeentehuis in Leek blijven
Gemeentehuis in Zuidhorn Bibliotheek Servicepunt In Grijpskerk en De
Wierde (verzorgingshuis)moet blijven.
Gemeentehuis moet in Zuidhorn blijven
gemeentehuis op een centrale plek
Gezien mijn ervaring bij andere gemeentelijke samenvoegingen ben ik in
eerste instantie tegen nieuwbouw van een gemeentehuis (als dat aan de
orde is). Zeker in deze tijd van flexibele werkplekken ed. Reeds
meerdere keren heb ik zo samengevoegde gemeenten zien veranderen
in art. 12(13?) gemeenten. Grootse plannen worden uiteindelijk een
(financiëel) fiasco, waarbij de inwoners altijd de dupe worden en
niet/nooit de bestuurders.
Het gemeentehuis in Grootegast in iedergeval behouden.
Het gemeentehuis mooi centraal in Grootegast vestigen
Het is misschien raadzaam om verschillende taken / functies, bv afgifte
documenten op verschillende plaatsen in de dan zo'n grote gemeente te
houden.
Het nieuwe gemeentehuis centraal plaatsen, dus NIEKERK
Het staat of valt door het personeel dat in het gemeentehuis werkt, het
is erg belangerijk dat er mensen komen te werken die ook in de
gemeente wonen, en dat het niet gewoon werk is.
hou in elke bestaande gemeente een (dependance van een)
gemeentehuis. Dus niet 1 centraal gemeentehuis in bijvoorbeeld Leek of
Zuidhorn. Dit om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te houden voor
een ieder.
Iedere gemeente zijn eigen gemeentehuis houden. ivm met lange
reistijd. Het had voor mij niet gehoeven!!
Ik ben op dit moment niet op de hoogte van de plannen maar vind het
wel een enorm groot gebied! Ik zou heel graag zien dat er (misschien
voorlopig) een loket blijft in Zuidhorn.
Ik vind het belangrijk dat de toegankelijkheid van de verschillende
gemeentehuizen blijft. Liever geen kilometers reizen voor een paspoort
o.i.d.
Ik vind het belangrijk dat het gemeentehuis centraal komt te staan, het
kan ook dat er meerdere gemeentenhuizen komen (deel
gemeentenhuizen). Deze moeten wel goed samen werken. Dus met het
zelfde systeem hanteren.





















Ik wil alleen erg stressen, dat het gemeentehuis centraal moet komen,
want als ik vanuit Opende helemaal naar Leek moet rijden voor een ID
kaart bijvoorbeeld, is omslachtig.
Ik zou graag willen dat er een loket in elk dorp kan blijven bestaan zodat
er een aanspreekpunt blijft Maar het liefst mag het bij het oude blijven
dus geen samengaan
Ik zou het vervelend vinden om bijvoorbeeld voor een nieuw
identiteitsbewijs naar een andere plaats te moeten, daar ik niet beschik
over eigen vervoer.
Indien er een nieuw gemeentehuis in de planning ligt plaats deze dan
aan de A7 bij Leek of Marum, dit in verband met een goede
bereikbaarheid voor alle burgers.
is het wellicht mogelijk om een aantal persoonlijke zaken als aanvragen
voor vergunningen, aangiftes e.d. toch enigszins gedecentraliseerd te
houden?
Ja gemeente huis in grootegast moet blijven
maak me zorgen over de bereikbaarheid per openbaar vervoer naar
gemeentehuis
Maak nu niet weer een nieuw gemeente huis maar verspreid het over de
bestaande gebouwen . Laat veel dingen zoals ze nu zijn dan hou je bijna
iedereen tevreden .
makkelijk bereikbaar zijn zowel telefonisch als op locatie, het sneller
verwerken van bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning
bestemmingsplan of wijziging
Mocht de fusie van de gemeenten doorgaan dan willen we graag hebben
dat het gemeentehuis zich blijft gevestigd in Leek.
Niet een nieuw gemeentehuis gaan bouwen maar een virtueel digitaal
gemeentehuis scheppen
Ook voor oudere bewoners moet het gemeentehuis bereikbaar blijven bv
door openbaar vervoer tussen de dorpen binnen de nieuwe gemeente.
plaats een eventueel gemeentehuis niet ten koste van alles in een dorp
of grote plaats maar desnoods midden in het veld maar goed bereikbaar
en dus centraal ten opzichte van de bewoners kernen.
Sta achter dit voorstel. Kleine gemeenten is niet meer van deze tijd. Elk
groot dorp zou wel een loket moeten hebben, beter nog zoveel mogelijk
digitaal gaan. Hoop dat Leek met zijn ligging en uitstraling het
'middelpunt' van de nieuwe gemeente wordt.
Suggestie: Ga geen nieuw gemeentehuis bouwen kijk naar gemeente
Hollands Kroon duur gemeente huis gebouwd en het word nu verhuurd.
volgens kan het niet anders dat er veel zaken zaken die je goedkoper en
effectiever door de 4 gemeenten samen kan regelen/sturen. Voorbeelden
wegen onderhoud, groenvoorziening, afhandeling van allerlei aanvragen
en procedures. Mijn voorkeur gaat uit dat in elke gemeente wel een
gebouw blijft, waar mensen terecht kunnen voor vragen etc. Vooral voor
de ouderen en mensen zonder auto lijkt mij dit belangrijk.
Voorkeur situatie Gemeentehuis in Leek.
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waar vestigt de gemeente zich na het samengaan?
Wij zijn niet enthousiast over de fusieplannen. Vooral de bereikbaarheid
van het gemeentehuis voor allerlei zaken baart ons zorgen.
Zorg dat er in elke dorp wel een gemeentelijk apparaat blijft bestaan
voor alle vragen en documenten. Onzin om van Marum naar Zuidhorn te
moeten voor documenten. Wat is nu concreet het voordeel voor mij en al
mijn inwoners van ons dorp? Groter is niet altijd beter
Zorg voor een goede dependance in Grootegast,waarbij diverse zaken
(paspoort, rijbewijs en andere zaken)daar geregeld kunnen
worden,zodat ouderen, hulpbehoevenden en andere mensen die niet zo
mobiel zijn, niet stad en land af hoeven te vliegen om hun zaakjes in
orde te brengen.
Zorg voor een goede loketfunctie in de 'oude' gemeenten. De Rabobank
heeft laten zien hoe het niet moet. Het loket moet dan dienst doen voor
de dienstverlening, maar ook voor contacten tussen bestuurders en
inwoners/ondernemers.
Zorg dat het nieuwe gemeentehuis centraal staat en goed bereikbaar en
met ruime openingstijden is voor alle inwoners van de nieuwe gemeente
Een deel van hoogkerk hoorde tot 1990 tot het westerkwartier komt dit
nu bij ons terug? Ezinge hoort ook bij het westerkwartier!! Ik hoop dat
er GEEN nieuw gemeentehuis word gebouwd
In de gemeente professionele medewerkers. En de eigen koninkrijken zo
snel mogelijk opheffen.
In de nieuw te vormen gemeente een kwalitatieve dienstverlening, die
kan inspelen op de snelle veranderingen in onze maatschappij.
Maak er wat moois van met een goede dienstverlening en luister naar uw
burgers.
Toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor ouderen en
bijvoorbeeld mensen met een uitkering voor het geval de gemeentelijke
diensten geconcentreerd gaan worden op één fysieke locatie.
Zorg dat de huidige kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente
Zuidhorn binnen de gemeente Westerkwartier behouden blijft.
GRAAG ZOU IK ZIEN DAT DE BELANGRIJKSTE HANDELINGEN WAT
BETREFT GEMEENTELIJKE ZAKEN IN EIGEN (OUDE) GEMEENTE
MOGELIJK BLIJVEN.

Bestuur / Raad

http://m.trouw.nl/tr/m/nl/12684/Patrick-vanSchie/article/detail/4289139/2016/04/25/Het-lokale-bestuur-is-eenmaatje-te-groot.dhtml?originatingNavigationItemId=4328

Aduard niet üitleveren" aan de gemeente Groningen voorkeur voor
burgemeester Zwart, ik weet dat ik daar niets over te zeggen heb.....,
maar ik vind hem het meest geschikt van de vier burgemeesters

Ben bang dat de gemeente te groot wordt en gemeentelijke bestuur nog
verder verwijderd wordt van ons als inwoners. Hoe groter hoe on











overzichtelijker, managers boven managers die met de poen weglopen.
Zo als de situatie nu is kan er toch onderling samengewerkt worden?
Geen leden in de raad die geen ervaring hebben met besturen van een
"bedrijf"(gemeente)
Graag dat Zuidhorn het middelpunt blijft En dat onze burger meester
aan het roer blijft
graag een zo goed mogelijk bereikbaarheid van het gemeentebestuur
handhaven voor alle burgers
Het klinkt erg massief. Hoe behoud je de kleinschaligheid en lokaal
bestuur?
Zorg voor professionele bestuurders. Strenger toezicht bij evenementen
op overmatig alcohol gebruik en de daaropvolgende vernielingen. Veilig
wonen, buurtpreventie. Schoonhouden van de dorpen al of niet via een
plaatselijke verordening.
Laat kwaliteit van bestuur en ambtelijk apparaat prevaleren boven de
kostenaspecten van de indeling. Maak inwoners duidelijk dat de
herindeling geen bezuinigingsoperatie is maar een kwaliteitsoperatie.
Hoop op een kwaltief goed gemeenteraad die zich onafhankelijk en
bekwaam en waakzaam opstelt t.o.v B&W.
Voortgang bespoedigen niet blijven hangen in details Laat voor de
belangrijkste items een advies uitbrengen door een ambtelijke commisie
bestaande uit 4 personen van elke gemeente 1 en spreek vooraf uit op
welke termijn er bestuurlijk een beslissing moet worden genomen.
Hiermee voorkom je uitstel wat m.i erg slecht is.

Financieel (beleid)

Alle keuzes moeten financieel goed onderbouwd worden. De
dienstverlening moet betaalbaar blijven. Het lijkt mij dat automatisering
daarbij een goede hulpmiddel kan zijn. Het samengaan van de
gemeentes is een logische stap die past bij deze tijd.

Als door samenvoeging gemeenten alles maar niet duurder wordt in
plaats van een besparing

aub. geen belastingverhogingen

Dat de vaste lasten niet tot verhoging leiden maar eerder zullen dalen

Dat het Financieel niet een groot fiasco wordt. Zodat we als inwoners
meer belastingen moeten betalen, en er minder voor terug krijgen.
Bijvoorbeeld aan veiligheid / hygiëne / sport /middenstand in winkels
e.d.

Een gezonde en solide financiële basis is het uigangspunt. Gemeente
Leek heeft in het verleden een potje van gemaakt zelfs onder curatele
van de overheid gesteld met als gevolg flinke bezuiningen op diverse
gemeentelijke uitgavenposten en daar zijn de gewone burgers de dupe
van met grote gevolgen: namelijk lastenverzwaring om de gaten te
dichten.

fusies hebben vaak ten doel om kosten te besparen, maar in de praktijk
valt dat vaak vreselijk tegen
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Goedkopere gemeentelijke belasting
Hou als hoofddoel: kostenbesparing.
Ik hoop dat het financieel ook aantrekkelijker wordt.
Ik hoop dat het samengaan van Gemeentes financieel gezien niet ten
nadele van de burger zal komen.
Ik neem waar dat Marum nog even veel investeert in het eigen dorp. Het
is zaak nu reeds tussen de gemeenten de meerjarencijfers uit te
wisselen, zodat er in 2019 geen verassingen ontstaan met lege
schatkisten. Op het Rotterdams stadhuis staat de waarschuwing "Sera
parcimonia in fundo". Het is te laat als de bodum van van de schatkist in
zicht komt. Elke herindeling leidt tot hogere lasten voor de inwoners,
laat WKtier hierop een positieve uitzondering zijn: geen verdere
belastingverhogingen, geen bestuurlijke drukte!
in kader van effiency, kostenbesparing en vermindering van het
ambtenaren apparaat: samengaan kan wat mij betreft niet snel genoeg
uitgevoerd worden.
kosten besparen
Kunt U aangeven welke besparing (financieel)hierdoor wordt verkregen
Onroerendgoed belasting halveren is abnormaal duur in Leek.........
Waak over de financiën! Mijn beleving is dat (misschien wel
noodzakelijk) groter worden/fusie/samengaan van partners (4
gemeenten) juist extra kosten met zich mee brengt; niet alleen nu maar
meer nog in de toekomst. Hoe groter en logger het 'lichaam', hoe hoger
de kosten. (huisvesting, personeelskosten, reiskosten, (minder
productieve uren). Verder succes met de voorbereidingen en uitvoering
van de plannen PS Het serieus invullen van deze enquête heeft mij 35
min. gekost i.p.v. 7 min.
De woz aanslag mag hier niet door omhoog gaan,schrap eerst maar in
personeel en gebouwen.Want dit moet toch het grote voordeel van de
fusie zijn.
denk aan de kosten. durf overtollig personeel er direct uit te gooien.
kwaliteit burgemeester moet omhoog. ambtenaren zijn er voor de
burgers en niet anders om. wie niet de kwaliteit heeft om service te
verlenen== lozen.
Ik ben bang dat wij de christelijk identiteit gaan verliezen als gemeente
Zuidhorn en dat wij ons moeten schikken aan de andere gemeenten.
Ook maak ik mij zorgen over de financiën. Zijn de gemeentes Grootegast
en Marum wel financieel gezond?
uit ervaring kan ik zeggen dat samengaan niet altijd voordelen geeft,
vooral financieel niet. Door samen te voegen denk men financiële
voordelen te behalen, dat is meestal niet het geval. Met nauw
samenwerken worden vaak vele malen betere resultaten behaald. Maar
men wil vanuit overheidsoverweging naar de moderne grootschaligheid
grootschaligheid,het zij zo.




De nieuwe taken die door de centrale -overheid aan de gemeenten wordt
gegeven; serieus uitvoeren en voor deze taken geen financiele buffers
hanteren.
Zorg ervoor dat het allemaal goedkoper kan.

Burgers betrekken / naar de burgers luisteren

Betrek de jeugd bij de herindeling en bij de politiek. Zij zijn immers de
toekomst, maar de herindeling moet wel doorgaan.

Betrek inwoners en houd ze goed en tijdig op de hoogte van de stappen,
die de gemeenten maken in dit proces.

betrokkenheid van de burger bewaken

bij alles wat besloten moet worden, moeten de inwoners zo breed
mogelijk centraal gesteld worden

Bij ingrijpende plannen bewoners laten stemmen. Uitgebreide
voorlichting naar de bewoners hoe het gaat met de taakverdeling per
gemeente. Blijven de gemeentehuizen bestaan?

Blijf de individuele inwoner erbij betrekken

Blijf dicht bij de burger staan

De betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijke politiek is nogal
beperkt naar mijn mening. Nu er meer verantwoordelijkheden bij de
gemeenten zijn komen te liggen, zou ik graag willen, dat de politieke
partijen zichtbaarder worden.

de betrokkenheid van de inwoners bij het herindelingsproces kan wat mij
betreft groter

De vraag bij het invullen van mijn email adres: dat u mij op de door mij
ingevulde manieren, via email zult informeren, is een gekke vraag.
Verder vind ik dat er vage beschrijvingen bij de kernwaarden staan.
Mijn tip voor de nieuwe gemeente is kom uit dat gemeentehuis,
letterlijk. Toon interesse. Juist als betreffende ambtenaar. Maak jezelf
zichtbaar. Verschuil je niet achter de wethouder, maar kom ook eens
naar een uitvoering van de lokale blaaskapel als cultuur in je
takenpakket zit. Nog een tip: Betrokkenheid creëer je als gemeente
ook door bijvoorbeeld de nieuwe inwoners van de gemeente persoonlijk
(via een brief bijvoorbeeld) uit te nodigen voor de nieuwjaarsborrel.
Nieuwe mensen lezen de lokale krant vaak nog niet heel goed en op
deze manier kun je binding met je gemeente krijgen.

Doe het in goed overleg en betrek de inwoners en het bedrijfsleven altijd
bij beslissingen die genomen gaan worden. Samen worden we sterker en
beter!

Goed dat inwoners van deze gemeenten worden betrokken bij dit
onderzoek en dat de gemeenten dit niet zelf beslissen. Blijf luisteren
naar de inwoners en hun meningen.

Het is belangrijk dat de nieuwe gemeente lokaal zichtbaar blijft en
betrokken is. Dat moet terug te zien zijn in het beleid van de nieuwe
gemeente. Daarnaast denk ik dat vooraf heel duidelijk moet zijn voor
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burgers wat er gaat veranderen ten opzichte van de huidige situatie
zowel inhoudelijk als procesmatig. Tenslotte vind ik dat vooraf heel
duidelijke afspraken tussen de huidige gemeentebesturen moeten
worden gemaakt over toekomstig financieel beleid irt tot de huidige
financiële posities van de deelnemende gemeenten. Ik weet niet hoe de
andere deelnemende gemeenten er financieel voor staan maar wees
daar transparant over richting burgers en ook over welke afspraken
onderling worden gemaakt om tot een succesvol gezamenlijk financieel
beleid te komen, hoe dat beleid er uit gaat zien en hoe daar te komen.
Transparantie is erg belangrijk in zon proces. Neem de burger mee in
wat er aan stappen wordt gezet en betrek ons (daarbij) zoals nu via
deze enquete.
laat de afstand naar bewoners niet groter worden dan het nu al is, teveel
beslissingen waar de direct betrokkenen het niet mee een zijn.
Zichtbaarheid en betrokken
Zorg dat alle leeftijdsgroepen betrokken zijn
Zoals gezegd: houd burgers en ondernemers betrokken. Bezuinig lokale
(reeds aanwezige) faciliteiten niet weg, ook niet op de lange termijn.
Vergeet ook vooral de kleine ondernemers niet, in regelgeving en
dergelijke heeft deze groep veel moeiten, terwijl het de (economische ! )
toekomst van de regio is! Deze groep draagt erg veel bij aan de
betrokkenheid en de leefbaarheid van de woonomgeving.
zorg dat de bewoners niet te ver van je af komen te staan. en dat al het
geld niet naar de "grotere" plaatsen gaan hou ook rekening met de
kleine plaatsen.
ook externe organisaties die nu nauw betrokken zijn bij de uitvoering
van gemeentelijke taken betrekken.
Het is belangrijk contact te houden met de inwoners van je gemeente.
Hierin kunnen volgens mij de 'wijkteams' van de gemeente een functie
vervullen door op bepaalde momenten open te staan voor de bewoners
van een dorp.
Ga zorgvuldig om met input die je ophaalt van inwoners en wees
duidelijk in wat we van de inspraak mogen verwachten. Houdt de panels
in leven ook na de herindeling.
Een gemeente met zo'n groot oppervlak, als straks Westerkwartier, kan
alleen goed in contact met de burger blijven, als er geografisch
gespreide aanwezigheid gehandhaafd wordt. Dat kan bijvoorbeeld, door
de 4 straks voormalige gemeentehuizen open te houden.
Er moet denk ik zwaarder worden ingezet op contact burger/overheid.
De vraag is of deze opschaling op deze manier daar wel toe bijdraagt.
Houdt het persoonlijk! Blijf kijken naar lokale omstandigheden en
belangen!
Wij hebben het gevoel, al jaren gehad dat er dingen beslist worden,
zonder dat de burger erachter staat, en hier word te weinig echt
diepgaand onderzoek naar gedaan. Dus er moet meer naar de bewoners
















worden geluisterd, en betrokken worden bij gemeentelijke beslissingen.
Anno 2016/2019
Vaker luisteren naar de bewoners in de gemeente als deze adviezen
o.i.d. geven en niet doorduwen wat de gemeente perse wil!
Neem de tijd om goed naar elkaar te luisteren, ieder heeft een ander
inzicht. Kom tot goede besluiten waar jullie goed kijken naar de wensen
van de inwoner.
Na inventarisatie concreet handelen naar datgene wat burgers wensen
ipv dit onderzoek als een procedure te zien die doorlopen wordt vanwege
de formaliteit.
maakt niet uit wat je zegt naar de bewoners word niet geluisterd alles is
al achter onze rug om beslist
luister beter naar wat de inwoners willen. en probeer samen met de
inwoners er een mooie betaalbare gemeente van te maken. en laat
zoveel mogelijk de openbare aanbestedingen doen met lokale
aannemers en bedrijven uit de gemeente en wissel dit af onderling
Luisteren naar de bewoners
Ik vind het goed dat de inwoners een onderzoek als deze kunnen
invullen om op die manier mee te denken.
ik vind dit een goed initiatief om de burger hierbij te betrekken.
ik denk dat het een goed idee is om alle inwoners van deze vier
gemeenten te benaderen of ze überhaupt wel samen willen. Ik denk
namelijk dat er veel mensen tegen zijn, voor veel mensen hoeft dit niet
Het Westerkwartier is een prachtig gebied met een eigen identiteit,
geschiedenis en taal. Om als kersverse gemeente Westerkwartier op een
mooie manier groot te worden, zou het geweldig zijn als alle inwoners
zoveel mogelijk kunnen meegroeien in dit proces. Vier het dus op zo veel
mogelijk manieren en laat inwoners BELEVEN wat het is om een
Westerkwartierder (?) te zijn. Organiseer en stimuleer dus zoveel
mogelijk brede Westerkwartierse evenementen, zet ons goed op de
kaart om als gemeente zelf stevig in het zadel te komen zitten, en om
als inwoners een sterke eigen identiteit en band met de gemeente te
ontwikkelen. Want het moet van onderaf groeien, het kan niet van
bovenaf worden opgelegd. De gemeente Westerkwartier kan alleen
groeien en bloeien als zoveel mogelijk inwoners zich heel sterk
betrokken voelen bij het gebied en zich willen inzetten voor dit gebied.
Als dat voelt als liefdewerk, is het geen moeite voor de mensen en spint
de gemeente/gemeenschap er garen bij!
Grootste wens is dat er vooral gehoor wordt gegeven aan de wensen van
de burgers van de 4 gemeenten.
Doen wat er beloofd wordt en geld wat eerst d.m.v. extra laten betalen
voor afval ook weer terug geven wanneer blijkt dat het niet nodig was
geweest om te verhogen. En luisteren naar de inwoners en ga niet zoals
in Leek het hele centrum bijvoorbeeld voor tig euro's op de schop zetten
tegen het zere been van de inwoners
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de gemeente moet ook aan de mensen denken en niet alleen aan het
geld wat ze gaan besparen met deze samen werking
blijf luisteren naar je burgers
Bezint eer ge begint: ga er niet vanuit dat bewoners nu al vinden dat
alles liep in de oude gemeente maar kijk naar de onvrede die is
aangegeven. Ook dit moet worden meegenomen naar de nieuwe
gemeente om inwoners tevreden te stellen.
Blijf oog houden voor de basisbehoeften van de inwoners en de
menselijke maat!
Dat er wordt geluisterd naar de bewoners want deze houden de
gemeente hoog.
Ik hoop dat Westerkwartier een sterke gemeente wordt, met oog voor
iedere inwoner.
In godsnaam geen toename van ambtelijke bureaucratie waarin de
individuele burger in ondersneeuwt.
meer kwaliteit. minder burgertje pesten, meer kijken naar burger
initiatieven. meer kijken naar gemiste kansen. meer kwaliteit
burgemeester. goed functionerende ambtenaren houden en goed
behandelen en de rest eruit zo snel mogelijk. trotse op goede
ambtenaren die goed presteren. voorbeeld functie voor jongeren.
meer participatie van inwoners
mooi dat wij als burger mee kunnen doen in het proces om samen te
gaan.
niet teveel holle en loze kreten zoals de vele variaties op "participtie
samenleving". Graag aandacht voor burgerinitiatieven vanuit de kleinere
gemeenschappen (bv dorpen, wijken). Daar hoeven volgens mij geen
nieuwe (overleg)structuren voor opgebouwd te worden.
openheid en transparantie vanaf het begin. Misschien moet er een
burgercommissie komen waaraan de gemeente het gewenste beleid aan
kan toetsen.
openheid. mening vragen buurtbewoners en er iets mee doen
Probeer het proces niet te vertragen door politieke belangen wie de
belangrijkste gemeente gaat worden. Zorg er voor het beste, tegen de
laagste kosten, te bereiken. Fysiek dicht bij de burgers te blijven. De
gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Succes met dit
proces.
U moet vooral zorgen dat de betrokkenheid van de inwoners hoog is/
blijft. openheid, helderheid en een goede toekomstvisie zijn daarin de
belangrijkste pijlers.
Vooral de belangen van alle burgers op allerlei gebieden goed in de
gaten houden
Zorg er voor dat de kernen meer zeggenschap krijgen over de eigen
invulling van hun dorp, waarmee de lokale democratie, betrokkenheid en
ondernemerszin worden gestimuleerd en er geen grote afstand tot de
politiek ontstaat.



succes!. laat professionals besluiten over samenstelling en invulling.
mocht er een burger zijn die inspraak wil ...geef hem dan de ruimte om
dit schiftelijk of mondeling te ventileren. legt niet dit soort politieke
besluiten bij een burger

Communicatie / Duidelijkheid geven

Blijf goed communiceren met de burger en laat de burger straks niet
verrast worden met plotselinge belastingverhogingen. Laat de burger
niet bloeden voor gemeenten met grote schulden. Blijf dicht bij de
burger staan, toon betrokkenheid en respect

communicatielijnen zo kort mogelijk proberen te houden

Communiceer zoveel mogelijk met de bewoners van de verschillende
gemeentes voor, tijdens en na het samengaan van de buurgemeentes.
Neem hen mee in uw besluitvorming om draagvlak te creëren.

Deze opschaling lijkt een voldongen feit. Draag zorg voor korte,
persoonlijke communicatielijntjes.

Duidelijk maken wat deze fusie voor ons al inwoner voor gevolgen heeft,
zowel positief als negatief.

Duidelijk uitleggen wat mogelijke gevolgen zijn. Wat verandert er voor
ons.

geef duidelijkheid in de verschillende fasen van de voorbereiding

Goed communiceren en van elkaar willen leren.

Goede en tijdige informatie naar de burger via de reeds genoemde
kanalen is belangrijk. Waar mogelijk inspraak.

goede uitleg

Informeer de bewoners wat de effecten zullen zijn van het samengaan
van de gemeentes. Wat verandert er binnen het bestuur? Wat verandert
er voor de burgers?

Instellen van tijdelijke whats app groepen op basis van belangrijke
discussie items bijv. veiligheid, wonen, zorgbehoefte, vraag/aanbod van
banen in de regio, samenwerking/fusie van scholen, e.d. Daarmee kan
men zich voorbereiden op informatie/inspraakavonden.

Maak duidelijk wat het belang is van een herindeling en schets de vooren nadelen van het samengaan.

Maak duidelijke afspraken zodat mensen niet van het kastje naar de
muur worden gestuurd of nergens terecht kunnen met hun vraag. Stuur
iedereen in de nieuwe gemeente Westerkwartier een brief met punten
die eventueel gaan veranderen zodat de mensen op de hoogte zijn. Pas
de systemen/computers en communicatie goed op elkaar aan.

Meer duidelijkheid verstrekken via de lokale kranten aan de burgers

Meer informatie

Meer informatie. Er zijn veel mensen die dit niet weten.

Mensen eerder op de hoogte houden van het geplande samengaan.

Open communicatie gedurende het gehele proces

Op het hoogte blijven van samen voeging meerder gemeenten via Post
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voorlopig (tijdelijke overgang) duidelijk aangegeven vertegenwoordiger
van elk dorp/gemeente
volgens onze informatie is zuidhorn een rijkere gemeente dan de andere
3, wij denken dat meer mensen dit zelfde idee hebben. Ik denk dat het
handig is dat de gemeente zuidhorn deze zorgen wegneemt in haar
communicatie
Vooral in het begin van de enquete is de vraagstelling veel te moeilijk
voor veel mensen. Ook vind ik als inwoner dat alle inwoners alle recht
hebben om zeer goed geinformeerd te worden en niet verrrast zullen
worden of voor voldongen feiten gesteld zullen worden en inspraak
hebben.
Wellicht handig om ook nog even toe te lichten waarom deze gemeentes
van plan zijn om samen te gaan in een grotere gemeente?
Zorg voor een goede communicatie met de burgers. Neem hun inspraak
mee. En zorg dat de reisafstand niet te groot wordt van het nieuwe
gemeentehuis, denk aan de ouderen en mensen die geen vervoer
hebben.
Zorg voor transparantie en goede communicatie over dit geplande
samengaan
Zorg ervoor dat de inwoners het gevoel hebben dat de gemeente nog
wel dichtbij blijft, en niet te veraf komt te staan. Blijf benaderbaar en
toegankelijk. En communicatie in dit traject is heel belangrijk. Neem de
inwoners tijdig mee in het toekomstige plan.
Tijdig informeren van burgers en betrekken van burgers voorafgaand
aan de besluitvorming. Indien er enquêtes zijn, de
uitkomsten/rapporten ervan publiceren op de website
Transparantie in de communicatie tussen bestuur en inwoners en ook
tussen de bestuurders onderling.
in een vroeg stadium de inwoners van elke gemeente helder en
overzichtelijk informeren over de opvattingen van de andere gemeentes
mbt de herindeling; de inwoners informeren over zelfbeeld èn beeld van
de andere gemeentes
Iedereen in zijn waarde laten en goede informatie verstrekken is een
voorwaarde om fusies soepel te laten verlopen.
Goed op de hoogte zijn wat er speeld in de gemeente, en niet alleen
binnenkamers beslissen. Dus er op uit voor informatie!
burgers goed blijven informeren
Ik neem aan dat de betrokken gemeenten bekend zullen maken wat ze
met de uitslag gaan doen.
Uit eigen ervaring weet ik dat het samengaan prima werkt. Wij woonden
eerder in de gemeente Sleen en dit ging toen op in de gemeente
Coevorden. Het is denk ik belangrijk om de lijntjes naar de
dorpsvertegenwoordigers kort te houden. Veel info geven voorkomt heel
veel gedoe. Het gevoel geven dat ze er toe doen. Heel veel succes met
de aanloop naar de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Wees open en eerlijk naar de inwoners toe








Wees transparant over de voortgang van het proces
Wees vooral duidelijk van wat de plannen zijn ( voor iedereen
begreipelijk)
Wees EERLIJK in wat je wil en nastreeft
Wij zouden graag huis aan huis bladen ontvangen.
maak het niet te bureaucraties
Zou een referendum in dit geval niet op z'n plaats zijn geweest? Het gaat
ons allen aan!

Afstand tussen burgers en gemeente (onpersoonlijk)

Zorgen dat de afstand tussen de burgers en het gemeentelijk apparaat
niet te groot wordt.

samengaan van gemeentes schijnt niet goedkoper te zijn, vergroot
alleen de afstand naar de burgers

De vragen zijn soms iets te moeilijk, soms weet je niet precies wat er
specifiek bedoeld wordt. Bij het samengaan hoop ik niet dat er een
gemeente ontstaat die te groot wordt en onbestuurbaar wordt. Gelet op
persoonlijke drama's (op tv) hoop ik dat ook de enkeling aandacht krijgt.
Daar moet geld en aandacht voor zijn. Ik betaal liever iets meer
Gemeentelijke belasting dan dat onpersoonlijk wordt.

Ben straks bang dat na de herindeling de burger een nr wordt . en dat er
meer onderhoud naar verengingen gaan zodat dezen straks niet meer in
staat zijn om voor te bestaan .

Hoop dat deze schaalvergroting niet ten koste gaat van persoonlijkheid.

Meestal, hoe groter hoe logger, hoe onpersoonlijker. er zal dan wel weer
een nieuw gemeentehuis gebouwd moeten worden? Wat mij betreft is
het niet nodig.

Schaalvergroting vanuit één leidend principe (in dit geval het financieeleconomische) impliceert afstandsvergroting met als o.a. onontkoombaar
neveneffect een toenemende nivellering. De vraag is of de burger daarop
zit te wachten.Hoe te voorkomen?

zodra organisaties groter worden, wordt over het algemeen de aandacht
voor "de kleine man" minder. hier dient voor gewaakt te worden
Samenwerking

Nee, maar als het toch een feit is hoop ik op een goede samenwerking
binnen deze gemeenten.

Ik hoop een goede samenwerking nog mee te maken.

Ik hoop dat er iets moois uit de samenwerking komt!

Goed overleggen met elkaar,maar ook goed luisteren naar elkaar! Ieder
gemeente heeft zo zijn regels over vergoedingen enz.maak daar direkt
goede afspraken over zodat elke burger weet waar die aan toe is!!!

Flexibel zijn , over je eigen schaduw heen kunnen stappen. kijken naar
wat het beste is voor de nieuwe gemeente en niet jouw gemeente op de
voorgrond zetten.
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Ga geen spelletjes spelen in dit stadium wie het belangrijkste of de
grootste is of wil worden, dat dient het belang van de burger
niet.Vandaar mijn voorstel: bouw geen gemeentehuis !!
eerst goed uit zoeken als er wel een goede samenwerking is.
Dat de grootste gemeente niet de overhand krijgt over de kleinere
gemeenten.
De gemeente Marum. Leek, Zuidhorn en Grootegast dienen
gelijkwaardige rechten en plichten te hebben. De ene gemeente moet
niet boven de andere gemeente uitsteken omdat de een groter is dan de
andere.
De suggesties zitten al verwerkt in mijn antwoorden! Belangrijk:
Iedereen heeft hierin gelijke rechten en plichten! Toelichting op vraag
10: Karakter van uw dorp: ook belangrijk. Eigenlijk zijn alle punten
belangrijk.
Een goede samenwerking met de andere buurgemeenten en dat het
geen log en onwerkbaar gemeentelijk apparaat wordt waar de inwoners
de dupe van zijn en ga niet boven de burgers staan maar ga er naast
staan !!!!
Erg benieuwd hoe de verschillende karakters van de 4 gemeenten
gewaarborgd blijven en hoe daarbij bv de te clusteren centrale diensten
worden ingepast. Anders gezegd, blijven er 4 gemeenten (met 4
dependances van 'het gemeentehuis) die verregaand samenwerken op
die gebieden en diensten die nu viermaal worden uitgevoerd/verleend.
Of komt er 1 centraal Gemeentehuis waarin het beste (hoe en wie
bepaalt dit?) uit de vier gemeenten wordt gebundeld en de identiteit van
de afzonderlijke gemeenten langzaamaan verdwijnt ?
Het zou heel mooi zijn dat bij het samengaan van iedere gemeente het
beste wordt meegenomen en van de minder goede zaken afscheid
genomen kan worden. Ik weet dat we niet in sprookjesland wonen.
Ik heb wel suggesties, toch vind ik dat de betrokken gemeente er zelf
ook wel over na mag denken hoe ze het zelf willen in vullen. Wat vind
zij nou belangrijk N.A.V. deze vragen die door meerderen zijn ingevuld
zaken gaan vergelijken Daarna presenteren, de dialoog aangaan zodat er
een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen. Op deze manier kun
je een goed en democratie s besluit nemen.
Je kunt je er nog niet echt een voorstelling van maken hoe een
samenwerking bepaalde situaties zal veranderen ik denk dat de meeste
gemeenten niet veel van elkaar zullen verschillen ivm beleidsvormen etc
Respecteren en de waarden bewaken.
Samen een vitale gemeente blijven door van elkaar te leren en elkaar zo
nodig aan te vullen.
Samenwerking met behoud van eigen eigenaardigheden.
Zorg, door samen te werken, voor lage(re) lasten voor de burger. Blijf
voor het eigen personeel een betrouwbare werkgever en laat evt
inkrimping via natuurlijk verloop plaatsvinden.






Zorg voor een slagvaardige gemeente die voor alle betrokken dorpen wil
strijden, zonder discussies over welke gemeente is het grootst, waar
komt het gemeentehuis. En vooral wil ik tegen de gemeente Leek
zeggen: ga aan de slag. Het lijkt of u weinig beslissingen neemt en alle
moeilijke dingen uitstelt tot 01-01-2019
Er voor waken dat; zorginstellingen, overheidsinstellingen, banken etc
NIET gecentraliseerd worden in één grote plaats binnen de nieuwe
gemeente
1. het goede van je eigen gemeente vooral bewaren 2. bereid zijn buiten
de eigen hokjes te denken: het beste van de buurgemeente overnemen.
3. synergievoordelen nastreven, maar nooit ten koste van a) 1 en 2 b)
de flexibiliteit

(te) Grote gemeente

1. ik heb huiver voor grootschaligheid in het algemeen. 2. De afstand
tussen lokale overheid zal groter worden. Het vergt een grote en
langdurige krachtsinspanning om de nadelen van herindeling te
verminderen. 3. Ik zou wensen dat veel helderder voor het voetlicht
gebracht wordt welke concrete voordelen/verbeteringen herindeling
brengt. 4. Twee grote kernen (Leek en Zuidhorn) verschillen van
karakter, hebben verschillende belangen. Ik vrees hierdoor grote
spanningen in de nieuwe gemeente. 5.Herindeling lijkt mij niet
bevorderlijk voor een vitaal en actief politiek leven. Politieke partijen
zullen het moeilijk krijgen. Bureaucratie en pragmatisme zullen het
winnen. Het belang van discussies over waar we heen willen met de
samenleving zullen spaarzaam worden. Dat zou ik jammer vinden. 6.
Raadsleden zullen het nog moeilijker krijgen om hun werk goed te
kunnen doen. Raadswerk moet minstens een betaalde halve baan
worden.

bang dat het te groot wordt en het individu verder van de gemeente af
komt te staan, verder toch een goed inzicht over deze herindeling
toegewenst

dat het niet allemaal te groot en te veelomvattend gaat worden.

de nieuwe gemeente wordt te groot

Is groter altijd beter??

Ik vind de nieuwe gemeente wel erg groot worden

ik denk dat alles nog veel duurder en ongemakkelijker word als de
gemeente zo groot word je kunt v VEEL goedkoper werken met een
kleiner groepje het word onoverzichtelijk voor de"" gewone burger ""

Hoe groter de gemeente, hoe minder oog voor de gewone mens!

Het Westerkwartier omvat het hele gebied tot het Reitdiep, dus ook
Feerwerd, Ezinge en Garnwerd. Daarom liever een gemeente NoordWesterkwartier en een gemeente Zuid-Westerkwartier

Hoe groter betekent niet hoe beter,noodzakelijk lijkt het mij niet,
besparing levert het niet op: zie het Coelo onderzoek (RUG). Waarom
zou deze herindeling wel voordelen hebben?
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Groot is niet altijd beter
We leven blijkbaar met de gedachte dat groter beter is. Ik waag dat te
betwijfelen. In de kernwaarden wil U dichter bij de burger staan. Dat lukt
in de huidige situatie niet, in de grotere nieuwe gemeente zet ik daar
nog veel meer vraagtekens bij.
Pasop, schaalvergroting is niet zaligmakend. Het monster van
bureaucratisering krijgt sneller kans een wig te drijven tussen
bestuurder, de gemeenteraad en de burger. Het kan leiden tot een
ambtelijk log apparaat.

Zorg

Doe dit alles met zorg.

Denk aan ouderen deze hebben vaak geen internet en geen vervoer om
de gemeente en andere voorzieningen te bereiken en aan de zorg voor
ouderen hun familie kunnen ver weg wonen

Maak het mogelijk dat ouderen boven +/- 75 j, gratis vervoer of taxi-krt.
kunnen aanvragen (iedereen die boven een bepaalde leeftijd is), zodat
de mobiliteit voor sociale contacten aanwezig blijft, opdat de mensen
niet eenzaam hoeven te zijn. Maak eventueel bekendheid hiervan b.v. in
de streekkranten.

Opmerking: Ik ben erg bang dat ouderen/gehandicapten en minder
valide mensen erg ver moeten reizen voor bepaalde zaken en dan
afhankelijk worden van andere inwoners. En dat er weer veel personeel
ontslag krijgt. Waar vind je tegenwoordig dan weer werk?? Dat vind ik
de keerzijde van dit plan.

paar x geen mening ingevuld omdat het mij niet duidelijk was wat
hiermee bedoeld word. belangrijkste factoren vind ik de zorg en welzijn,
wonen en natuur (incl. het beheer ervan)

Zorg hoog op de agenda...
Voorzieningen / Faciliteiten / Evenementen (zorg, scholen, winkels, sport)

Voorzieningen voor het welzijn van de ouderen; Levensloop bestendige
woningen

behoud van sportactiviteiten zoals zwembad Elektra, denken aan de
inwoners van de gemeente en niet alleen aan geld. Ik wens u veel
succes en wijsheid om de herindeling goed te laten verlopen. Ik woon in
Oldehove en wil ivm dat ik meer binding heb met Zuidhorn, bij de
nieuwe gemeente Westerkwartier horen.

Dat er in de nabijheid een voorziening blijft waar ouderen en
mindervaliden terecht kunnen voor het aanvragen van b.v. je
legitimatiebewijs en dergelijke. Wij hebben dit samen ingevuld. (Vrouw
is 78).

fiets toerisme, lokale voorzieningen van eerste behoefte voor de zelfde
prijs als in de supermarkt, praticulieren die kunnen investeren in lokale
betaalbare huurwoningen voor jongeren en starters. beter verlichting en

















camera toezicht bij bushaltes A7. Marum krijgt een overdekt zwembad
met een actief klanten wervings beleid, ook zichtbaar vanaf de A7,
kortom genoeg te doen hoe moeilijk kan het zijn?
graag blijvende voorzieningen in Leek.
Graag meer organiseren voor jongeren en jeugd! Het is nu echt saai
Het is belangrijk dat belangrijke kernactiviteiten mbt winkels afhandeling
van burgerzaken bieb zorginstellingen e.d. binnen Leek, Marum,
Zuidhorn, Grootegast behouden blijft.
ik hoop dat de gemeenten zuinig blijven op hun groenvoorzieningen en
hun coulissenlandschap. Het zou ook mooi zijn dat het openlucht
zwembad te Marum kan blijven desnoods met flinke subsidie. Onze
kinderen hebben daar veel plezier gehad. Het zou fantastisch zijn als
kinderen met minder bedeelde ouders hier ook gebruik van zouden
kunnen maken. Op allerlei gebied kunnen ze hier hun voordeel behalen.
Beweging, vertrouwd raken met water en vergeet vooral het sociale
aspect niet. Het is een ontmoetingsplek. Ooit is schoolzwemmen
afgeschaft, misschien is dit inmiddels weer achterhaald, maar wat zou
het toch mooi zijn dat kinderen vanuit school weer konden zwemmen.
Koopzondagen zouden fijn zijn. Verder zou ik heel graag een veilige
fietsroute zien tussen zuidhorn en leek, de fanerweg is een drama om
over te fietsen en via enumatil is het erg omfietsen. Ook zou het fijn zijn
als de fanerweg verbreed wordt of dat in ieder geval de berm wordt
aangepakt
Meer dingen voor de jeugd gaan doen. Maar vergeet niet de mensen
tussen 55 t/m 65 jaar niet.
Meer uitgaans gelegenheden
Prima het samengaan, maar mag niet tenkoste gaan van vorzieningen in
dorpen.
Probeer niet alle gemeentelijke voorzieningen op 1 plek te krijgen maar
verdeel de gemeentelijke posten over de diverse bestaande
gemeentehuizen.
Voorzieningen en dienstverlening in Zuidhorn behouden.
zelfde voorzieningsniveau als nu
Zo veel mogelijk sociale voorzieningen b.v. Zwembad, sporthallen,
bibliotheek, scholen in takt houden.
In de nieuwe gemeente mag meer aandacht komen voor cultuur. Er zijn
in het Westerkwartier bijvoorbeeld veel (zeer succesvolle)
muziekverenigingen en culturele evenementen die het moeilijk hebben of
voortijdig worden afgeblazen. Er wordt enorm gefocust op sport en
beweging, cultuur dreigt het kind van de rekening te worden door steeds
lagere subsidies. Voorkom dit in de nieuwe gemeente Westerkwartier en
wees (ook) trots op deze "tak van sport"
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Openbaar vervoer

denk om de ouderen en alleenstaanden die thuis zitten en afhankelijk
zijn van anderen. Openbaar vervoer of dit ook beter kan Leefbaarheid in
de dorpen Werkgelegenheid

Lijkt me een goede zaak. Alleen is de gemeente Zuidhorn qua
oppervlakte de kleinste van de 4, dit zal wel even wennen zijn. Het zou
fijn zijn om het openbaar vervoer vanaf Zuidhorn naar bijvoorbeeld
gemeente Leek goed te regelen :) Veel succes en zegen bij de juiste
beslissingen
Veiligheid

VEILIGHEID ... SOCIALE CONTACTEN

Winkelopeningstijden vrij ook op zondag; Minder regelgeving; Politie
meer zichtbaar: - patrouilleren in de straten ! - handhaven van geldende
max. snelheden; Verkeersveiligheid hoge prioriteit: - max snelheid
buiten de bebouwde kom 60 km/u - in Marum op noorderweg en
boerakkerweg max snelheid onmiddellijk terugbrengen naar 60 km/u ! meer drempels; In de winter adequate gladheidsbestrijding.

Het voornemen om het politiebureau in Leek te sluiten en dat de politie
voortaan vanuit Zuidhorn moet aanrijden lijkt mij een zeer slechte zaak
mbt de veiligheid van de bewoners van de plaats Leek e.o. Het worden
van Leek als politiesteunpunt(bepaalde tijden alleen open voor aangifte
en geen opstartlocatie voor Noodhulp) is geen goed idee. Beter zou zijn
als Leek en Roden samen één politiegebouw creeren met vandaaruit een
opstartlocatie voor de noodhulpdiensten. Hiermee zullen de aanrijdtijden
van de politie in het gebied Leek-Noordenveld acceptabel zijn wat de
veiligheid vergroot.
Dorpen (karakter)

behoud het karakter van ieder dorp

betrokkenheid met alle dorpen

Dat alle dorpen veel inspraak hebben en dat daar goed door alle
gemeenten naar geluisterd gaat worden, zodat we vanaf 01-01-2019
een mooie gemeente Westerkwartier mogen zijn.

Dat de dorpsbelangen er goed bij betrokken worden.

De enige opmerking die ik over het 'geplande samengaan van uw
gemeente met de buurgemeenten' heb, is dat ik hoop dat de belangen
van de individuele kleinere dorpen binnen de nog groter wordende
gemeente niet nog minder belangrijk worden dan dat ze nu al zijn
binnen de Gemeente Leek en dat wij - als inwoners van Zevenhuizen nog minder worden serieus genomen en er nog minder naar ons wordt
geluisterd dan dat nu al is binnen de Gemeente Leek.

De gemeente wordt steeds groter, ik hoop dat de kleine dorpen niet
worden vergeten na het samen gaan, dat is wel mijn grootste angst.

Door de enorme vergroting hoop ik dat de kleinere dorpen genoeg
aandacht krijgen




















elk dorp moet goed worden vertegenwoordigd met inspraak bij de
belangrijke besluiten
Fusie moet tot meer efficiëntie leiden, verlaging van vaste kosten en het
voorkomen van overschrijding budgetten. Daarbij is het belangrijk dat
de identiteit van de dorpen behouden blijft en inwoners transparant
worden geïnformeerd.
gemeentelijke herindeling moet niet leiden tot een gemeenschappelijke
dorpskern.
Graag samenwerken en zorgen dat elk dorp zijn eigen identiteit behoudt.
Geef elk dorp een budget om een keuze te maken waar ze dit aan willen
besteden . B.v in de vorm van onderhoud gebouwen, zwembad, SFC,
dorpskern. Het zou goed zijn als elk dorp vertegenwoordigers heeft en in
overleg met de gemeente hierover kan beslissen. Belangrijk is dat er ook
wat gebeurd en dat ze niet alleen gehoord worden. Dat geeft n.l. onrust.
Ik hoop dat alles niet onder sneeuwt in 1 grote gemeente maar dat ieder
dorp zijn eigen identiteit behoudt en dat ook de dorpen hun inbreng
houden.
Ik hoop dat de betrokkenheid bij de dorpen beter wordt en dat de
dorpen niet vergeten zullen worden. dat gebeurt nu mijns inziens wel
eens.
Ik vind het belangrijk dat de lokale economie van de dorpen wordt
gestimuleerd en dat dit zich niet zal gaan concentreren rondom enkele
kernen, voor ieder dorp moet het zo zijn dat mensen hier prettig kunnen
wonen, alle voorzieningen goed bereikbaar zijn, ook voor die geen auto
hebben, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat de jeugd op een
gezonde manier bezig wordt gehouden en hier wil blijven wonen omdat
ze hier ook hun kansen zien.
Investeer ook in de kleine dorpen. Focus niet alleen op Zuidhorn.
Laat de dorpen hun identiteiten behouden. Laat bewoners op een
passende manier afscheid nemen van hun huidige gemeente. Eerder
meegemaakt dat gemeenten samengingen(de huidige gemeente
Maasdriel); ik woonde indertijd in de gemeente Ammerzoden waar de
burgervader zeer geliefd was. Hij werd de burgemeester van de nieuwe
gemeente maar wel 15 km verderop. De burgervader moest zich meer
splitsen; was minder het gezicht van het dorp geworden. Dit was
wennen voor de Ammerzodenaren.
Let erop dat de verschillende dorpen straks niet op de achtergrond raken
door de schaalvergroting.
let op kleine dorpen en laat hun mogelijkheden, Aduard mag al jaren
geen jaarmarkt meer om dat de bus erdoor heen moet, Schande!
Let op leefbaarheid van elk eigen dorp. Beter is de dorpen NIET te laten
samengaan.
Niet alle dorpsbelangen vertegenwoordigen de omgeving. Niet blind op
staren.
Ondanks vergroting van de gemeente actief blijven streven naar behoud
van en leefbaarheid in kleine(re) dorpen

Rapport Herindeling Westerkwartiergemeenten, mei 2016 77













om vereenzaming van vnl ouderen te voorkomen of te beperken zou ik
graag zien dat op "dorpsniveau" middagen georganiseerd worden in bijv
de Dorpshuizen
op dit moment zijn de grote dorpen zoals leek wel goed onderhouden
maar het dorp zevenhuizen wordt veel minder aan gedaan zie alleen al
de verpaupering van de leegstaande gebouwen
Probeer vooral rekening te houden met schaalvoordelen en stap af van
het kleinhartige "eigen dorp eerst" beleid
Probeer zoveel als mogelijk, de identiteit van de dorpen te behouden. In
deze periode van samengaan: Onrust zoveel als mogelijk vermijden.
Bijv. Een vraag gesteld door een oudere....kan ik hier niks meer zelf op
het gemeentehuis regelen? Kan mijn kleinkind hier ook niet meer in het
dorp trouwen?
Proberen om elk dorp zo goed mogelijk tegemoet te komen, en niet
alleen het hoofddorp!!!!
zorg dat alle dorpen hun identiteit kunnen behouden en dat de
leefbaarheid in kleine dorpen op peil blijft.
Zorg dat er ook voldoende aandacht is voor de leefbaarheid in de kleine
kernen. In de kleine kernen wordt heel veel door vrijwilligers geregeld,
maar zorg wel dat er financiële middelen zijn om zaken te realiseren.
Zorg dat er een goede link blijft tussen gemeente en dorpskernen. Denk
na over gewenste toekomstige ontwikkelingen en denk daarbij out of the
box. Denk groot.
Zorg voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Leefbaarheid grote
kernen is door grootte wel gewaarborgd, kleine kernen niet uithollen.
geef ons goed internet in het buitengebied. Het bereik is zeer slecht. Dit
geldt voor telefoon, tv, enz

Woon- / leefomgevening (werk)

veilige leefomgeving voorop

Ja meer betaalbare sociale huurwoningen. En meer bankjes in het
buitengebied om even uit te rusten van het fietsen.

Meer betaalbare sociale huurwoningen Grootegast.

Niet de huisvesting van de ouderen vergeten. Appartementen bouw als
voorbeeld Roden

Kleine suggestie met betrekking tot de ruimtelijke ordening: Ik zou
graag willen zien dat de welkomstbordjes voor de bebouwde kom
hetzelfde ontwerp krijgen in de hele nieuwe gemeente. Dat maakt het
eenduidig.

Beter plannen van nieuwbouw wijken . En rekening houden met
woongenot/privacy van bewoners die een nieuwbouw wijk in hun
achtertuin krijgen.

Bewaak de werkgelegenheid en voorkom ontslagen. Nu al beginnen met
bepaalde functie niet in te vullen.

waarborg voor werkgelegenheid

Middag Humsterland

Middag Humsterland gebied graag inbegrepen bij het samengaan van de
gemeentes: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

Middag Humsterland zou onder de nieuwe gemeente Westerkwartier
moeten vallen.

Middag-Humsterland zou weer een geheel moeten worden. De
natuurlijke scheidslijn (Reitdiep) zou hier een rol in moeten spelen.

Behoud van middag humsterland

Het mooie Middag Humsterland hoort m.i. in het geheel bij de nieuwe
gemeente Westerkwartier, ik zou graag zien dat er meer werk gemaakt
wordt om het gebied bij de gemeente Westerkwartier te krijgen.

Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland dient in zijn geheel
onderdeel uit te maken van de nieuw te vormen gemeente. Laat GS een
deel van de gage van Han Hiemstra subsidiëren: de WK-gemeenten zijn
veel te braaf, en laten geld liggen...

ik hoop dat het gebied van middag humsterland bij de nieuwe te vormen
gemeente westerkwartier komt. Dit onderzoek ervaar ik als nuttig en
heel belangrijk.

Ik hoop dat men zo verstandig is (historisch-landschappelijke
argumenten) het noordelijke gedeelte van het oorspronkelijke Middag
(thans gem. Winsum) aan het toekomstige Westerkwartier toe te
voegen.

Wordt er wel gedacht aan het Middag-Humsterland gebied?! Ik lees
hierover weinig vanuit de gemeente Zuidhorn... Of willen ze geen moeite
doen om dit gebied samen te voegen bij 'het Westerkwartier' Als er niks
gebeurd gaat dit naar het Hogeland?? terwijl een meerderheid van deze
bewoners zich meer verbonden voelen tot het Westerkwartier!

Zorgen dat het middag-humsterland in zijn geheel bij het Westerkwartier
komt

Laat het duidelijk zijn dat de historische vergissing om MiddaghHumsterland te splitsen nu ongedaan gemaakt moet worden. De
voormalige gemeente Ezinge hoort bij het Westerkwartier.

Ik gun Middag-Humsterland een plek in onze nieuwe gemeente

Humsterland moet bij het westerkwartier

gemeentegrens uitbreiden door gehele Middag Humsterland in
Westerkwartier op te nemen

Ezinge samenvoegen met de andere dorpen Saaksum, Oldehove en
Niehove."Middag Humsterland."
Noordenveld

Geen suggestie, maar een vraag. De sociale diensten van Leek, Marum
en Roden werken nu samen als sociale dienst Noordenveld. Wat
verandert er door de herindeling.

Gemeente Leek samen met Noordenveld gaan.

Hoogstwaarschijnlijk is het een gepasseerd station, maar ik ben sterk
van mening dat de gemeenten Leek en Noordenveld samen een
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provincie overschrijdende gemeente zouden moeten gaan vormen. Qua
karakter passen deze twee gemeenten mijns inziens beter bij elkaar.
waarom is gemeente Noordenveld niet bij deze herindeling betrokken?
Leek en Nietap is al bijna een dorp. Voor een buitenstander niet te
begrijpen. Ik heb meer met Roden dan met de andere betrokken
gemeenten

Natuur / Landschap

Behoud het landschappelijk karakter van het gebied ( met name de
boswallen!) en laat de ruitersport niet meer beslag leggen op het
platteland.

Heb vooral oog voor behoud van de sterke kanten van de gemeente
Zuidhorn (werkgelegenheid, woongelegeheid en woonkwaliteit) alsmede
de natuur, het milieu. Zuidhorn heeft een sterk groen karakter en dat
mag wat mij betreft zo blijven en ook zo in andere gemeente zijn. Laat
niet alles door financiële overwegingen leiden.

Westerkwartier is sowieso al een mooi stukje landschap in het zuid
westen van Groningen, dus waarom kan het dan geen 1 gemeente
worden, alleen de vraag is, blijven de gemeentehuizen intact, of komt er
1 gemeentehuis.
Duurzaam

Gezamenlijke energievoorZieningen, energieneutraal in de gehele
gemeente. Duurzame woningbouw. Word een groene gemeente,
gelijkmatige leeftijdsopbouw. Gemeenschappelijke cultuurplek waar je
zelf op eigen initiatief ideeën voor dorpsfeesten en culturele
hoogtepunten kunt achterlaten. Zorg voor de gemeenschappelijk gevoel
tussen de gemeenten.
Verkeer / Infrastructuur

Meer zorg voor veiligheid in het verkeer.Veranderen van infrastructuur
waarbij het zware verkeer uit de buitengebieden wordt gehouden.

Uitstekend idee om samen te gaan. Der nieuwe gemeente
Westerkwartier moet betere noord-zuid verbindingen voor fietsers
maken: nu is levensgevaarlijk om van Zuidhorn naar Leek te fietsen via
de hoofdinfrastructuur. In de nieuwe gemeente zal Zuidhorn-Leek een
nog belangrijker as worden.

Vrachtverkeer niet meer door bebouwde kom ( auwema laan ) Ringweg
Leek

Halbe Wiersema Weg rustiger maken kwa verkeersdrukte

Het zou goed zijn als er een betere verbinding zou zijn van de A7 naar
Zuidhorn, dit om minder een verschil te hebben tussen het noordelijk
westerkwartier en het zuidelijk westerkwartier. Ook zou Garnwerd en
omgeving bij de gemeente passen, omdat dit historisch ook bij het
Westerkwartier hoort.

Voor herindeling

Voortgang maken aub

samen staan we sterk!

Opschieten met de herindeling

Ik vind het mooi dat deze vier gemeenten samen gemeente
Westerkwartier gaan vormen!

Ik vind het op zich prima dat de gemeenten samen gaan maar kost dat
niet enorm veel geld? Ik hoop eigenlijk dat jullie samen ervoor zorgen
dat deze oplossing erkomt zonder geld te verspillen

Ik ben een voorstander van samenwerking en bijv gezamelijke inkoop
van diensten.

Herindeling met deze buurgemeenten lijkt me prima

Graag zo snel mogelijk. Sta als vier gemeenten open voor elkaar en
slecht 'muurtjes'.

Goed dat jullie deze enquête doen. Goed dat deze fusie in gang is gezet.
Wees alert op culturele traditie van afzetten tegen 'de stad'. Terwijl
provincie en de omliggende grote steden de banenmotoren zijn. Trek
niet klakkeloos bedrijven aan. Stop met nieuwe bedrijventerreinen, ook
met vullen halfvolle. Benut bestaande ruimte (in oppervlakte en
gebouwen). Durf naar de Friese Wouden te kijken als
samenwerkingspartner, durf tot en met Lauwersmeer te kijken
(natuurlijk landschap als onderlegger, van veen tot zee). Ga met
ambtenarenapparaat bij elkaar zitten, niet verspreid houden omwille van
'dicht bij burger'. Misschien muv zorgloket.

Dit is de kans en gebruik hem om een nieuwe frisse start te maken.

Dit is mijns inziens de beste optie van samenwerking met andere
gemeenten.

Gemeente bereikbaar in eigen kernen. Snel samengaan opdat de totale
kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren

Wel Chill idee.

Hoop dat alles goed verloopt met de 4 gemeenten en dat er niet te veel
onkosten aan hangen. Want dan komt de rekening weer bij de burgers
terecht. Gemeente Westerkwartier klinkt goed.
Tegen herindeling

Ben tegen de herindeling, er wordt veel te weinig informatie over
gegeven.

Ben tegen samengaan

Het zal niet tegen te houden zijn, dit samengaan. Ik ben er op tegen,
dat steeds maar groter worden. Samenwerken is prima, maar niet
samengaan. Net als het grote Europa. Niet doen! Voorbeeld: wat moet
een Eskimo met zand en wat moet een bewoner van de Sahara met ijs
en sneeuw.

Ik ben absoluut tegen de herverdeling. Ik heb al aangegeven dat de
burger te ver van het gemeentebestuur komt te staan. Nu kan men nog
een afspraak maken met een wethouder en hoeft men maar over 1
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schijf. Dat word straks een afspraak maken over 4-5 of zelfs meer
schijven want de gemeente word te groot. Wat betreft het onderzoek
hadden er meer vragen moeten zijn hoe of men over de herindeling
denkt. Ik weet dat het onzalige besluit om te herindelen is genomen, in
de raad altijd als enige tegen gestemd, maar toch had men nu ook daar
over moeten vragen.
ik ben er niet voor daar gebleken is dat bij andere samengaande
gemeenten het onpersoonlijker is geworden. het gemeentehuis meestal
verder weg is. en kostenbesparing wel te wensen overlaat.
Ik ben geen voorstander van herindeling. Samengaan = groter = een
logger werkend ambtenarenapparaat.
ik ben het niet eens met een herindeling de gemeente Grootegast is
groot genoeg. en ik vind dat er te veel voorzieningen weg zijn gegaan.
nu moeten we te ver reizen voor een aantal zaken. ik denk dat dit alleen
maar erger gaat worden met een herindeling
IK BEN TEGEN EEN HERINDELING. VERDER DIENEN ER ABSOLUUT GEEN
BELASTING VERHOGINGEN TE WORDEN DOOR GEVOERD.
Ik ben tegen globalisering en dus tegen het samenvoegen van de
gemeentes. Maar als het niet ander kan, dan maar stadsdeelkantoren
per oorspronkelijk dorp. Aduard krijgt dus een stadsdeelkantoortje
Ik had liever gezien dat er geen herindeling zou plaats vinden.
Onderzoeken hebben aangetoond dat voordelen niet opwegen tegen de
kosten. Samenwerking op bepaalde gebieden had meer kunnen
opleveren met minder kosten.
Ik heb werkelijk waar geen idee waarom de 4 gemeentes tot 1 gemeente
samengevoegd gaan worden?? Laat het gewoon lekker Gemeente
Zuidhorn (+ de 3 andere gemeentes)..
Ja jammer dit log orgaan eerst groot en straks weer klein zeker ben echt
teleurgesteld over deze stap en jammer geen samen met noordenveld
Zuidhorn Grootegast slecht idee
Laat het liever zo als het nu is ben geen voor stander van samen gaan .
ONEENS MET FUSIE!!!!
niets veranderen
Niet herindelen is de boodschap. Onzinnig... Alle bedrijven
decentraliseren weer en de overheid denkt nu nog een keer aan
centralisatie. Flauwekul
Niet doen!
Niet door laten gaan
nee want ben er helemaal niet voor om met grootegst samen te gaan
Persoonlijk ben ik geen voorstander van herindeling en ik ben bang dat
de politiek verder van de bewoners komt te staan.
Samengaan zo lang mogelijk uitstellen. Onderzoek is doorspekt met
suggestieve vragen. Doelredenering. Kernwaarden van Marum als
zelfstandige gemeente behouden en beschermen.
Samengaan: liever niet!
Vind herindeling niet nodig.
















Volgens mij is het beter om zelfstandig te blijven en niet samen te gaan
met de buurgemeenten
Voor mij hoeft het niet zo om samen te gaan.
Voor mij mag het blijven zoals het nu is !
Was voor ons niet nodig geweest, Jammer dat het gebeurd, omdat we
misschien wel verder moeten reizen voor gemeentelijke dingen, vooral
voor onze oudere mensen.
Waarom deze herindeling? Bestuurbaarheid wordt ingewikkelder en
duurder.
Waarom dingen veranderen als het goed is?
We zijn tegen de herindeling, omdat we niet voor het grootschalige zijn
en de aandacht voor bewoners verloren gaat !!!!
Ze kunnen het beter niet doen kost handen vol geld! ze kunnen beter
samen gaan werken met het aankoop beleid dan krijg je meer korting op
de aankopen. NIET SAMENGAAN BLIJVEN ZOALS HET IS
zijn de bewoners het wel eens met dit samengaan. Ik niet de afstand tot
gemeentelijke diensten wordt te groot naar mijn mening.
zo lang belastings niet stijgen doorsamen te gaan . berijkbaarheid niet te
groot word eigelijk vind ik het niks kost alleen maar geld
Zoals eerder genoemd: ik wil niet dat er voor mij als burger, inwoner
van de gemeente Zuidhorn iets veranderd. Ik wil gewoon bij het
Zuidhorner gemeentehuis terecht blijven kunnen en niet helemaal naar
een andere plaats hoeven te gaan.
Volgens mij hoefde dit niet, laat ieder op zich zelf blijven.
Ik vind het samengaan van de gemeenten eigenlijk niet zo'n goed idee
want hoe logger het lichaam hoe langer het duurt dat er iets gebeurt.

Geen opmerkingen

ben nog te weinig op de hoogte om er iets over te melden

geen idee , dus nee.

Geen idee verder

geen mening.

In dit stadium geen suggesties.

Momenteel niet.

Momenteel nog niet.

Nee, het maakt mij niet zoveel uit

nee, geen opmerkingen

Nee, ik ben tevreden met de gemeente Leek.

Nee, We volgen et van nabij :)

Nee, wil ik de komende tijd wel over nadenken.

niet ingevuld.

Niet ingevuld.

Nog niet speciaal. Ga me er vanaf nu meer in verdiepen

Nog niet.

Nog niet.

Nope
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nu even niet
nu niet
nu nog niet
op dit moment niet
Op dit moment geen verdere op- of aanmerkingen.
op dit moment niet
Op dit moment niet.
Op dit moment nog geen opmerkingen
Op dit moment nog niet
tot dusver niet
tot nog toe geen opmerkingen of suggesties
tot nu toe nog niet.
Voor alsnog niet.
Geen
VOORLOPIG NIET
Ik vind het duidelijk zo.

Succes gewenst

succes

succes

Succes

Succes gewenst

succes, en hopen dat het een slagvaardige gemeente wordt.....

Succes!

veel wijsheid en succes toegewenst

Veel wijsheid toegewenst om dit voor alle partijen zo goed mogelijk af te
ronden

Lijkt me best moeilijk om het samengaan van de buurtgemeenten te
realiseren. Om een ieder het naar de zin te maken lijkt mij lastig. Een
ieder wil toch graag zijn eigen dingen behouden. Succes.

Wens U allen veel wijsheid, en betrokkenheid toe.

Maak d'r wat leuks van!

Ik wens u veel succes

Ik wens u veel wijsheid met het geplande samengaan van de vier
gemeenten in een gemeente Westerkwartier ( ook al had dit voor mij
niet gehoeven )

Ik eens u succes bij het realiseren van deze samenwerking.

Heel veel succes! en probeer ervoor te zorgen dat ieder zijn waarde
behoud.
Algemeen

Beter gefaseerd en rustig overstappen in plaats van snel en in de
haast... ! Pak het goed maar gedegen aan zonder druk, want dan ga je
missers maken.


























CO2 opslag in Sebaldeburen waarschijnlijk , niet toestaan voor de
gemeente Grootegast ,er is nog niet voldoende onderzoek gedaan naar
de mogelijke consequenties van Co2 opslag.
DAT DE NU BESTAANDE GEMEENTES EEN DEELRAAD WORDEN VAN DE
NIEUWE GEMEENTE. VOORBEELD BIJ DE GROTE STEDEN DIE OOK
WERKEN MET DEELRADEN.
De kernwaarden zijn wel erg wollig en vanzelfsprekend. Eigenlijk alleen
maar open deuren. Misschien iets meer concreet?
De nieuwe naam Westerkwartier te héroverwegen. Als ex-Alkmaarder
kan ik mij nog een nieuwe "samenstellingsnaam" herinneren waarbij ik
absoluut niet wist waar die bij hoorde. Later kwam ik er achter dat het
zo'n 20 km van Alkmaar lag.
De vier gemeenten zijn straks niet alleen de gemeente waarin ik woon
als burger, maar is ook mijn werkgever.
De voorgeschotelde voordelen van groter worden/ herindeling enz.
komen vaak niet uit. Dan is het te laat en de zaak onomkeerbaar.
eigen dingen /karakter behouden
Enkele steekwoorden: Wijsheid Tolerantie Emphatie
Geeeeeen asielzoekers !!!!!!!!
Geen computer-geen e-mailadres Nu nog niet
Geven en nemen tijdens de onderhandelingen en dan vooral ruim geven!
Gezien mijn leftijd is het zeer de vraag of ik het tijdstip dat dit alles
realiteit wordt wel zal halen. Ik heb geen suggestie en kan alleen zeggen
dat een goed overleg heel belangrijk is.
het is mij veel te omslachtig. Commissie stuurgroep, etc etc en ook nog
een begeleiderbvan 168 eoro per uur
Het nieuw te vormen gemeenteapparaat zou een brede afspiegeling
moeten zijn van de huidige samenleving binnen het westerkwartier.
Wellicht zou men medewerkers moeten mogen kiezen. ook zou de zetel
mogen rouleren eens in de zoveel jaar, opdat alle huidige, individuele
gemeenten de nieuwe gemeentelijke regering huisvest.
Het samengaan heeft alleen zin als er verbetering van beleid en kosten
worden behaald. Zo niet, dan is het van geen belang voor de bewoners
van deze mooie gemeente.
Hoe wordt de nieuwe gemeente neergezet. hoe wordt ze geprofileerd?
Verbondenheid door bepaald cultureel erfgoed? Is er aandacht voor
cultureel erfgoed? Welke kunst is aanwezig bij de verschillende
gemeenten. Kan dit worden ingezet als vertegenwoordiging van de
nieuwe gemeente?
Hou de organisatie zo klein en vlak mogelijk
Houd het respect voor iedereen in de gemeente hoog in het vaandel!
Houdt de vaart in het proces, anders duurt het te lang en zakt het
enthousiasme weg bij velen. Vertraging betekent automatisch hogere
kosten in de aanloopfase en dat is slecht voor de start van de nieuwe
gemeente.
Ik zie ons liever samen gaan met de gemeente de Marne
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Ik zou graag vooruit lopend op de visie aandacht willen zien voor de
huidige vluchtelingen problematiek. Ik kan me voorstellen dat een grote
gemeente als het westerkwartier een dringender vraag van het COA zal
krijgen, het verschil in de huidige gemeente is gênant. Vroegtijdig je
visie delen, een plan hebben en na denken over wat we wel
kunnenbieden voorkomt naar mijn idee weerstand en negativiteit. Hoe
groter de gemeente dekte meer mogelijkheden tot opvang, laten we als
u blieft deze mensen hulp bieden. Ze kunnen er prima bij!
In hoop dat jullie het tot een goed einde brengen en de .. burger zo lang
mogelijk blijven volgen. Verwacht van mij geen commentaar. Ik vond
het al vererend dat jullie mij op deze leeftijd nog mijn mening vragen.
Desnoods ben ik bereid dit mondeling toe te lichten, maar hoeft van mij
beslist. Succes. Toelichting vraag 9: Wonen: Vooral sociale woningen,
agrarisch: geen megastallen. RO: Bebouwing aan centrum en hele
dorpen. Denk daarbij aan Leek-Marum-Grootegast en Zuidhorn, dan zijn
daar de voorzieningen ook ... in de hand. Milieu: Vooral het buitengebied
heeft hoogste prioriteit. gem. vastgoed: het beste goed onderhouden,
geen uitbreiding. Toelichting vraag 10: Werkgelegenheid: Maar geen
vervuilende industrie. Karakter dorp: laat de dorpen dit zelf regelen.
klantvriendelijjkheid: wie zou iets anders verwachten. Toelichting vraag
19. Gehuwd, mijn vrouw is inds 2013 opgenomen in Vredewold,
verpleegafd. Ik sinds 25/1/16 op de zorgafdeling, dus we wonen niet
samen.
Ja, dit was een slecht begin. Gelukkig kan het alleen maar beter
worden. Deze enquête kan wel in de prullenbak.
Laat Grootegast maar Grootegast blijven
Leek moet heel duidelijk zich baar blijven
Mijn mailadres fokkevandellen@ziggo.nl
Mijn zorg is dat door de herindeling het duurder wordt en dat alle
activiteiten en geld gaan naar de plaats die de het centrum wordt van dé
gem.westerkwartier. b.v. Leek of Zuidhorn en dat marum en Grootegast
er een beetje bijhangen.
Niet te veel ambtenaren !!
Schakel ervaren adviseurs op het gebied van veranderingsprocessen in.
Schakel actief de zittende ambtenaren in bij de transformatie van hun
organisatie. Externe begeleiding, maar geen externe projectleiding.
Transparant , zonder beteugelen van ondernemerschap
verworvenheden niet terugdraaien
Via het digitale netwerk decentralisatie bevorderen
Via mijn werk heb ik de negatieve kanten gezien, bij de herindeling van
Drenthe, ongeveer 20 jaar geleden, met de samen werking van de
ambtenaren (Haantjes gedrag), best vevelend als je dan om een
vergunning vraagt ect.
Waarom zou het samengaan anders gaan dan reorganisaties? Dit alles is
reeds bedacht.. Omdat het moet komt er een enquete, maar zoals je








misschien merkt ben ik aardig septisch tov enquêtes. We zullen zien
hoelang het duurt voor een decentralisatie. Succes met de uitwerking.
Wat is de hoofdgemeente? Het liefst zou ik Leek zien.
Wij hopen dat het samengaan een succes wordt, voor alle inwoners. En
een tevreden oplossing voor het gemeentelijk personeel!
Zet harde ambities politieke neer zodat alle voordelen van herindeling
ook echt kunnen worden gehaald. Bekijk het bedrijfsmatig. uiteindelijk
moet het leiden tot betere gemeentefuncties met minder kosten voor de
burger
Zorg dat alles volgens planning uitgevoerd wordt.
Zorgen dat mee denken voor een oplossing bij een probleem mogelijk
wordt, was tot nu niet aan de orde.
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4. Vragenlijst
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Welkom bij dit onderzoek van de
Westerkwartiergemeenten.

Kernwaarde 1: Vitale samenleving
Mensen en verenigingen, instellingen en bedrijven voeren de
regie over het eigen bestaan, nemen eigen verantwoordelijkheid,
zijn betrokken bij elkaar en opereren actief in het
maatschappelijk leven.

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben het
plan om per 1 januari 2019 samen te gaan tot één gemeente
Westerkwartier. De Westerkwartiergemeenten
willen graag
inventariseren wat de wensen, behoeften en ideeën zijn van de
inwoners over deze nieuw te vormen gemeente. Daarom vragen
we u deze vragenlijst in te vullen. Wij hopen dat zoveel mogelijk
inwoners meedoen aan het onderzoek.

2. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde
“vitale samenleving” voor de nieuwe gemeente vindt?

o
o
o
o
o
o

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met
marktonderzoeksbureau Enigma Research. Uiteraard is uw
anonimiteit gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met
de antwoorden die u geeft.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 7 minuten in
beslag. Klik op “Volgende” om de vragenlijst te starten.

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Geen mening

Eventuele toelichting:

1. Wist u, voorafgaand aan dit onderzoek, dat de
gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het
plan hebben om …

… samen te gaan tot één gemeente?
… dit per 1 januari 2019 te doen?
… de nieuwe gemeente de naam ‘Westerkwartier’ te
geven?

Ja

Nee

○
○
○

○
○
○

Introductie vraag 2
De Westerkwartiergemeenten hebben vijf kernwaarden opgesteld
die men wil hanteren. Iedere kenwaarde wordt nu, in willekeurige
volgorde, aan u voorgelegd. Lees de kernwaarde, inclusief de
bijbehorende omschrijving, en geef vervolgens aan hoe
belangrijk u deze kernwaarde voor de nieuwe gemeente vindt.
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Introductie vraag 3
Kernwaarde 2: Zorgzame samenleving
Mensen die niet in hun eigen primaire behoeften kunnen
voorzien, worden ondersteund.
3. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde
“zorgzame samenleving” voor de nieuwe gemeente
vindt?

o
o
o
o
o
o

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Geen mening

Eventuele toelichting:

Introductie vraag 4
Kernwaarde 3: Vitale dorpen
De dorpen verschillen in identiteit, zijn leefbaar, waarin
verschillende groepen mensen zich thuis voelen. Voor diverse
doelgroepen zijn in de verscheidene kernen kwalitatieve
voorzieningen aanwezig.

Eventuele toelichting:

Introductie vraag 5
Kernwaarde 4: Buitengebied
De gemeente is duurzaam, kent een kwaliteit in bebouwde en
onbebouwde omgeving die past bij de identiteit van de dorpen en
gebieden.
5. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde
“buitengebied” voor de nieuwe gemeente vindt?

o
o
o
o
o
o

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Geen mening

Eventuele toelichting:

4. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde
“vitale dorpen” voor de nieuwe gemeente vindt?

o
o
o
o
o
o

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Geen mening
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Introductie vraag 6
Kernwaarde 5: Inwoner staat centraal.
In de relatie inwoner-gemeentelijke overheid is sprake van menselijke maat en persoonlijke benadering, gebaseerd op onderling
vertrouwen. We borgen een geringe afstand tussen bestuur en inwoners door te kiezen voor zichtbaarheid en het bieden van maatwerk
aan de inwoners.
6. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de kernwaarde “inwoner staat centraal” voor de nieuwe gemeente vindt?

o
o
o
o
o
o

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Geen mening

Eventuele toelichting:

7. Hieronder staat een aantal sociaal-maatschappelijke thema’s. Kunt u aangeven hoe belangrijk u ieder thema vindt voor
de nieuwe gemeente Westerkwartier?

Zorg en welzijn
Beleid voor werk en inkomen

Onderwijs
Cultuur (toneel, dorpsfeesten etc.)

Zeer
belangrijk

Belangrijk

Neutraal

On
belangrijk

Zeer
onbelangrijk

Geen mening

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
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8. Hieronder staat nogmaals een aantal sociaal-maatschappelijke thema’s. Kunt u aangeven hoe belangrijk u ieder thema
vindt voor de nieuwe gemeente Westerkwartier?

Recreatie en toerisme
Sport
Veiligheid
Duurzaamheid

Zeer
belangrijk

Belangrijk

Neutraal

On
belangrijk

Zeer
onbelangrijk

Geen mening

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

9. Hieronder staat een aantal ruimtelijk-economische thema’s. Kunt u aangeven hoe belangrijk u ieder thema vindt voor de
nieuwe gemeente Westerkwartier?

Wonen (huizen voor alle
leeftijdsgroepen)
Economie, agrarische sector en
werkgelegenheid
Financiën en belastingdruk
Ruimtelijke ordening (verhouding
bebouwing en natuur,
bestemmingsplannen etc.)
Infrastructuur / verkeer & vervoer,
bereikbaarheid, mobiliteit
Milieu en natuur
Gemeentelijk vastgoed

Zeer
belangrijk

Belangrijk

Neutraal

On
belangrijk

Zeer
onbelangrijk

Geen mening

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
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Antwoorden randomiseren
10.Welke van de onderstaande aspecten van de
gemeentelijke dienstverlening vindt u het meest
belangrijk?

12.Hoe wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
over het samengaan van uw gemeente met de andere
gemeenten?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

U kunt maximaal drie antwoorden geven.














Kwaliteit woonomgeving
Werkgelegenheid
Kwaliteit voorzieningen bij u in de buurt
Karakter van uw dorp
Actief dorpenbeleid
Bereikbaarheid van de gemeente
Snelle dienstverlening
Professionaliteit van de dienstverlening
Klantvriendelijkheid van de gemeente
Kwaliteit van de communicatie door de gemeente
Nakomen van gemaakte afspraken
Lokale betrokkenheid
Anders, namelijk: <open invoer

o Geen mening

 Via door de gemeente georganiseerde inspraak- en
informatiemomenten
 Via post die de gemeente naar mijn huisadres stuurt
 Via een periodieke mailing naar mijn e-mailadres
(nieuwsbrief)
 Via de gemeentelijke website
 Via social media (bijv. Twitter, Facebook)
 Via de krant / huis-aan-huis bladen
 Op een andere manier, namelijk: <open invoer>
o Ik ben niet geïnteresseerd in nieuws over de herindeling
van mijn gemeente
13.Hoe wilt u betrokken blijven bij het samengaan van uw
gemeente met de andere gemeenten?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

11.Welke kenmerken van uw huidige gemeente moeten
volgens u worden meegenomen naar de nieuwe
gemeente?

 Ik wil graag zelf inspraak hebben
 Ik ben van plan aanwezig te zijn bij door de gemeente
georganiseerde inspraakbijeenkomsten
 Via enquêtes over dit onderwerp
 De dorps- of wijkvereniging zou bij het fusieproces
betrokken moeten zijn; ik vertrouw erop dat zij mijn
persoonlijke belang vertegenwoordigen
 Op een andere manier, namelijk: <open invoer>

o Ik hoef hier niet speciaal bij betrokken te blijven
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Introductie vraag 14
Om de mening en ideeën van inwoners in een vroeg stadium te
peilen, starten de Westerkwartiergemeenten binnenkort een
online inwonerspanel. Iedereen die in het Westerkwartier woont,
16 jaar of ouder is en beschikt over een e-mailadres, kan
deelnemen aan het inwonerspanel. Als lid van dit panel wordt u
een aantal keer per jaar per e-mail uitgenodigd om een korte
online vragenlijst in te vullen. Deelname is gratis en u kunt u op
ieder gewenst moment weer afmelden.

U bent bijna aan het einde van de enquête. Kunt u nog enkele
achtergrondvragen beantwoorden?
16.Wat is uw geslacht?

o Man
o Vrouw
17.Wat is uw leeftijd?

14.Mogen wij u vrijblijvend per e-mail benaderen voor
deelname aan dit panel?

o Ja (u kunt in de volgende vraag uw e-mailadres invullen)
o Nee
Routing: Stel deze vraag alleen indien vraag 12 is antwoord 1 of
3 of vraag 13 is antwoord 2, 3 of vraag 14 is “ja”.
Introductie vraag 15
Eerder heeft u aangegeven op de hoogte te willen worden
gehouden en/of betrokken te willen blijven bij het samengaan
van uw gemeente met de andere gemeenten.
15.Wilt u hieronder uw e-mailadres invullen?
Wij kunnen u dan, via de door u genoemde manieren, per e-mail
informeren.

18.Welke opleiding heeft u gevolgd?
Het gaat om de hoogst gevolgde opleiding, ook al heeft u deze
niet afgemaakt.

o Lager onderwijs (lagere school)
o Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO, VMBO kader en
beroepsgerichte leerweg)

o Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, eerste
drie jaar HAVO/VWO) en VMBO (theoretische leerweg)

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
o Hoger algemeen en voorbereidend beroepsonderwijs
(HAVO en VWO bovenbouw, WO-propedeuse)

o Hoger beroepsonderwijs (HBO, WO bachelor)
o Wetenschappelijk onderwijs (WO doctoraal of master)
o Zeg ik liever niet
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19.Wat is uw gezinssituatie?

o
o
o
o
o

Gehuwd / samenwonend met thuiswonende kinderen
Gehuwd / samenwonend zonder thuiswonende kinderen
Alleenstaand met thuiswonende kinderen
Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen
Meerpersoonshuishouden / studentenhuis

20.Wat is uw postcode?1

21.Tot slot: Hebt u suggesties / opmerkingen over het
geplande samengaan van uw gemeente met de
buurgemeenten of met betrekking tot dit onderzoek? 2

Eindtekst
Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw
medewerking, u kunt nu uw venster sluiten.

1
2

Technisch: 6PC en verplicht
Gratis evaluatievraag
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In deze rapportage
De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben het plan om per 1 januari 2019 samen te gaan tot één gemeente
Westerkwartier. De Westerkwartiergemeenten willen graag inventariseren wat de wensen, behoeften en ideeën zijn van de inwoners over
deze nieuw te vormen gemeente. Om dit te achterhalen hebben de Westerkwartiergemeenten aan Enigma Research gevraagd een
onderzoek uit te voeren.
De resultaten worden gepresenteerd in afzonderlijke grafieken en tabellen. De belangrijkste conclusies zijn te vinden in de management
samenvatting.

Uitgevoerd door:
Enigma Research
Herestraat 113
9711 LG Groningen
T
E
W

/ 050-2304917
/ info@enigmaresearch.nl
/ www.enigmaresearch.nl
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