(post)Corona in het
x Westerkwartier

Management Samenvatting
De invloed van corona op de werksituatie en op de financiën lijkt mee te vallen.
Voor driekwart van de Westerkwartierders is er wat betreft de betaalde werksituatie sinds
of tijdens de coronaperiode niets veranderd. De helft heeft dezelfde baan met dezelfde
arbeidsvoorwaarden als voor de coronaperiode en bijna drie op de tien hadden voor de
coronaperiode geen betaalde baan en hebben dit nog steeds niet. Slechts een enkeling is
sinds of tijdens de coronaperiode werkloos geworden of geweest. Voor driekwart is de
financiële situatie tijdens de coronaperiode dan ook ongeveer gelijk gebleven. Eén op de
zeven is er financieel op vooruit gegaan en voor 9% is de financiële situatie verslechterd.
Westerkwartierders hebben tijdens de coronaperiode grotendeels gehoor gegeven aan het
verzoek van de overheid om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Tijdens de eerste
gedeeltelijke lockdown (voor de zomer van 2020) werkten meer dan twee op de vijf
volledig vanuit huis. Tijdens de tweede gedeeltelijke lockdown werd er door iets meer
inwoners gekozen voor een mix van thuis en op kantoor. In de zomermaanden van 2020 en
op dit moment wordt er nog vaker een mix gemaakt.
Westerkwartierders gingen minder sporten, maar wel meer bewegen.
Bijna twee op de vijf Westerkwartierders zijn tijdens de coronaperiode minder gaan
sporten. Bij meer dan één derde is de conditie (ook) verslechterd. Slechts een kwart van de
inwoners voldoet op dit moment aan de sportnorm van 3 dagen per week minimaal 20
minuten intensief bewegen. Gemiddeld sport de Westerkwartierder 1,5 keer per week
minimaal 20 minuten.
Wat betreft bewegen zijn de cijfers positiever. De beweegnorm van 5 dagen 30 minuten
matig bewegen wordt door tweederde van de mensen behaald. Het gemiddelde komt uit op
5 dagen. De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat meer Westerkwartierders zijn gaan
bewegen.
Corona heeft invloed op het geluksgevoel.
Westerkwartierders voelden zich voordat de coronacrisis uitbrak gelukkiger dan nu. Waar
men eerder hun geluk beoordeelde met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,9 is dit nu
gedaald naar een 7,0. Alles bij elkaar geven Westerkwartierders hun leven op dit moment
een 7,3.
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Er wordt een hoop gemist, maar de socialen contacten toch wel het meest.
Afspreken met vrienden, bezoek aan een restaurant en bezoek aan familie zijn de drie dingen die
Westerkwartierders het meest hebben gemist. Nog eens drie op de vijf noemen (ook) vakanties
en meer dan de helft geeft aan dat ze uitjes zoals naar een pretpark of de bioscoop hebben
gemist. Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft weer naar deze twee activiteiten te
verlangen. Dit is ook het geval voor feestjes en café bezoek.

De coronasituatie heeft een grote invloed op het sociale leven en/of de contacten. Voor bijna
tweederde waren er negatieve gevolgen, twee op de vijf hebben echter ook positieve gevolgen
ervaren. Een negatief gevolg aan de coronasituatie is dat men minder sociale contacten
buitenshuis heeft. Ook spreekt men minder mensen en mist meer dan de helft lichamelijke
aanraking van familie, vrienden en bekenden. Een kwart geeft verder aan zich vaker eenzaam te
voelen. Positieve gevolgen zijn dat bijna drie op de vijf een beter contact hebben met de mensen
die dichtbij staan. Ook brengen drie op de tien (digitaal) meer tijd door met familie, vrienden en
bekenden en heeft één op de zeven nieuwe mensen leren kennen.
Voor de toekomst: koester de rust en de ruimte in het Westerkwartier.
De coronaperiode heeft Westerkwartierders o.a. het inzicht gegeven dat de rust, de natuur en de
ruimte in het Westerkwartier van grote waarde zijn. Hier moet na de coronaperiode dan ook de
meeste aandacht naar uitgaan. Ook het saamhorigheidsgevoel in de dorpen wordt gewaardeerd.
Dit kan verder worden gestimuleerd door als overheid burgerinitiatieven vanuit de samenleving
te ondersteunen. De coronacrisis heeft inwoners met de neus op de feiten gedrukt dat
gezondheid en welzijn van groot belang zijn. Hier moet de gemeente volgens zeven op de tien
dan ook aandacht aan schenken de komende jaren.
Duurzaamheid is het derde aandachtsgebied. Op het gebied van de energietransitie liggen grote
uitdagingen. Verder heeft de coronacrisis inwoners het inzicht gegeven dat lokale voorzieningen
van belang zijn. Lokaal kopen bij de winkels in het dorp/de gemeente en lokaal recreëren moet
worden gestimuleerd; dichtbij huis is het ook mooi. Een meerderheid van de Westerkwartierders
vindt dat er ook aandacht uit moet gaan naar woningbouw. Er is vooral behoefte aan betaalbare
woningen voor senioren en voor starters. Bij de woningbouw moet overigens worden voorkomen
dat er teveel (rand)stedelingen in het Westerkwartier komen wonen; dit gaat ten koste van de
ruimte en de rust en wordt gezien als een bedreiging. Andere bedreigingen die worden genoemd
zijn de tweedeling in de maatschappij door corona en de polarisatie van de samenleving.
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1. Onderzoeksverantwoording
Achtergrond
De gemeente Westerkwartier probeert, binnen de coronaregels, inwoners en bedrijven zo
goed mogelijk te helpen in deze coronaperiode. Er wordt hierbij ook vooruit gekeken naar
de tijd dat het coronavirus weer onder controle is. Daarvoor wordt een zogenaamd
‘herstelplan’ opgesteld om het wonen, leven en werken in het Westerkwartier een positieve
impuls te geven. Dit plan wil de gemeente samen met de mensen om wie het gaat, de
Westerkwartierse samenleving, vormgeven. Om input te halen onder inwoners heeft
Enigma Research samen met de gemeente Westerkwartier een onderzoek uitgevoerd.

Steekproef
In totaal hebben 714 inwoners de vragenlijst ingevuld. Met een netto steekproef van 714
afgeronde vragenlijsten valt, met een betrouwbaarheid van 95%, te concluderen dat de
steekproefuitkomst maximaal 3,7% zal afwijken van de werkelijke situatie.

Methode van onderzoek
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van online kwantitatief marktonderzoek. De
respondenten zijn afkomstig uit het WesterkwartierPanel. Aanvullend is het onderzoek ook
beschikbaar gesteld via een publieke link die (onder andere) te vinden was op de site van
de gemeente. De resultaten zijn verwerkt met behulp van het (mobiele)
onderzoekssysteem van Enigma Research.
WesterkwartierPanel
Het WesterkwartierPanel is een online burgerpanel van de gemeente Westerkwartier.
Iedereen die in het Westerkwartier woont, 16 jaar of ouder is en beschikt over een emailadres, kan deelnemen aan het burgerpanel. Panelleden krijgen via de e-mail een
uitnodiging als er een online vragenlijst voor hen klaarstaat.
De onderzoeken gaan over diverse onderwerpen en thema's. Met het WesterkwartierPanel
geeft de gemeente een vervolg aan het burgerparticipatietraject. De onderzoeken in het
WesterkwartierPanel worden uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke
onderzoeksbureau Enigma Research, aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA).
Deelname aan een onderzoek van het WesterkwartierPanel is altijd volledig anoniem.
De resultaten worden niet alleen bekendgemaakt aan de gemeente Westerkwartier, maar
ook aan de panelleden. Ook zijn de onderzoeksuitslagen te vinden op de website van het
WesterkwartierPanel of op de website van de gemeente.
*De resultaten zijn herwogen op geslacht en leeftijd en geven een representatief beeld voor de
inwoners van de gemeente Westerkwartier van 18 jaar en ouder. Het aantal respondenten (N)
dat onder de tabellen staat weergegeven is ongewogen.
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2. Resultaten

Werk en financiële thuissituatie

Slechts een enkeling is sinds of tijdens de coronaperiode werkloos geworden of geweest.
2.1 Vraag 6: Is uw betaalde werksituatie sinds of tijdens de coronaperiode (vanaf maart 2020 t/m nu)
veranderd?*

• Voor driekwart van de Westerkwartierders is er
wat betreft de betaalde werksituatie sinds of
tijdens de coronaperiode niets veranderd. De helft
(49%) heeft dezelfde baan met dezelfde
arbeidsvoorwaarden als voor de coronaperiode en
28% had voor de coronaperiode geen betaalde
baan en heeft dit nog steeds niet.
• Voor een kwart (23%) is de betaalde werksituatie
wel veranderd. Zo is 5% van baan veranderd en
gaan werken bij een andere werkgever en is 2%
werkloos geworden/geweest.
• Bij de “anders, namelijk” categorie wordt o.a.
genoemd dat men ZZP-er (zelfstandige) is
geworden en/of thuis is gaan werken.

*Op deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daarom op tot meer dan 100%.

Enigma Research – Rapportage (post)Corona in het Westerkwartier, juni 2021

6

Werk en financiële thuissituatie

Voor driekwart is de financiële situatie tijdens de coronaperiode ongeveer gelijk gebleven.
Vraag 7 is alleen voorgelegd indien men een betaalde baan heeft of voor de coronaperiode een betaalde baan had.

2.2 Vraag 7: Kunt u antwoord geven op de onderstaande vragen over thuiswerken?

• Westerkwartierders hebben tijdens de
coronaperiode grotendeels gehoor gegeven aan
het verzoek van de overheid om zoveel mogelijk
vanuit huis te werken.
• Slechts een enkeling werkte niet (gedeeltelijk)
vanuit huis, ondanks dat het werk dat wel toeliet.
• Tijdens de eerste gedeeltelijke lockdown (voor de
zomer van 2020) werkten de meeste mensen
volledig vanuit huis (42%). Tijdens de tweede
gedeeltelijke lockdown was dit 35%; er werd toen
door iets meer inwoners gekozen voor een mix van
thuis en op kantoor. In de zomermaanden van
2020 en op dit moment wordt er nog vaker een
mix gemaakt tussen kantoor en thuiswerken
(27%).

2.3 Vraag 8: Is uw financiële situatie voor u /uw gezin tijdens de coronaperiode (vanaf maart 2020 t/m nu)
veranderd?

• Alleenstaanden zonder thuiswonende kinderen zijn
vaker naar het werk geweest tijdens de
verschillende coronaperiodes in vergelijking met
inwoners die thuiswonende kinderen hebben of
samenwonend zijn.
• Voor driekwart (77%) is de financiële situatie
tijdens de coronaperiode ongeveer gelijk gebleven.
Eén op de zeven (14%) is er financieel op vooruit
gegaan en voor 9% is de financiële situatie
verslechterd.
• Het zijn vooral de inwoners onder de 50 jaar die
aangeven dat hun financiële situatie is verbeterd.
Verder geven significant meer HBO/WO geschoolde
inwoners aan dat ze er financieel op vooruit zijn
gegaan (18%) in vergelijking met inwoners die een
lagere opleiding hebben gevolgd.
• Westerkwartierders die alleen het voorgezet
onderwijs hebben genoten zijn er het vaakst
financieel op achteruit gegaan (15%).
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Lichamelijke gezondheid

Slechts een kwart van de inwoners voldoet aan de sportnorm; de beweegnorm wordt wel door tweederde behaald.
2.4 Vraag 10: Kunt u onderstaande vragen met betrekking tot sporten en bewegen beantwoorden?

2.5 Vraag 11: Heeft de coronaperiode en de bijbehorende maatregelen invloed gehad op…?

• Slechts een kwart van de inwoners (23%) voldoet
aan de sportnorm van 3 dagen per week
minimaal 20 minuten intensief bewegen. De
beweegnorm van 5 dagen 30 minuten matig
bewegen wordt door veel meer mensen (64%)
behaald.
• Gemiddeld sport de Westerkwartierder 1,5 keer
per week minimaal 20 minuten. Zestigers sporten
gemiddeld het vaakst (2 keer per week). Verder
sporten inwoners zonder thuiswonende kinderen
vaker dan Westerkwartierders met thuiswonende
kinderen.
• Wat betreft bewegen komt het gemiddelde uit op
5 dagen; dit is precies de norm die landelijk
gehanteerd wordt. Vrouwen bewegen gemiddeld
iets vaker dan mannen (5,1 dagen vs. 4,8
dagen). Jonge mensen tussen de 18 en 39 jaar
bewegen gemiddeld het minst vaak (4,5 dagen
per week). Het zijn de inwoners boven de 60 jaar
die gemiddeld vaker dan 5 keer in de week
bewegen; waarbij zestigers gemiddeld het meest
bewegen (5,6 keer in de week).
• Bijna twee op de vijf inwoners (38%) geven aan
dat de coronaperiode en de bijbehorende
maatregelen ervoor hebben gezorgd dat ze
minder zijn gaan sporten. Bij nog eens 35% is de
conditie (ook) verslechterd. Inwoners onder de
50 jaar geven gemiddeld het vaakst aan dat hun
conditie achteruit is gegaan.
• Wat betreft bewegen slaat de teller positief uit.
Weliswaar is één op de vijf minder gaan bewegen
tijdens de coronaperiode, maar daar staat
tegenover dat een kwart (26%) juist vaker in
beweging is gekomen.
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Mentale en sociale gezondheid

Corona heeft invloed op hoe gelukkig Westerkwartierders zich voelen.
2.6 Vraag 13: Kunt u de mate waarin u zich gelukkig voelt uitdrukken in een rapportcijfer van 1 t/m 10?
Hoe gelukkig voelde u zich voordat corona er was?

Hoe gelukkig voelt u zich momenteel tijdens deze coronaperiode?

7,9

7,0

N=713

N=713

• Het verschil in geluk is het grootst bij inwoners
van 60 jaar en ouder; zij beoordelen hun geluk
nu gemiddeld met een volle punt lager. Het
laagste gemiddelde rapportcijfer wordt op dit
moment gegeven door de leeftijdsgroep 18 t/m
39 jaar (rapportcijfer 6,8).

2.7 Vraag 14: Hoe erg mist u of heeft u de onderstaande dingen gemist?
% 5 of hoger
71%
68%
71%
62%
53%
36%
44%

32%
31%
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• Westerkwartierders voelden zich voordat de
coronacrisis uitbrak gelukkiger dan nu. Waar
men eerder hun geluk beoordeelde met een
gemiddeld rapportcijfer van een 7,9 is dit nu
gedaald naar een 7,0.

• Alleenstaanden zonder thuiswonende zijn van de
verschillende gezinssituaties het meest gedaald
in hun geluksgevoel (1,2 punten). Ook in
absolute zin beoordelen zij hun geluk op dit
moment gemiddeld het laagst (6,4).
• Afspreken met vrienden (71%), bezoek aan een
restaurant (71%) en bezoek aan familie (68%)
zijn de drie dingen die Westerkwartierders het
meest hebben gemist.
• Nog eens 62% noemt (ook) vakanties en meer
dan de helft (53%) geeft aan dat ze uitjes zoals
naar een pretpark of de bioscoop hebben gemist.
Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft weer
naar deze twee activiteiten te verlangen. Dit is
ook het geval voor feestjes en café bezoek. In
totaal heeft respectievelijk 44% en 31% van de
Westerkwartierders dit gemist. Feestjes en uitjes
worden ook meer gemist door mensen met
thuiswonende kinderen.

• Tot slot heeft 36% het uitvoeren van bepaalde
hobby’s gemist en heeft 32% weer zin om te
kunnen sporten.
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Mentale en sociale gezondheid

De coronasituatie heeft voor tweederde van de Westerkwartierders positieve en/of negatieve gevolgen gehad voor hun sociale leven en/of contacten.
2.7 Vraag 15: Heeft de coronasituatie gevolgen
gehad voor uw sociale leven en/of contacten?

2.9 Vraag 17: Welke positieve gevolgen voor uw
sociale leven of contacten heeft u ervaren?*
Deze vraag is alleen voorgelegd indien men positieve gevolgen heeft ervaren.

• De coronasituatie heeft een grote invloed op
het sociale leven en/of de contacten. Voor 63%
waren er negatieve gevolgen, twee op de vijf
(38%) hebben echter ook positieve gevolgen
ervaren.
• Inwoners die enkel het voortgezet onderwijs
hebben gevolgd, hebben minder sociale
gevolgen ondervonden van de coronasituatie
dan hoger opgeleiden.

2.10 Vraag 18: Alles bij elkaar, wat voor cijfer
geeft u uw leven op dit moment?
2.8 Vraag 16: Welke negatieve gevolgen voor uw
sociale leven of contacten heeft u ervaren?*
Deze vraag is alleen voorgelegd indien men negatieve gevolgen
heeft ervaren.

7,3
N=708

• Een negatief gevolg aan de coronasituatie is
dat men minder sociale contacten buitenshuis
heeft (82%). Ook spreekt men minder mensen
(75%) en mist meer dan de helft lichamelijke
aanraking van familie, vrienden en bekenden
(56%). Een kwart geeft verder aan zich vaker
eenzaam te voelen (23%). Eenzaamheid wordt
significant vaker als negatief gevolg genoemd
door inwoners van 18-39 jaar (37%) en door
Westerkwartierders die alleenstaand zijn zonder
thuiswonende kinderen (57%).
• Positieve gevolgen zijn dat 58% een beter
contact heeft met de mensen die dichtbij staan.
Ook brengt 31% (digitaal) meer tijd door met
familie, vrienden en bekenden en heeft 14%
nieuwe mensen leren kennen.
• Alles bij elkaar geven Westerkwartierders hun
leven op dit moment een 7,3. Mannen geven
een hoger rapportcijfer dan vrouwen (7,4 vs.
7,2). Alleenstaanden zonder thuiswonende
kinderen geven hun leven met een 6,9 het
laagste rapportcijfer.

*Op deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daarom op tot meer dan 100%.

Enigma Research – Rapportage (post)Corona in het Westerkwartier, juni 2021

10

Toekomst

De rust en de ruimte in het Westerkwartier werd tijdens de coronaperiode nog meer gewaardeerd.

2.11 Vraag 20: Heeft deze coronaperiode u ook inzichten gebracht in wat u belangrijk voor uzelf en uw naasten vindt om fijn in het Westerkwartier te
kunnen wonen, leven en werken? Welke kansen ziet u voor uzelf en uw naasten? En verwacht u ook bedreigingen/ problemen?*
Rust/ruimte/groen
“Onze woonplek was altijd al super, maar door de corona
word je er nog meer van bewust hoe ongelooflijk blij je
mag zijn dat je ruimte om je heen hebt.”
“Juist door de dorpse omgeving voelde het in deze periode
veel veiliger (minder drukte).”
“Belangrijk is genieten van kleine dingen, contact met naasten.
Genoten van de rust en ruimte in het Westerkwartier.”
“Ik ben blij in een groene omgeving te wonen.”

Sociaal
“Dit heeft niet perse mijzelf inzicht gebracht maar vele mensen
omzien naar elkaar. Rekening houden met elkaar. We moeten
het samen doen.”
“Door corona is het mij duidelijk geworden dat contacten met
familie, vrienden en buren erg belangrijk zijn.”

Kansen
“Hopen dat de overheid net zo dicht bij de burger blijft staan als tijdens corona. Was daarvoor veel
afstandelijker.”
“Ik ben nóg duidelijker dan voor corona gaan zien wat eenzaamheid kan betekenen voor mensen en hoe
belangrijk het is dat we daar als gemeenschap (als dorp of als gemeente) oog voor hebben.”
“Ik ben nog sterker tot het besef gekomen hoe belangrijk het is om meer lokaal te leven, minder ver op
reis en minder afhankelijk te worden van grote bedrijven.”
“Meer wandel- en fietsroute maken. Dichtbij huis is het ook mooi.”

Bedreigingen/problemen
“Ik vrees een tweedeling in de maatschappij. Degene met een vaccinatiebewijs en die zonder. Ik vrees een
enorme inperking van de bewegingsmogelijkheden van de niet gevaccineerden en dat dat tot ellende leidt.”
“Ik hoop dat het niet zo is dat de recent bekend gemaakte plannen om veel woningen in het Noorden te
bouwen gaat betekenen dat er veel mensen uit andere streken hier als forens naartoe komen.”

“Elkaar kennen, herkennen, erkennen en helpen.”

“Ik verwacht meer polarisatie en uitsluiting om mening of overtuiging, ik zie dat de lontjes bij velen korter
worden. Voorheen praatte ik open, nu zwijg ik vaak.”

“Het dorpse saamhorigheidsgevoel kwam terug tijdens de
lockdown.”

“We moeten zuiniger zijn op de natuur. De bewoners meer betrekken bij natuurontwikkeling. Mensen
bewuster maken dat een tuin met alleen tegels niet verstandig is.”

Gezondheid
“Gezondheid staat echt bovenaan.”
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*Een aantal uitspraken die gezamenlijk de essentie van alle open antwoorden weergeven
worden hierboven getoond. De volledige lijst met open antwoorden is te vinden in het
document “Enigma Research - Open antwoorden (post)Corona in het Westerkwartier.docx”.
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Toekomst

Toestroom van huizenzoekers uit (rand)stedelijke gebieden wordt gezien als een bedreiging voor de rust en de ruimte.

2.12 Vraag 21: Heeft deze coronaperiode u ook inzichten gebracht in wat u belangrijk vindt voor de Westerkwartierse samenleving om fijn in het
Westerkwartier te kunnen wonen, leven en werken? Welke kansen ziet u voor de samenleving? En verwacht u ook bedreigingen/ problemen?*
Saamhorigheid
“Belangrijk dat we buurtgenoten helpen in wat voor vorm dan
ook. Het samen doen wordt denk ik weer belangrijk.”
“De grootste kans voor de samenleving is dat er op sociaal
gebied heel veel kansen liggen. Pas beter op elkaar en laat
elkaar in de waarde.”
“Saamhorigheid in kleine dorpen.”

Rust en ruimte
“Er is hier letterlijk nog genoeg ruimte voor iedereen. Dat wil
ik graag zo houden.”
“Geen nieuw inzicht maar wel relevant; ruimte geeft rust en
bespaart ons de beperkingen die we wel hebben gezien in
gebieden met hoge bevolkingsdichtheid.”

Kansen
“Belangrijk vind ik dat er veel meer aandacht gaat komen voor natuur en milieu.”
“Dat thuiswerken heel goed bevalt. Dankzij goede internetverbinding levert het thuiswerken geen
problemen op. Een goede internetverbinding moet voor iedereen in het Westerkwartier beschikbaar zijn.”
“In de omgeving meer gelegenheid voor wandel, fietsgelegenheid en buitensport creëren.”
“Voorzieningen op niveau houden.”

Bedreigingen/problemen
“Bedreiging toestroom huizenzoekers uit stadsgebied.”
“De ruimte vind ik fijn. Ik begrijp dat er meer ruimte beschikbaar moet komen voor woningen en
tegelijkertijd vrees ik het verlies aan ruimte.”
“Door corona zijn mensen steeds meer op zichzelf gericht. Ik mis de solidariteit. Wat hebben we voor
elkaar over?”
“Geen Lelylijn en ga geen huizen bouwen voor westerlingen. Behoud de rust en ruimte in het mooie
Westerkwartier!”
“Ik heb de indruk dat het winkelaanbod wat is afgenomen en ik maak me zorgen dat sommige horeca het
wellicht niet redt. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede.”

*Een aantal uitspraken die gezamenlijk de essentie van alle open antwoorden weergeven
worden hierboven getoond. De volledige lijst met open antwoorden is te vinden in het
document “Enigma Research - Open antwoorden (post)Corona in het Westerkwartier.docx”.
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Toekomst

Het realiseren van betaalbare woningen en het ondersteunen bij de energietransitie zijn belangrijke speerpunten voor de overheid.

2.13 Vraag 22: Om deze kansen te kunnen pakken en eventuele problemen te voorkomen, hoe zou de overheid daarbij kunnen helpen? Bijvoorbeeld
meer mogelijkheden voor woning(ver)bouw)*
Dichtbij en ondersteunen
Woningbouw
“Meer betaalbare (koop)woningen bouwen voor ouderen, dus alles
gelijkvloers.”
“Bouwen van woningen zou primair moeten worden gedaan
om mensen die iets met de streek hebben een woonmogelijkheid
te geven, dus niet zo duur mogelijk, maar juist starters of
zorgen dat ouderen kunnen doorstromen.”

“In algemene zin door inwoners een grotere rol en meer invloed te
geven bij het vormgeven van hun directe leefomgeving. En hun
inbreng ook serieus te nemen en echt mee te laten tellen bij
besluitvorming.”
“Responsieve overheid geeft ruimte en faciliteert.”
“Stimuleren waar kan en perspectief bieden.”

“Het zou prettig zijn dat er meer kansen voor jongeren komen
voor wat betreft woningen, er zijn nu geen woningen beschikbaar
voor starters.”

“Ik zie vooral een rol voor de overheid in het meer of beter stem
geven aan groepen die kwetsbaar zijn.”

“Ik ben zeker voor meer woningen bouwen in het sociale segment.
Dan voornamelijk ben ik voorstander van gemêleerde wijken.
Meerdere woningtypen en meerdere lagen van de samenleving
samen in een wijk.”

“De drempel naar de overheid lager maken. Meer mogelijkheden
voor directer contact, niet alles via formulieren op afstand
afhandelen.”

Energie/duurzaamheid

“Goede decentrale bereikbaarheid.”

“Duurzaamheid hoog op de agenda zetten en eventuele subsidies
beschikbaar stellen.”

Zorg voor de omgeving

“Goed zoeken in eigen gemeente naar potentiële energiebronnen
naast elektriciteit. Groen gas, aardwarmte, houtvergassing met
snoeihout uit onze honderd kilometer houtsingels, zonnewarmte.”
“Help de bewoners van oude huizen om die huizen ook geschikt te
maken voor de toekomst. Help om te isoleren b.v.”
“Ik denk dat energietransitie nu eerste speerpunt moet zijn.”
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“Levert niet te veel openbaar groen is. De agrarische sector heeft
al van veel groen een bedrijventerrein gemaakt. Wees zorgvuldig
en zuinig om de natuur in ons mooie Westerkwartier.”
“Meer geld voor recreatie wandelroute en fietsroutes.”

*Een aantal uitspraken die gezamenlijk de essentie van alle open antwoorden weergeven
worden hierboven getoond. De volledige lijst met open antwoorden is te vinden in het
document “Enigma Research - Open antwoorden (post)Corona in het Westerkwartier.docx”.
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Toekomst

Neem als burgers zelf het initiatief; de overheid zou deze initiatieven zoveel mogelijk moeten ondersteunen.

2.14 Vraag 23: Om deze kansen te kunnen pakken en eventuele problemen te voorkomen, hoe zou de Westerkwartierse samenleving als geheel daarbij
kunnen helpen? Bijvoorbeeld sporten meer toegankelijk maken.*

Sport

Burgerinitiatief

“Elkaar stimuleren meer te bewegen, wegen wijzen naar sportclubs,
nieuwe bewoners direct informeren (brochure?).”

“Duurzamer leven, organiseren kledingruilbeurs, minder trekkers
met round-up, eigen glasvezelcoöperatie, eigen energiecoöperatie.”

“Kijk naar Aduard een fantastische plek voor buitensporten is daar
gerealiseerd. Naar ik begrijp door vrijwilligers op poten gezet. Dit
zou vanuit de overheid in meerdere kernen kunnen worden
gestimuleerd. Buitenspeel/ sportplaatsen dus. Kost veel geld, maar
levert ook veel stimulans op in een dorp.”

“Meer ruimte bieden voor initiatief vanuit de burger. Aanvragen
makkelijker maken en zonder de gebruikelijke rompslomp.”

“Maak het sportclubs niet te moeilijk met dure zaalhuur. Daardoor
kan een lidmaatschap betaalbaar blijven.”

“Meer zelfvoorzienendheid promoten. Mogelijkheden creëren voor
het oprichten van de volkstuinen van weleer.”

Gemeenschap
“Lokaal kopen bij de winkels in het dorp/de gemeente en lokale
producten kopen.”

“Meer campagnes opzetten om ons bewust van je buren enz. te
maken. Bijvoorbeeld een straat bbq of speeldag voor buurtkinderen.”
“Meer samenwerken met elkaar en minder concurreren, zowel binnen
dezelfde sector (bijv. sportverenigingen), maar ook met andere
sectoren (bijv. sport, cultuur en R&T).”
“Vriendelijk en behulpzaam blijven, niet oordelen en het
Westerkwartiers spreken.”

*Een aantal uitspraken die gezamenlijk de essentie van alle open antwoorden weergeven
worden hierboven getoond. De volledige lijst met open antwoorden is te vinden in het
document “Enigma Research - Open antwoorden (post)Corona in het Westerkwartier.docx”.
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Toekomst

“Natuur en landschap”, “gezondheid en welzijn” en “duurzaamheid” belangrijke aandachtspunten voor als het coronavirus weer onder controle is.
2.15 Vraag 24: In hoeverre zou de gemeente Westerkwartier straks extra
aandacht moeten besteden aan …
% 5 of hoger
41%
46%
50%
69%
72%
76%

2.16 Vraag 25: In hoeverre zou de gemeente Westerkwartier straks extra aandacht moeten besteden aan …
% 5 of hoger

• Driekwart van de inwoners (76%) is van
mening dat de gemeente Westerkwartier,
als het coronavirus weer onder controle is,
extra aandacht moet besteden aan de
“natuur en het landschap”. Ook
“gezondheid en welzijn” (72%) en
“duurzaamheid” (69%) zijn belangrijke
aandachtspunten.
• Meer dan zes op de tien vinden verder
extra aandacht voor “zorg” (68%) en
“wonen” (63%) belangrijk en 58% ziet
graag extra aandacht voor het “onderwijs”.
• “Veiligheid” (55%), “recreatie en toerisme”
(54%), “sport” (53%) en “cultuur” (50%)
zijn ook onderwerpen waar de helft graag
extra aandacht voor ziet wanneer men
vooruit kijkt naar de tijd dat het
coronavirus weer onder controle is.
• Relatief gezien de minste aandacht hoeft
uit te gaan naar “bereikbaarheid” (41%) en
“bedrijven en werkgelegenheid” (46%).

54%
53%
55%
58%
63%
68%
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