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samenvatting.

de ‘leefbaarheid’ waar het bij het beantwoorden van die vraag om 
gaat, is afhankelijk van vele factoren. het gaat om objectieve zaken 
als de aanwezigheid van voorzieningen, de bereikbaarheid en de 
sociaal-economische achtergrond van de bewoners. maar de 
tevredenheid van burgers met hun leefomgeving is ook afhankelijk 
van lastiger te objectiveren zaken als de landschappelijke waarde, 
het gevoel van veiligheid en de sociale cohesie in een dorp. 

in de discussie over leefbaarheid van het platteland gaat altijd veel 
aandacht uit naar het voorzieningenniveau in kleine dorpen. de 
relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid is echter niet eenduidig: 
er zijn dorpen met nauwelijks voorzieningen waar de tevredenheid 
met de eigen kern als woonplaats heel hoog is. anders gezegd: 
de ‘veronderstelde leefbaarheid’ (de leefbaarheid die je op grond 
van objectieve gegevens als de aanwezigheid van voorzieningen 
zou kunnen verwachten) hoeft niet in lijn te zijn met de ‘ervaren 
leefbaarheid’ (de beleving van bewoners). 

veronderstelde en ervaren leefbaarheid
om goede beslissingen te kunnen nemen over het 
voorzieningenniveau in de dorpen, is naast inzicht in de 
veronderstelde leefbaarheid dus ook een representatief beeld 
nodig van de ervaren leefbaarheid in de verschillende dorpen. de 
gemeente borger-odoorn heeft stamm cmo gevraagd om beide 
vormen van leefbaarheid in kaart te brengen voor de dorpen van de 
gemeente. dit rapport is de weerslag van het onderzoek dat in de 
loop van 2011 is uitgevoerd.

voor het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige 
voorzieningen, het verenigingsleven en andere activiteiten in de 
dorpen. samen met een score voor bereikbaarheid van de dorpen 
geeft dit een beeld van de ‘veronderstelde leefbaarheid’. de ‘ervaren 
leefbaarheid’ is gemeten met een schriftelijke enquête, die in het 
voorjaar van 2011 is verspreid onder ruim 6.700 inwoners van de 
gemeente. bijna 2.000 mensen hebben de vragenlijst teruggestuurd 
(respons bijna 30%).

Komende jaren: krimp, vergrijzing en ontgroening
de gemeente borger-odoorn zal de komende jaren gaan krimpen, 
als gevolg van een negatief migratiesaldo (met name onder jongeren), 
een dalend geboortetal en een stijgend sterftecijfer. minstens zo 
belangrijk als de daling van het aantal inwoners is de verandering in 
de samenstelling van de bevolking: in de toekomst zullen er minder 
jongeren en minder gezinnen met kinderen zijn in de gemeente, en 
juist meer ouderen en alleenstaanden. dit zal gevolgen hebben voor 
de woningmarkt, zorgvoorzieningen en het onderwijs.

veronderstelde leefbaarheid
de sociale infrastructuur van een dorp wordt bepaald door de 
aanwezigheid van voorzieningen, verenigingsleven en activiteiten 
in een dorp. ook de bereikbaarheid van een dorp is van belang, 
omdat deze bepaalt hoe gemakkelijk bewoners naar voorzieningen 
buiten het dorp kunnen gaan. in dit onderzoek zijn acht aspecten 
van sociale infrastructuur onderscheiden: culturele voorzieningen 
en verenigingsleven (waaronder ook de dorpshuizen), onderwijs, 
bedrijvigheid, sport, horeca, financiële dienstverlening, zorg en 
bereikbaarheid. elk dorp heeft voor elk van de aspecten een score 
gekregen. de gezamenlijke scores geven aan hoe het staat met de 
veronderstelde leefbaarheid van een kern. 

de omvang van de sociale infrastructuur houdt verband met 
het inwonertal van een kern: grote dorpen hebben uiteraard 
meer voorzieningen en een uitgebreider verenigingsleven dan 
kleine dorpen. een aantal kernen in borger-odoorn heeft een 
uitgebreidere sociale infrastructuur dan men zou verwachten op 
basis van het inwonertal. dit geldt voor exloo, odoorn, buinerveen, 
drouwen, valthe en Zandberg. andere dorpen hebben juist minder 
voorzieningen dan gezien het inwonertal te verwachten was. dit 
geldt voor drouwenermond, odoornerveen, 1e exloërmond en 
nieuw-buinen.

ervaren leefbaarheid
bij de ‘ervaren leefbaarheid’ gaat het om de beleving van burgers: 
hoe tevreden zijn zij met hun kern als woonplaats? om deze 
tevredenheid te kunnen verklaren en aanknopingspunten te bieden 
voor beleid, zijn in de enquête specifieke vragen gesteld over 
zaken als werk, het gebruik van voorzieningen en de tevredenheid 
hierover, (tevredenheid over) de woonomgeving en de eigen woning, 
mobiliteit, sociale samenhang, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding 
en cultuur en veiligheid en overlast. ook is gevraagd wat de 
belangrijkste onderwerpen zijn waaraan de gemeente moet werken 
om de leefbaarheid in de eigen kern in stand te houden.

een aantal van de 25 dorpen heeft dusdanig weinig inwoners, dat 
de responsgroep te klein is om statistisch betrouwbare uitspraken 
over het dorp te kunnen doen. dit geldt voor drouwenerveen, 
eesergroen, eeserveen, westdorp, 2e valthermond, exloërveen, 
bronneger, bronnegerveen, Zandberg en ellertshaar. de enquête-
uitkomsten van deze dorpen gelden als indicatief.

uniek aan dit onderzoek is dat het op veel punten inzicht geeft in de 
verschillen tussen dorpen. een samenvatting waarin de resultaten 
op gemeenteniveau worden beschreven, doet dan ook geen recht 
aan de rijkdom van het onderzoeksmateriaal. om een indruk te 
geven van de onderwerpen die in deze studie aan de orde komen, 
geven wij hieronder toch de belangrijkste uitkomsten van de enquête 
weer op het niveau van de gemeente als geheel.

hoe prettig is het wonen in borger-odoorn?

wonen
een kleine minderheid van de inwoners 
(16%) heeft altijd gewoond in het dorp 

waar zij nu wonen, nog eens 13% is 
geboren in de gemeente borger-odoorn. 
de verhuisgeneigdheid in borger-odoorn 

is laag: 81% geeft aan niet te willen 
verhuizen binnen vijf jaar. het hebben 
van verhuisplannen hangt samen met 

de tevredenheid over het dorp als 
woonplaatsen, zij het in mindere mate, met 

de tevredenheid over de eigen woning. 
de tevredenheid over de voorzieningen 

in het dorp speelt ook een rol, maar 
dit verband is nog minder sterk. 

vrijwilligerswerk
van de inwoners doet 37% 

vrijwilligerswerk. veruit het meeste 
vrijwilligerswerk wordt in het 
eigen dorp gedaan (69%).

mantelzorg
van de inwoners zegt 19% in het 

afgelopen jaar mantelzorg te hebben 
gegeven. ruim 40% van de mantelzorgers 

voelt zich in meer of minder mate belast; 
14% zelfs tamelijk tot zeer zwaar belast. 

van de mantelzorgers heeft 20% 
wel eens contact opgenomen met de 

gemeente voor vragen of ondersteuning.

eenzaamheid
in de gemeente voelt 17% zich wel eens 
eenzaam; ruim 1% van de inwoners voelt 

zich (bijna) altijd eenzaam. mensen met 
een slechte gezondheid en mensen met 

een chronische ziekte of handicap voelen 
zich opvallend vaker eenzaam dan mensen 

met een goede gezondheid. ook het wel 
of niet hebben van een auto heeft grote 

invloed op het gevoel van eenzaamheid.

‘noaberschap’
staat hoog in het vaandel voor de 

inwoners van de gemeente. maar liefst 
94% van de inwoners zegt altijd bereid 

te zijn om zijn buren te helpen als dat 
nodig is. 92% zegt het belangrijk te 

vinden dat mensen in het dorp op elkaar 
kunnen rekenen als dat nodig is. 

verbondenheid met dorp
inwoners van de gemeente voelen 
zich verbonden met het dorp waar 

zij wonen: 34% zegt zich ‘zeer 
verbonden’ te voelen, 38% ‘een beetje 
verbonden’. inwoners van kleine kernen 

(<200 inwoners) voelen zich over het 
algemeen meer verbonden met hun 

dorp dan inwoners van grotere kernen. 
over het algemeen voelen inwoners 

van zanddorpen zich meer verbonden 
met hun dorp dan inwoners van 

veendorpen. inwoners van zandkernen 
zijn ook beduidend vaker trots op hun 

dorp dan inwoners van veendorpen.

lidmaatschap verenigingen
ruim een derde van de inwoners 

van borger-odoorn is lid van 
een sportschool/vereniging, 

meestal in het eigen dorp.

winkels
opvallend veel inwoners van borger-

odoorn (ruim 40%) gaan over de 
gemeentegrens om boodschappen 
te doen, meestal naar stadskanaal. 

binnen de gemeente is borger de 
belangrijkste kern waar mensen hun 
boodschappen doen. inwoners van 

odoorn doen hun boodschappen 
in grote meerderheid in het eigen 

dorp, maar het dorp heeft nauwelijks 
een regiofunctie. vanuit exloo gaan 

mensen naar hun eigen dorp, odoorn 
of borger voor de boodschappen.

basisonderwijs
in dorpen waar een basisschool staat, 
gaat de meerderheid van de kinderen 

in de eigen kern naar school. borger en 
nieuw-buinen hebben een duidelijke 

regiofunctie. dit geldt ook voor de 
buiten de gemeente gelegen kernen 

stadskanaal en musselkanaal.

sportvoorzieningen
veel mensen sporten in het eigen 
dorp als hier iets aan faciliteiten of 

voorzieningen is, maar mensen blijken 
ook bereid te reizen om te gaan sporten.

dorpshuis of café
dorpshuizen en mfa’s worden met 

name in het eigen dorp bezocht. de 
dorpshuizen of mfa’s in borger, valthe, 

buinerveen en drouwen trekken 
ook bezoekers uit andere dorpen. 

cafés en restaurants in de gemeente 
bedienen vooral bewoners van de 

dorpen waar ze gevestigd zijn.

medische zorg
voor de huisarts gaan de inwoners 

binnen de gemeente naar borger, exloo, 
odoorn, nieuw-buinen, valthermond 
en 2e exloërmond. een substantieel 

deel van de inwoners heeft de huisarts 
buiten de gemeentegrenzen.

gezondheid en handicaps
van de inwoners noemt 78% zijn 

gezondheid goed tot zeer goed. 
28% heeft last van één of meerdere 
langdurige ziekten, aandoeningen of 
handicaps. van deze mensen wordt 

16% sterk belemmerd door de 
aandoening; nog eens 53% wordt 

er licht door belemmerd. van het 
totaal aantal inwoners is 4% sterk 

belemmerd door een aandoening of 
handicap, en 14% licht belemmerd.

mobiliteit
het autogebruik in de gemeente is hoog. 

91% van de inwoners heeft een rijbewijs; 
89% heeft op ieder moment van de dag 
de beschikking over een auto. jongeren 
(15-30) en ouderen (80+) hebben minder 

vaak de beschikking tot een auto dan 
andere leeftijdsgroepen. de auto is het 

meest gebruikte vervoermiddel om naar 
het werk te gaan, familie of vrienden te 

bezoeken, te winkelen of uit te gaan.

het kunnen beschikken over een auto 
lijkt een belangrijke voorwaarde om actief 
mee te doen in de gemeente. mensen die 

altijd over een auto kunnen beschikken 
geven vaker mantelzorg (en ontvangen dit 
juist minder), doen meer vrijwilligerswerk, 
zijn vaker lid van een vereniging en gaan 

vaker naar een restaurant of café.

de belangrijkste uitkomsten van de enquête 
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werken aan leefbaarheid
aan de inwoners is ook een aantal 

stellingen voorgelegd over het werken 
aan leefbaarheid. op de stelling ‘de 
gemeente moet meer taken aan het 

dorp zelf overlaten’ antwoordt bijna een 
kwart bevestigend, iets meer dan het 

aantal dat het oneens is met de stelling. 
bijna één op de drie inwoners vindt dat 

de gemeente onvoldoende doet voor 
hun dorp; ongeveer een kwart heeft 

het gevoel dat zijn eigen dorp door de 
gemeente wordt achtergesteld bij de 

‘grotere dorpen’. dit gevoel speelt sterker 
in veendorpen dan in zanddorpen. 

dorpskracht
een grote meerderheid van de inwoners 

vindt het belangrijk dat het goed gaat 
met de bewoners van hun dorp (81%); 
vrijwel alle inwoners zeggen hun buren 

te zullen helpen als dat nodig is, en ook 
van hun dorpsgenoten verwachten dat 
zij dat doen. wanneer het gaat om de 

leefbaarheid van het dorp in een breder 
verband, dan voelen de inwoners zich 

minder verantwoordelijk. van de inwoners 
voelt 46% zich verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in het eigen dorp, en 56% 

voelt zich er verantwoordelijk voor dat het 
dorp er goed uit ziet. 38% zegt zich zelf 

graag in te zetten voor het dorp, en 34% 
geeft aan in actie te zullen komen als er 

voorzieningen uit het dorp verdwijnen.

op basis van een aantal stellingen is het 
mogelijk om voor elk dorp een score te 

berekenen die de ‘dorpskracht’ aangeeft: 
in hoeverre voelen bewoners zich zelf 
verantwoordelijk voor de leefbaarheid 

en hun woonomgeving, en in hoeverre 
verwachten zij van hun dorpsgenoten dat 
die zich hiervoor verantwoordelijk voelen? 

het blijkt dat de ‘dorpskracht’ iets lager 
is in veendorpen dan in zanddorpen. de 
dorpskracht is lager in grote dorpen dan 

in de kleine en middelgrote dorpen.

verklaringen voor leefbaarheid
de ervaren leefbaarheid in een dorp blijkt met name bepaald te 
worden door de tevredenheid met de voorzieningen in een dorp en 
de mate waarin de inwoners zich verbonden voelen met hun dorp. 
de tevredenheid over de voorzieningen is in de kleinste en de grote 
dorpen groter dan in middelgrote dorpen. de verbondenheid met 
het eigen dorp is het grootste in de kleine dorpen.

ook de tevredenheid over de fysieke woonomgeving speelt een 
rol. inwoners van zanddorpen zijn tevredener over hun woonplaats 
dan inwoners van veendorpen. de tevredenheid is niet alleen 
afhankelijk van de omstandigheden waarin mensen wonen, maar 
ook van een aantal persoonlijke kenmerken. met name het al dan 
niet hebben van een betaalde baan, het inkomensniveau en de 
ervaren gezondheid zijn van invloed op de ervaren leefbaarheid. 
ook mobiliteit is van invloed: mensen die kunnen beschikken over 
een auto, zijn aanzienlijk tevredener over hun dorp dan mensen die 
dat niet kunnen.

conclusies
op basis van het onderzoek komen wij tot een aantal conclusies en 
aanbevelingen; zie hiervoor hoofdstuk 6.

openbaar vervoer
en doelgroepvervoer

ruim een kwart van de inwoners is 
(zeer) negatief over de beschikbaarheid 

van openbaar vervoer in hun dorp. de 
inwoners van de gemeente zijn ook 

kritisch over de vervoersmogelijkheden in 
hun dorp voor ouderen en mensen met 
een beperking: bijna een kwart van de 
inwoners vindt dat die er te weinig zijn.

(on)veiligheid
83% van de inwoners voelt zich zelden 

of nooit onveilig; in het eigen dorp 
voelt zelfs 87% zich zelden of nooit 

onveilig. de punten die in de gemeente 
als geheel het vaakst tot een negatief 

oordeel leiden, zijn de verkeersveiligheid 
in de eigen straat (29%) en de 

verkeersveiligheid in het dorp (20%).

tevredenheid met woonplaats
81% van de inwoners is tevreden 

met zijn dorp als woonplaats. in 
zijn algemeenheid zijn inwoners 

van veendorpen minder tevreden 
met hun woonplaats dan 

inwoners van zanddorpen.

tevredenheid met eigen woning
over de eigen woning zijn de inwoners 

nog tevredener dan over het dorp 
waar zij wonen: maar liefst 87% is 

tevreden over zijn woning. bewoners 
van een koopwoning zijn veel vaker 

tevreden met hun huis dan huurders.

tevredenheid met voorzieningen
over de voorzieningen in het eigen dorp 

zijn de inwoners van borger-odoorn 
niet bijster tevreden: 53% is hier 

tevreden over, 41% matig tevreden. 
inwoners van veendorpen zijn minder 
tevreden over de voorzieningen in het 
dorp dan inwoners van zanddorpen.

tevredenheid met woonomgeving
gemiddeld geven inwoners van de 
gemeente hun woonomgeving een 
rapportcijfer 6,6. het buitengebied 

scoort duidelijk het hoogste; de 
bestrating, groenvoorzieningen en 
de verkeersveiligheid het laagste. 

inwoners van de kleine kernen (<200 
inw.) zijn over alle aspecten van de 

woonomgeving minder tevreden dan 
inwoners van de grotere dorpen.

voor/achteruitgaan dorp
er zijn iets meer mensen die vinden dat 

hun dorp er in het afgelopen jaar op 
achteruit gegaan is dan er mensen zijn 

die het tegenovergestelde vinden. bijna 
de helft zegt dat zij geen verandering 

ervaren hebben. tussen de dorpen zijn 
grote verschillen. positieve uitschieter 

is nieuw-buinen, waar meer dan de 
helft van de mensen aangeeft dat het 

dorp er in het afgelopen jaar op vooruit 
gegaan is. vooral de komst van het 

nieuwe mfa , maar ook de aanleg van 
een nieuw sportcomplex en nieuwe 
of verbeterde wegen en fietspaden 

hebben hier gezorgd voor een positieve 
impuls voor het dorp. ook in valthe zijn 

de inwoners tamelijk positief over de 
ontwikkelingen, vooral door de komst 

van een nieuwe (buurt)supermarkt.

er zijn ook dorpen waar het aantal 
mensen dat vindt dat het dorp achteruit 

is gegaan, duidelijk groter is dan het 
aantal dat positief oordeelt over de 

ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 
het verschil tussen deze groepen is het 

grootste in drouwenermond, buinen, 
exloo en de kleine kernen Zandberg, 

exloërveen en 2e valthermond. in 
drouwenermond noemen de bewoners 

in dit verband de sluiting van de 
school, kerk en peuterspeelzaal, 

en het gebrek aan nieuwbouw. in 
buinen speelt de sluiting van de 

supermarkt een belangrijke rol, naast 
het wegvallen van het bedrijf nefit dat 

voor veel werkgelegenheid zorgde. 
ook zorgen over het voortbestaan 
van de basisschool spelen een rol. 

in exloo draait het met name om het 
verdwijnen van voorzieningen, door 

de respondenten vaak gekoppeld 
aan een tekort aan nieuwbouw, met 

vergrijzing als gevolg. ook de overlast 
ten gevolge van het opnieuw bestraten 

in het centrum speelt een rol.

blik op toekomst
naar de toekomst toe zijn bewoners 
tamelijk positief: in de gemeente als 

geheel ziet 59% de toekomst zonnig 
in. opvallend somber zijn buinen en 

exloo, waar resp. 77% en 70% zich 
zorgen maakt over de toekomst.

Zorgen voor toekomst
inwoners zeggen zich met name 

zorgen te maken over de vergrijzing 
en ontgroening in hun dorp. voor bijna 
een op de drie inwoners is dit een punt 

van zorg. relatief veel genoemd zijn 
ook de zorgen ‘dat er onvoldoende 

huizen zullen zijn voor starters’ (27%), 
‘dat mensen hun woningen niet (goed) 

kunnen verkopen’ (26%) en ‘of er 
nog een basisschool zal zijn in het 

dorp’ (25%). over zorgvoorzieningen 
maken de inwoners zich wat 

minder zorgen; 17% vreest dat er 
onvoldoende zorg zal zijn in het dorp. 

waar moet gemeente aan werken
op de vraag waar de gemeente vooral 

aan zou moeten werken in het kader 
van leefbaarheid, noemen de inwoners 

het vaakst ‘de aanwezigheid van 
basisonderwijs’ (51%). de gemeente 

moet zich volgens de inwoners ook druk 
maken om het onderhoud van straten 

en groenvoorzieningen; 46% vindt 
dat de gemeente hier in het kader van 
leefbaarheid aan moet werken. op de 

derde plaats staat ‘de aanwezigheid van 
winkel(s) voor dagelijkse levensbehoeften 

(40%) en ‘de aanwezigheid van een 
dorpshuis/ ontmoetingsplek (28%).

mensen die zich meer verbonden voelen 
met het dorp, vinden de aanwezigheid 

van een school en dorpshuis in het 
eigen dorp veel belangrijker. 

ook mensen zónder thuiswonende 
kinderen vinden dat de gemeente zich 

vooral hard zou moeten maken voor de 
aanwezigheid van een school in hun 

dorp; ook zij plaatsen dit thema bovenaan 
de agenda. pas boven de 80 jaar noemen 

inwoners dit duidelijk minder vaak als 
belangrijk vraagstuk voor de gemeente.

woningbouw
28% van de inwoners vindt dat 

er in het eigen dorp onvoldoende 
woningen worden gebouwd. dit gevoel 

speelt zeer sterk in exloo (72%). 
ook in drouwenermond, drouwen 
en Klijndijk vindt circa de helft van 
de inwoners dat er niet voldoende 

wordt gebouwd in het dorp. 



9

1.1  leefbaarheid

Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De ‘leefbaarheid’ waar het bij het 
beantwoorden van die vraag om gaat, is afhankelijk van vele factoren. Het gaat om 
objectieve zaken als de aanwezigheid van voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaal-economische achtergrond van de bewoners. maar de tevredenheid van 
burgers met hun leefomgeving is ook afhankelijk van lastiger te objectiveren zaken als de 
landschappelijke waarde, het gevoel van veiligheid en de sociale cohesie in een dorp. 

de leefbaarheid in borger-odoorn
1 inleiding

het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of 
gemeenschap is om er te wonen, te leren, te werken en te recreëren. rigo en het rivm 
definiëren leefbaarheid als volgt: “leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving 
aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. het 
gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving kunnen en 
willen samenleven1.” centraal staat dus de vraag in hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de verwachtingen, wensen en behoeften van de mensen die 
er wonen. 

in de discussie over leefbaarheid van het platteland gaat altijd veel aandacht uit naar het 
voorzieningenniveau in kleine dorpen. inderdaad blijkt uit onderzoek dat de tevredenheid 
over de voorzieningen in een dorp van invloed is op de tevredenheid met de kern als 
woonplaats. de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid is echter niet eenduidig: 
er zijn dorpen met nauwelijks voorzieningen waar de tevredenheid met de eigen 
kern als woonplaats heel hoog is2. anders gezegd: de ‘veronderstelde leefbaarheid’ 
(de leefbaarheid die je op grond van objectieve gegevens als de aanwezigheid van 
voorzieningen zou kunnen verwachten) hoeft niet in lijn te zijn met de ‘ervaren leefbaarheid’ 
(de beleving van bewoners). 

om goede beslissingen te kunnen nemen over het voorzieningenniveau in de dorpen, 
is naast inzicht in de veronderstelde leefbaarheid dus ook een representatief beeld 
nodig van de ervaren leefbaarheid in de verschillende dorpen. dit is des te belangrijker 
vanwege de bevolkingsdaling en vergrijzing waar de gemeente in de komende jaren 
in toenemende mate mee te maken krijgt. in die situatie is de vraag immers legitiem 
welk voorzieningenniveau in de toekomst reëel is in de kleine kernen. dit vergt een 
fundamentele discussie met burgers over de vraag wat er werkelijk nodig is om het leven 
in de dorpen zo prettig mogelijk te maken. om die discussie goed te kunnen voeren, 
is kennis over de huidige beleving van de leefbaarheid in de kernen nodig. dit rapport 
beoogt in die behoefte te voorzien.

de discussie over het voorzieningenniveau in de kernen speelt al een aantal jaren in 
borger-odoorn. de eerste stappen zijn gezet in 2003, toen het project Kern en Kader 
van start ging. er is een indeling gemaakt naar hoofdkernen en kleine kernen, met daaruit 
volgende beleidskaders voor de voorzieningen. het bestaande voorzieningenniveau is in 
kaart gebracht en er zijn criteria opgesteld voor welk type kern welk type voorzieningen 
kan krijgen of behouden.

de gemeente borger-odoorn heeft stamm cmo gevraagd om de leefbaarheid van de 
verschillende kernen in de gemeente in kaart te brengen. dit rapport is de weerslag van 
het onderzoek dat in de loop van 2011 is uitgevoerd.

[1] geciteerd uit het themarapport Leefbaarheid van 
de Sociale Staat van Zeeland, scoop 2011
[2] o.a. scoop, Leefbaarheidsonderzoek Sluis 
(middelburg 2009), cab, Leven in de leegte 
(groningen 2011)
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1.2 Krimp en leefbaarheid
in historisch perspectief 

vragen naar het effect van krimp op het voorzieningenniveau en de 
leefbaarheid in dorpen zijn niet nieuw. al in 1959 werd in noord-
groningen een grootschalig onderzoek opgezet naar de gevolgen 
van de teruglopende werkgelegenheid op het aantal inwoners en 
(daarmee) op de leefbaarheid van het gebied. de resultaten werden 
gepresenteerd in het rapport ‘bedreigd bestaan’. de opstellers 
vreesden voor het voortbestaan van met name de kleine dorpen 
door het wegtrekken van jongeren uit het gebied. anno 2010 is er 
nog steeds sprake van een vertrekoverschot onder jongeren in het 
gebied, zo blijkt uit de herhaling van dit onderzoek in 20113. maar, 
anders dan in 1959 gedacht, zijn de kleine dorpen niet leeggelopen 
en zijn er nog altijd mensen die een voorkeur hebben voor het 
wonen in kleine kernen, ook al zijn hier weinig voorzieningen. 

in de afgelopen decennia zijn steeds meer ‘autonome dorpen’ 
tot ‘woondorpen’ geworden. bewoners wonen niet meer hun 
leven lang in hetzelfde dorp. de enorm toegenomen mobiliteit van 
dorpsbewoners zorgt ervoor dat zij voor werk, sociale contacten 
en praktische zaken als boodschappen steeds minder aangewezen 
op hun eigen dorp. tegelijk hebben de schaalvergroting en 
veranderende behoeften van consumenten ervoor gezorgd dat 
veel voorzieningen uit de dorpen zijn verdwenen; naarmate meer 
bewoners voor hun boodschappen de voorkeur geven aan een 
grote, goed uitgeruste supermarkt boven de buurtsuper of bakker 
in het eigen dorp kunnen die laatste hun hoofd steeds moeilijker 
boven water houden. nieuwe bewoners laten zich bij hun keuze 
voor een woonplaats dan ook vaker leiden door de landschappelijke 
schoonheid (‘rust en ruimte’) en minder door het aanbod aan 
voorzieningen4. 

deze processen zijn ook gaande in de gemeente borger-odoorn. 
ook hier zijn in de afgelopen decennia meer mensen ‘van buiten’ 
komen wonen. ook hier verdwenen winkels, schooltjes en andere 
voorzieningen uit de dorpen. en ook hier is de vraag dus relevant 
hoe de huidige bewoners oordelen over de leefbaarheid van het 
gebied. 

1.3 vraagstelling

de hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid van de dorpen in de 
gemeente Borger-Odoorn? 

deze hoofdvraag valt uiteen in de volgende deelvragen:
a) hoe is de veronderstelde leefbaarheid van elk van de   
 25 dorpen (voorzieningenniveau, bereikbaarheid etc.)
b) hoe ervaren de bewoners zelf de leefbaarheid van hun dorp

het antwoord op deze vragen moet een beeld geven van de 
leefbaarheidsopgaven in de gemeente als geheel en in de dorpen 
afzonderlijk, en aanknopingspunten bieden voor beleid ten aanzien 
van voorzieningen en wmo-gerelateerde zaken. 

1.4 onderzoeksverantwoording

stamm cmo heeft bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de 
‘barometer leefbaarheid’ die is ontwikkeld door scoop en eerder 
succesvol is ingezet in verschillende gemeenten in Zeeland. 

de methode valt uiteen in een aantal delen:

in kaart brengen veronderstelde leefbaarheid:
- beschrijving van de (woon-)omgeving
 per kern: woningwaarde, meest voorkomende   
 gezinssamenstelling, sociaal-economische status etc5. 
- beschrijving sociale infrastructuur per kern: voorzieningen,  
 verenigingen, activiteiten - inclusief een score per kern. 

onderzoek ervaren leefbaarheid:
enquête onder inwoners van de gemeente naar hun woonbeleving,
hun oordeel over de leefbaarheid en de voorzieningen in hun dorp.

voor het bepalen van de ervaren leefbaarheid zijn ruim 6.700 
enquêtes verspreid in de 25 kernen van de gemeente. in de 
vragenlijst waren vragen opgenomen over de tevredenheid met 
verschillende aspecten van de eigen woonplaats, veiligheid en 
overlast, het gebruik van bepaalde voorzieningen (en in welke kern 
men deze voorzieningen gebruikt), lidmaatschap van verenigingen, 
vrijwilligerswerk en burenhulp, de binding met de eigen woonplaats 
etcetera. ook op al deze aspecten zijn de dorpen met elkaar 
vergeleken.

de vragenlijst is in maart 2011 verzonden door de gemeente. 
behalve op papier, konden bewoners de vragenlijst ook via internet 
invullen. alle vragenlijsten die vóór eind april zijn binnengekomen, 
zijn meegenomen in de analyse.

bij de uitvoering van het onderzoek zijn bewonersorganisaties, 
woningcorporaties en de welzijnsinstelling betrokken in 
verschillende fasen van het proces. een klankbordgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpen, ouderenbonden, 
woningcorporaties en welzijnsstichting andes heeft input geleverd 
voor de vragenlijst en geholpen de voorlopige resultaten van 
de enquête te duiden. dorpsbelangenorganisaties hebben de 
verzamelde gegevens over de dorpen gecontroleerd en aangevuld, 
en bewoners via dorpskranten, -websites en posters opgeroepen 
om de enquêtes in te vullen.

het resultaat mag er zijn: met een gemiddelde respons van ruim 
29% geeft het onderzoek een representatief beeld van de beleving 
van bewoners van de gemeente. 

1.5 respons

om een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid in alle dorpen in 
de gemeente en om ook op een verantwoorde wijze uitspraken over 
die dorpen te doen, zijn in de kleine dorpen alle inwoners van 16 jaar 
en ouder aangeschreven voor het onderzoek. in de grotere kernen 
is steeds een aselecte steekproef getrokken van 400 personen. 
in totaal zijn 6.725 vragenlijsten uitgezet. hiervan zijn er 1.978 
teruggekomen, een respons van ruim 29%. de responscijfers per 
dorp zijn terug te vinden in bijlage 2.

in een aantal dorpen is het inwonertal (en daarmee ook het aantal 
respondenten) zo laag, dat het niet goed mogelijk is om statistisch 
verantwoorde uitspraken te doen over die afzonderlijke kern. de 
mening van een enkeling kan de totale resultaten dan te sterk 
beïnvloeden. een oplossing is de respondenten van verschillende 
dorpen samen te nemen, maar dat maakt de resultaten lastig te 
duiden; op welk dorp slaan de uitspraken dan? er is daarom voor 
gekozen om de dorpen toch afzonderlijk te bekijken en met elkaar te 
vergelijken. daarbij geldt wel de nadrukkelijke waarschuwing dat de 
resultaten van dorpen met een absolute respons van minder dan 80 
personen indicatief zijn. dit geldt voor de kernen drouwenerveen, 
eesergroen, eeserveen, westdorp, 2e valthermond, exloërveen, 
bronneger, bronnegerveen, Zandberg en ellertshaar.

1.6 de dorpen in borger-odoorn

de gemeente borger-odoorn telt 25 dorpen binnen haar grenzen. 
in grootte lopen zij uiteen van nog geen 40 inwoners tot ruim 5.000 
inwoners. de dorpen zijn globaal te verdelen in de esdorpen op de 
eeuwenoude zandgronden in het westelijk deel van de gemeente, 
de veenkoloniale dorpen (in het oosten van de gemeente) die zijn 
ontstaan na de ontginning van het hoogveen en de nog jongere 
ontginningsdorpen die zijn ontstaan na ontginning van woeste 
gronden en kleinere veengebieden. de veendorpen kenmerken 
zich door lintbebouwing, terwijl de zanddorpen van oudsher rond 
de brink gebouwd zijn. 

ook qua bevolking verschillen de dorpen sterk van elkaar. de 
veendorpen hebben een jongere bevolking dan de zanddorpen, en 
het gemiddelde inkomens- en opleidingsniveau in de veendorpen 
is lager dan in de zanddorpen. ook in dominante economische 
sector verschillen de dorpen van de gemeente van elkaar. sommige 
dorpen hebben een sterk agrarisch karakter, in andere dorpen 
speelt het toerisme een centrale rol.

de grote verscheidenheid binnen de gemeente maakt dat niet 
zonder meer over ‘de gemeente borger-odoorn’ gesproken kan 
worden. in dit rapport zullen wij dan ook, naast de resultaten over 
de gemeente als geheel, zoveel mogelijk onderscheid maken naar 
de verschillende dorpen, en aangeven waar bijvoorbeeld zand- en 
veendorpen of grotere en kleinere dorpen van elkaar verschillen 
- zowel op het gebied van de veronderstelde, als van de ervaren 
leefbaarheid.

1.7  opbouw van dit rapport

hoofdstuk 2 gaat in op de demografische ontwikkelingen waar 
de gemeente mee te maken heeft: vergrijzing, ontgroening en 
bevolkingsdaling. hoofdstuk 3 geeft een beeld van de sociale 
infrastructuur of veronderstelde leefbaarheid van de dorpen in de 
gemeente. het gaat hierbij om vragen als: welke voorzieningen 
zijn er, welke verenigingen en activiteiten, hoe staat het met de 
bereikbaarheid van het dorp? hoofdstuk 4 behandelt de ervaren 
leefbaarheid van de bewoners van de gemeente: hoe tevreden zijn 
zij met verschillende aspecten van hun woonplaats? hoofdstuk 5 
geeft verklaringen voor de ervaren leefbaarheid, en gaat in op de 
relatie tussen veronderstelde en ervaren leefbaarheid. hoofdstuk 6 
tenslotte geeft een aantal conclusies en aanbevelingen.

[3] cab, Leven in de leegte. Leefbaarheid in Noord-
Groningen anno 2010 (groningen 2011)
[4] Zie ook frans thissen, Krimp, leefbaarheid en 
sociale vitaliteit (lezing op conferentie groei in tijden 
van Krimp, 8 april 2010 in veenhuizen)
[5] op basis van cbs-gegevens en gegevens van de 
gemeente.
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2.2 afgelopen jaren: krimp naast groei

in de afgelopen jaren is de bevolking van borger-odoorn heel licht gedaald: van 26.200 
in 2000 naar 25.935 in 2011 (-1%). Krimp of groei is een resultante van de natuurlijke 
aanwas (het aantal geboorten minus het aantal sterftegevallen) en het migratiesaldo 
in een gemeente. het migratiesaldo in borger-odoorn is al een aantal jaren negatief. 
sinds 2009 heeft de gemeente een sterfteoverschot; er overlijden meer mensen dan er 
geboren worden. in sommige zanddorpen is dit proces al langer aan de gang. door het 
sterfteoverschot zal de krimp de komende jaren sterker doorzetten. 

Kijken we naar de ontwikkeling in de afzonderlijke dorpen, dan valt op dat sommige 
dorpen zijn gekrompen, terwijl andere nog zijn gegroeid (zie figuur 2.1). tussen 2000 en 
2010 groeide de bevolking van 2e valthermond, eeserveen, eesergroen, buinerveen en 
buinen met meer dan 5%. de dorpen exloërveen, ellertshaar, Zandberg, drouwenermond, 
ees en borger hadden juist te maken met een relatief sterke daling van de bevolking.

in bijlage 1 staat de bevolkingsontwikkeling van de afgelopen jaren voor alle kernen 
apart.

2.3 vergrijzing en ontgroening

naast de ontwikkeling van het totale aantal inwoners is vooral de veranderende 
samenstelling van de bevolking van belang wanneer we het over leefbaarheid hebben. 
de inwoners worden steeds ouder, het geboortecijfer daalt en jongvolwassenen trekken 
weg naar de stad voor studie of werk. een deel van hen keert terug na de studie, maar 
dit zijn er minder dan er wegtrekken. het gevolg: steeds minder kinderen, minder 
jongvolwassenen en meer ouderen in de dorpen van borger-odoorn.

figuur 2.2 toont de migratie per leeftijdsgroep in de gemeente in het jaar 2009. uit 
de figuur blijkt duidelijk dat met name jongeren de gemeente verlaten. in de oudere 
leeftijdsgroepen is de in- en uitstroom meer in evenwicht.

de afgelopen jaren laten een toename zien van het aantal ouderen en een afname van 
het aantal kinderen en jongeren (zie figuur 2.3). tussen 2000 en 2010 nam het aantal 
kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) af van 3.001 naar 2.780 (-7%).

2.1  inleiding

De gemeente Borger-Odoorn geldt als krimpgemeente. Dat is één van 
de redenen om de huidige stand van leefbaarheid van de dorpen in de 
gemeente te meten, en te achterhalen welke factoren een dorp meer of 
minder leefbaar maken voor zijn inwoners. aan de hand van die kennis kan de 
gemeente het gesprek aangaan over de vraag welk voorzieningenniveau in de 
toekomst nodig én haalbaar zal zijn, gezien de demografische ontwikkelingen. 
in dit hoofdstuk zetten wij de demografische ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren op een rij en gaan wij in op verwachtingen voor de toekomst.

Krimp en vergrijZing

demografische
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het aantal 65-plussers nam in diezelfde periode toe van 4.030 tot 
4.757 (+18%). het aandeel 65-plussers nam daarmee toe van 15% 
van de totale bevolking in 2000, tot 18% in 2010.

cijfers over de gemeente als geheel verhullen soms de grote 
verschillen die er zijn tussen de dorpen. waar het gaat om 
leeftijdsopbouw is dat zeker het geval: sommige dorpen bestaan 
nu al voor meer dan een kwart uit 65-plussers, in andere is het 
nog geen tien procent. borger, odoorn en exloo hebben het 
hoogste aandeel 65-plussers en juist relatief weinig gezinnen met 
thuiswonende kinderen. in figuur 2.4 (pagina 13) staan alle kernen 
van de gemeente op een rij.

de bevolking van zanddorpen is ouder dan die van de veendorpen. 
dat gold in 2000, en dat geldt in nog sterkere mate in 2011 (zie figuur 
2.5 en figuur 2.6). 

in bijlage 1 staat de leeftijdsopbouw in 2000 en 2011 van alle kernen 
apart weergegeven.

 
2.4 verandering in type huishoudens

het aantal huishoudens daalde in de periode 2000 tot 2010 heel 
licht. duidelijker is de verschuiving in het type huishoudens: er 
kwamen minder huishoudens met kinderen, meer huishoudens 
zonder kinderen en meer alleenstaanden. deze ontwikkelingen 
houden verband met de vergrijzing: oudere inwoners wonen vaker 
alleen.

2.5 verwachtingen voor toekomst

volgens de prognose van de provincie drenthe zal de bevolking van 
borger-odoorn de komende jaren verder krimpen en vergrijzen6. in 
2020 heeft de gemeente naar verwachting 24.900 inwoners, in 2040 
19.900. dit betekent een verwachte krimp van bijna 5% tussen nu en 
2020, en zelfs bijna 24% tussen nu en 2040. de daling van het aantal 
huishoudens zal, door de zogenaamde huishoudensverdunning 
(minder mensen per huishouden) wat later inzetten. 

de vergrijzing en ontgroening zullen doorzetten. in tabel 2.1 staat de 
verwachte ontwikkeling van de 4-19 jarigen, volgens de provinciale 
prognose uit 2009. in dezelfde periode zal de groep 65-plussers 
juist sterk toenemen: zie tabel 2.2.

dit betekent dat ook de ontwikkelingen met betrekking tot 
de verandering in gezinssamenstelling zullen doorgaan: nog 
minder huishoudens met kinderen, nog meer alleenstaanden en 
huishoudens zonder kinderen.

2.6 prognoses op kernniveau: een lastig verhaal

tot nu toe hebben provincie drenthe noch het cbs prognoses 
gemaakt op het niveau van dorpen. dit heeft te maken met de grote 
onzekerheid op dit niveau; relatief kleine mutaties kunnen in kleine 
kernen voor grote verschillen zorgen. wanneer enkele gezinnen met 
kinderen besluiten zich te vestigen of juist te vertrekken, heeft dit 
grote invloed op de cijfers. het besluit van een zorginstelling om een 

woonzorgvoorziening te bouwen in een bepaalde kern kan leiden 
tot een verschuiving in het aantal 70-plussers. Zo zijn er allerlei 
ontwikkelingen die lastig op voorhand te voorspellen zijn. 

aangezien het vrijwel onmogelijk is om betrouwbare voorspellingen 
te doen over de migratie (binnen en buiten de gemeente), geven wij 
hier alleen een ruwe indicatie van het verwachte aantal inwoners van 
de verschillende kernen in 2015 en 2020. uitgangspunt hierbij is de 
veronderstelling dat de verdeling van inwoners over de verschillende 
kernen gelijk zal blijven aan de huidige verdeling. anders gezegd: 
wanneer het gemiddelde krimppercentage dat de provincie 
voorspelt voor de gemeente als geheel, ook zal gelden voor elk 
van de dorpen afzonderlijk8. wij gaan hier uit van de kernenindeling 
die de provincie hanteert, met 17 kernen (de kleinste kernen zijn 
samengevoegd met de nabijgelegen grotere kern). dit levert het 
beeld op van tabel 2.3.

gezien de grote verschillen in procentuele groei of krimp tussen 
kernen in de afgelopen tien jaar, is het niet aannemelijk dat dit de 
werkelijke verdeling van bewoners in 2015 en 2020 zal zijn. het is 
waarschijnlijker dat ook de toekomstige bevolkingsontwikkeling van 
de verschillende dorpen uiteen zal lopen. maar hoe precies, dat is 
lastig te voorspellen.

in het rapport “demografische ontwikkelingen oost-drenthe en 
westerveld” uit 20109 is op grond van een aantal indicatoren bepaald 
welke kernen kansrijk zijn om in de toekomst de bewoners vast te 
houden of zelfs te groeien, en welke kernen een grotere kans hebben 
bewoners te verliezen. voor het opstellen van de zogenaamde 
‘kernenkansenkaart’ is gekeken naar de ontwikkeling van de woZ-
waarde in de afgelopen jaren (als indicatie voor de gewildheid 
van een dorp), de migratie in de afgelopen jaren, het verwachte 
voorzieningenniveau in 2020 en de verwachte bereikbaarheid in 
2020. het rapport gaat uit van dezelfde 17 kernen als de provincie 
drenthe, waarbij de kleinste kernen zijn samengevoegd met de 
nabijgelegen grotere kern. het meest kansrijk volgens dit onderzoek 
zijn de dorpen westdorp, valthe en nieuw-buinen. op grond hiervan 
is te verwachten dat het inwonertal in deze dorpen hoger uit zal 
komen dan in bovenstaande tabel. het minst kansrijk om inwoners 
vast te houden of aan te trekken zijn, volgens dit rapport, de 
dorpen buinerveen, drouwen, drouwenermond, drouwenerveen, 
1e exloërmond, exloo en Klijndijk. de overige dorpen liggen hier 
qua kansen tussenin. het toekomstige inwonertal in deze dorpen 
zal waarschijnlijk lager liggen dan in bovenstaande tabel is 
weergegeven. 

een kanttekening bij de kernenkansenkaart is dat de feitelijke 
ontwikkeling tussen 2000 en 2010 (zoals in het begin van dit 
hoofdstuk aangegeven) niet in lijn is met de toekomstverwachtingen 
die companen heeft geformuleerd. het geeft eens te meer aan hoe 
moeilijk het is om op kernniveau betrouwbare voorspellingen te 
doen voor de toekomst.

2.7 gevolgen

gelet op de complexiteit van de materie en de onbetrouwbaarheid 
van prognoses op kernniveau, zullen wij in het verdere rapport niet 
werken met prognoses op dit niveau. wel is er op grond van de 
verwachtingen op gemeenteniveau het één en ander te zeggen 

[6] provincie drenthe, Bevolkingsprognose XVII
(assen 2009)
[7] werkelijke aantallen per 2011, volgens cbs: 4-11 
jarigen 2.362, 12-15 jarigen 1.363, 16-19 jarigen 1.259
[8] berekening uitgevoerd door provincie drenthe op 
verzoek van gemeente borger-odoorn.
[9] companen, Demografische ontwikkeling 
Oost-Drenthe en Westerveld. Sturen op woon- en 
leefkwaliteit (arnhem 2010)

Tabel 2.1

prognose bevolking naar 

leeftijd: 4-19 jarigen

(bron: provincie 

drenthe, 2009)

4 - 11 jarigen
12 - 15 jarigen
16 – 19 jarigen

2010 7

2.400
1.320
1.240

1.640
980
1.110

2020 2030

1.380
750
750

1.190
710
690

2040

Tabel 2.2

prognose bevolking naar 

leeftijd: 65-plussers

(bron: provincie 

drenthe, 2009)

65+
75+
80+

2010

4.880
2.040
1.080

7.000
2.860
1.480

2020 2030

8.600
4.770
2.440

8.580
2.730
2.840

2040

over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor 
voorzieningen op de middellange en langere termijn.

de veranderende gezinssamenstelling heeft grote gevolgen voor 
de toekomstige woonvraag: er zullen meer ouderenwoningen en 
woningen voor alleenstaanden, en minder gezinswoningen nodig 
zijn. op termijn zullen er ook minder woningen nodig zijn dan nu 
het geval is.

de vergrijzing zal de komende jaren zorgen voor een toenemende 
druk op voorzieningen voor zorg en welzijn. tegelijk zorgt de daling 
van de beroepsbevolking voor een tekort op de arbeidsmarkt. dit 
vraagt om innovatieve oplossingen om aan de stijgende zorgvraag 
tegemoet te kunnen komen. 

de daling van het aantal kinderen in de gemeente zal grote 
gevolgen hebben voor het basisonderwijs. er zullen scholen onder 
de wettelijke opheffingsnorm komen. andere blijven hier boven, 
maar worden door hun kleinere omvang wel kwetsbaar.

Figuur 2.5 verschuiving leeftijdsopbouw 

2000-2011 in veendorpen

(bron: gemeente borger-odoorn)

Figuur 2.6 verschuiving leeftijdsopbouw 

2000-2011 in zanddorpen

(bron: gemeente borger-odoorn)

Tabel 2.3

ruwe bevolkingsprognose

per dorp

Dorp/gebied

borger (incl. westdorp, ellertshaar)
nieuw-buinen

valthermond (incl. Zandberg)
2e exloërmond (incl. exloërveen)

odoorn
exloo
valthe

buinen
Klijndijk

ees (incl. eesergroen en eeserveen)
drouwenermond

drouwen
buinerveen

odoornerveen
1e exloërmond

drouwenerveen
bronnegerveen

Totaal gemeente

2010

5.061
5.046
3.693
2.545
1.865
1.654
1.250
845
823
635
559
501
430
423
394
260
84

26.068

4.970
4.960
3.630
2.500
1.840
1.620
1.220
830
800
620
540
490
420
410
390
250
80

25.570

2015 2020

4.840
4.820
3.530
2.430
1.790
1.580
1.190
810
780
610
530
480
410
400
380
250
80

24.910
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uit deze nota’s blijkt dat de gemeente één hoofdkern met 
subregionale functie onderscheidt, namelijk borger. daarnaast zijn 
er drie hoofdkernen met bovenlokale functies: nieuw-buinen, 2e 
exloërmond en valthermond. de hoofdkernen exloo en odoorn 
hebben een lokale functie. naast de hoofdkernen onderscheidt 
borger-odoorn kleine kernen en kleine kernen (buitengebied). 
figuur 3.1 geeft weer welke status de verschillende dorpen hebben.

voor de kleine kernen streeft de gemeente niet naar bevolkingsgroei, 
zo blijkt uit Kern en Kader 1 (2003). de meest voorkomende functie 
van deze kernen is ‘wonen’, soms met kleinschalige bedrijvigheid 
aan huis. Zij hebben een lokale verzorgingsfunctie, waarbij ruimte 
geboden wordt aan voorzieningen met in hoofdzaak een lokale 
functie. uitgangspunt voor beleid is dat waar mogelijk de aanwezige 
functies en voorzieningen ten behoeve van de leefbaarheid moeten 
worden behouden, net als horecavoorzieningen voor recreatie en 
toerisme.

de hoofdkernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de 
plaatselijk aanwezige bevolking en in samenhang met de plaatselijke 
werkgelegenheid. het spreidingsbeleid van de gemeente is gericht 
op concentratie van de inwoners in de hoofdkernen; dit betekent dat 
woningbouw vooral in deze kernen mag plaatsvinden. de gemeente 
streeft in exloo en odoorn naar behoud van midden- en kleinbedrijf 
en horecavoorzieningen. in nieuw-buinen, 2e exloërmond en 
valthermond is het streven gericht op uitbreiding van het midden- 
en kleinbedrijf en horeca. de laatste drie hoofdkernen moeten ook 
voorzien in de lokale behoefte aan wonen en zorg voor ouderen. 

borger neemt als ‘hoofdkern met subregionale functie’ een 
bijzondere positie in onder de hoofdkernen. mede vanwege het 
sterk ontwikkelde toerisme in de regio is het verzorgingsapparaat 
naar verhouding zeer omvangrijk en van subregionaal niveau. als 
verzorgings- en werkgelegenheidscentrum is borger vanuit de 
omliggende dorpen goed bereikbaar, doordat het een knooppunt in 
het hoofdwegen- en openbaar vervoernet vormt. in het gemeentelijk 
beleid wordt daarom aan borger een spilfunctie toebedeeld in de 
verzorgingsstructuur. de bedoeling is dat borger een meer dan 
evenredig deel van de woningbouw voor zijn rekening neemt, met 
een concentratie van wonen en zorg voor ouderen en woningen 
voor starters. de gemeente streeft in borger naar behoud en 
uitbreiding van het midden- en kleinbedrijf en horecavoorzieningen 
voor recreatie en toerisme.

uitgangspunt van Kern en Kader is dat het toekomstig 
voorzieningenniveau van de gemeente moet aansluiten bij de 
sociaal-maatschappelijke behoeften van nu en de toekomst, en 
moet passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. 
vanuit deze achtergrond stelt de gemeente dat kwaliteit van 
voorzieningen belangrijker is dan nabijheid, en dat gecombineerde 
voorzieningen de voorkeur hebben boven solitaire voorzieningen. 
concreet wil de gemeente volgens Kern en Kader 2 (2004) op 
zeven locaties een multifunctionele accommodatie ontwikkelen met 
daarin tenminste een basisschool en een peuterspeelzaal. deze 
zouden moeten komen in de hoofdkernen, plus valthe. inmiddels 
is in nieuw-buinen en valthermond een mfa opgeleverd. in borger 
is een mfa in voorbereiding, in exloo is het gebouw gereed maar 
wordt nog gewerkt aan de invulling van de mfa-functie. in andere 
dorpen doet de gemeente nog nader onderzoek. 

over dorpshuizen stelt de nota Kern en Kader 2 dat deze ‘waar 
mogelijk en gewenst’ gekoppeld worden aan een multifunctionele 
accommodatie. een dorpshuisaccommodatie moet in alle dorpen 
als laatste voorziening beschikbaar zijn en blijven. de bezetting moet 
dan wel minimaal tien dagdelen per week omvatten voor activiteiten 
uit het eigen dorp. over gymzalen en sporthallen stelt de nota dat 
elke mfa de beschikking heeft over een gym-of sportzaal, die 
primair bedoeld is voor de school en plaatselijke sportverenigingen. 
de sporthallen zijn in borger, nieuw-buinen en 2e exloërmond. het 
gebruik van de hallen moet uitkomen op minimaal tien dagdelen 
per week. voor sportvelden geldt dat zij overwegend (80%) 
gebruikt moeten worden door de inwoners van de kern waar de 
accommodatie ligt, en in het seizoen minimaal acht dagdelen per 
week gebruikt moeten worden. 

tot zo ver de theorie van het voorzieningenniveau in de gemeente. 
hoe zit het in de praktijk? daarover gaan de volgende paragrafen.

in dit hoofdstuk beschrijven we de ‘veronderstelde leefbaarheid’ van de 25 dorpen in 
borger-odoorn. dit is het niveau van leefbaarheid dat je op grond van een aantal objectieve 
criteria kunt verwachten. het gaat hierbij om de aanwezigheid van voorzieningen en 
verenigingen, de aard en het niveau van sociale activiteiten en een aantal ruimtelijke 
kenmerken, zoals de beschikbare vervoersmogelijkheden en de ligging ten opzichte van 
een hoofdkern. op grond hiervan is van elk van de 25 kernen een profiel gemaakt.

het geheel van voorzieningen, verenigingen en activiteiten noemen we de ‘sociale 
infrastructuur’. hierbij is ook de bereikbaarheid van een dorp van belang. bij het in 
beeld brengen van de sociale infrastructuur10 is gebruik gemaakt van een door scoop 
en de universiteit van amsterdam ontwikkeld model, waarbij acht aspecten worden 
onderscheiden: culturele voorzieningen en verenigingsleven, bereikbaarheid, onderwijs, 
bedrijvigheid, sport, horeca, financiële dienstverlening en zorg.

om een vergelijking tussen de dorpen mogelijk te maken, is voor elk dorp een score 
toegekend aan elk van deze aspecten. dit levert per dorp een webdiagram op, waarop in 
één oogopslag te zien is hoe de kern op de verschillende aspecten scoort. de deelscores 
samen leveren ook een totaalscore op, die de veronderstelde leefbaarheid van een dorp 
weerspiegelt.

dit hoofdstuk begint (in paragraaf 3.2) met een weergave van de belangrijkste 
beleidskeuzes die de gemeente in de verschillende nota’s Kern en Kader ten aanzien van 
de kernen en het voorzieningenniveau in de kernen heeft gemaakt.

in paragraaf 3.3 geven we een korte toelichting op de aspecten van veronderstelde 
leefbaarheid, en een korte weergave van de scores per dorp. daarna typeren we de 
dorpen in paragraaf 3.4 aan de hand van een aantal kengetallen als de overheersende 
gezinssamenstelling, de verhuismobiliteit, de gemiddelde woningwaarde, het aandeel 
huur vs. koopwoningen11. in paragraaf 3.5 gaan we in op de relatie tussen het 
voorzieningenniveau, het inwonertal van de kernen en een aantal andere kenmerken van 
de dorpen. de resultaten per dorp worden nader besproken in bijlage 1.

 
3.2  Kern en Kader
de gemeente hanteert een indeling naar hoofdkernen en kleine kernen, aansluitend op 
de indeling van de provincie drenthe in het provinciaal omgevingsplan. deze indeling is 
leidend voor het beleid van de gemeente ten aanzien van woningbouw en voorzieningen, 
zoals dat in de periode 2003 tot 2006 in drie ‘Kern en Kader-nota’s’ is uitgewerkt12.

 

3.1 inleiding
De gemeente Borger-Odoorn heeft 25 kernen, die enorm variëren in omvang, 
in het landschap dat hen omringt (zand vs. veen, agrarisch vs. bos), maar 
ook qua bevolkingssamenstelling en voorzieningenniveau. De verschillen zijn 
voor een deel historisch gegroeid en voor een deel het gevolg van bewuste 
beleidskeuzes zoals die bijvoorbeeld in Kern en Kader zijn gemaakt.

hoe Zien de Kernen eruit?

de veronderstelde
leefbaarheid3

[10] voor dit hoofdstuk zijn verschillende bronnen 
gebruikt: de Nota Kern en Kader 1 uit 2003, waarin 
de gemeente borger-odoorn voor alle kernen de 
voorzieningen in kaart heeft gebracht, het rapport 
Demografische ontwikkeling Oost-Drenthe en 
Westerveld van bureau companen, de gemeentegids, 
telefoongids en dorpswebsites. de gevonden 
gegevens zijn ter controle voorgelegd aan de 
verenigingen voor dorpsbelangen. 
[11] hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit 
cbs-statistieken, aangevuld met gegevens van de 
gemeente borger-odoorn.
[12] nota 1: Nota met betrekking tot de gemeentelijke 
kernstructuur. vastgesteld door de gemeenteraad op 
24-04-2003.
nota 2: Nota met uitgangspunten en criteria met 
betrekking tot onderhoud en investeringen voor 
infrastructuur en voorzieningenniveau voor de diverse 
kernen binnen de gemeente. vastgesteld door de 
gemeenteraad op 25-03-2004.
nota 3: Nota resultaten toetsing gemeentelijke 
voorzieningen aan criteria en uitgangspunten volgens 
nota Kern en Kader 2. (2005)

Figuur 3.1
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3.3 sociale infrastructuur

het begrip ‘sociale infrastructuur’ omvat het geheel van 
voorzieningen, verenigingsleven en activiteiten in en rondom een 
dorp. om de dorpen goed met elkaar te kunnen vergelijken, krijgen 
alle dorpen een gestandaardiseerde score voor acht aspecten van 
de sociale infrastructuur. deze score geeft aan hoe het staat met de 
veronderstelde leefbaarheid in een dorp. hieronder lichten we de 
onderscheiden aspecten kort toe. 

de acht aspecten van de sociale infrastructuur zijn:

1. culturele voorzieningen en verenigingsleven;
2. onderwijs;
3. winkels / bedrijvigheid;
4. sport;
5. horeca;
6. financiële dienstverlening;
7. gezondheidszorg;
8. bereikbaarheid.

culturele voorzieningen en verenigingsleven, incl. dorpshuizen
het eerste aspect van de sociale infrastructuur is de aanwezigheid 
van ‘culturele voorzieningen en verenigingsleven’. de score van een 
dorp op dit aspect is afhankelijk van de aan- of afwezigheid van:
 
- culturele voorzieningen: dorpshuis, bibliotheek,  
 musea en andere culturele centra;
- (gezelligheids-)verenigingen voor verschillende leeftijdsgroepen

ook het aantal activiteiten in het dorp is van invloed op de score. 
activiteiten kunnen op alleen het dorp gericht zijn of ook publiek 
uit de bredere omgeving trekken. beide type activiteiten krijgen 
een eigen score. een voorbeeld van een activiteit is Koninginnedag 
(lokaal) of de drentse wandelvierdaagse (bovenlokaal). 

onderwijs
de score voor het aspect onderwijs wordt bepaald door de 
aanwezigheid van basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang 
en buitenschoolse opvang.

bedrijvigheid
de economische bedrijvigheid is in beeld gebracht door te kijken 
naar de aanwezigheid van enerzijds winkelvoorzieningen voor 
de dagelijkse levensbehoeften (bakker, slager, supermarkt) en 
anderzijds overige winkelvoorzieningen. de winkelvoorzieningen 
die voorzien in de dagelijkse levensbehoeften wegen hierbij het 
zwaarst. scoort een dorp laag, dan betekent dit dus niet per se dat 
er geen winkelvoorzieningen zijn, maar dat er geen winkels zijn voor 
de dagelijkse boodschappen.

sport
bij het aspect sport gaat het enerzijds om de aanwezigheid van 
sportaccommodaties (zowel binnen als buiten), anderzijds om de 
aanwezigheid van sportverenigingen. bij de sportverenigingen is een 
onderscheid gemaakt naar of er wel of geen competitiemogelijkheden 
zijn. een vereniging met competitiemogelijkheden scoort hoger dan 
een vereniging zonder competitiemogelijkheden.

horeca
de score voor het aspect horeca wordt bepaald door het aantal 
horeca voorzieningen dat in het dorp is gevestigd, zoals restaurants 
en cafés.

financiële dienstverlening
naarmate er meer mogelijkheden zijn om bank- en postzaken te 
regelen in het dorp zelf, stijgt de score voor het aspect financiële 
dienstverlening. het gaat daarbij om de aanwezigheid van 
pinmogelijkheden, een bankkantoor of een postagentschap. 

Zorg
de score voor het aspect zorg wordt bepaald door de aanwezigheid 
van voorzieningen als een huisarts, tandarts en fysiotherapeut. 
daarnaast is gekeken naar de gezondheidszorg voor ouderen, 
zoals een woonzorgcentrum.

bereikbaarheid
het laatste aspect, bereikbaarheid, is van een andere orde. het gaat 
hier niet om de aanwezigheid van voorzieningen in het dorp zelf, 
maar om het gemak waarmee bewoners gebruik kunnen maken 
van voorzieningen elders. als een dorp geen winkel heeft, maar het 
dorp een kilometer verderop wel, dan is dit minder erg dan wanneer 
de dichtstbijzijnde winkel tien kilometer verderop is.

de score van een dorp op dit aspect wordt allereerst bepaald door 
de afstand van een dorp tot de dichtstbijzijnde plaats met een 
regionale functie. het gaat hierbij om de zes hoofdkernen binnen de 
gemeente, plus stadskanaal en emmen.

ook het type wegen, de kwaliteit van het openbaar vervoer 
(frequentie) en de mogelijkheid om met openbaar vervoer te reizen 
naar plaatsen met voortgezet onderwijs tellen mee in de score. 

vaststellen scores per dorp 
de aanwezigheid van voorzieningen, verenigingsleven, activiteiten en 
bereikbaarheid is in kaart gebracht met deskresearch. de (digitale) 
gemeentegids, websites van dorpen en internet in het algemeen 
waren de belangrijkste bronnen. de eerste resultaten zijn aan zowel 
gemeente-ambtenaren als bestuurders van de dorpsverenigingen 
voorgelegd om te checken of er nog zaken ontbraken. een aantal 
bestuurders van de dorpsverenigingen heeft ook opgetreden als 
informant. Zij zijn telefonisch benaderd. 

op basis van de verzamelde informatie is voor elk van dorpen voor 
alle aspecten een score berekend. de scores op de acht aspecten 
samen bepalen de totaalscore voor de sociale infrastructuur van 
een dorp. de scores zijn omgerekend naar een gestandaardiseerde 
schaal, waarbij 10 het hoogst haalbare is. figuur 3.2 geeft een beeld 
van de totaalscore voor de sociale infrastructuur per dorp. de 
onderliggende deelscores per dorp zijn terug te vinden in tabel 3.1. 
 
de kaart laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de dorpen. de 
totaalscore van de hoofdkernen is veel hoger dan die van de andere 
dorpen. uit tabel 3.1 blijkt dat sommige dorpen op een deelaspect 
opvallend hoog scoren (Klijndijk en drouwenerveen bijvoorbeeld op 
sport en culturele voorzieningen en verenigingsleven) of juist laag 
(nieuw-buinen op culturele voorzieningen en verenigingsleven, 
exloo op bedrijvigheid). in sommige dorpen wordt een lage score 
op voorzieningen en verenigingsleven gecompenseerd door een 

Tabel 3.1 score sociale infrastructuur 

van de vijfentwintig kernen van 

de gemeente borger-odoorn.

1 - 2

< 1

3 - 4

gemiddelde score

sociale infrastructuur

7 - 8

5 - 6

9 - 10

Figuur 3.2 totaalscores 
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10,0
2,9
0,0
5,9
6,5
6,5
2,4
6,5
2,9
2,9
0,0
2,4
0,0
0,0
7,1
8,2
6,5
7,6
4,1
8,2
0,0
8,2
8,2
1,8
0,0

4,3

10,0
4,5
4,5
8,2
6,4
6,4
4,5
4,5
4,5
6,4
4,5
4,5
4,5
4,5
6,4
7,3
8,2
6,4
3,6
6,4
3,6
6,4
7,3
4,5
4,5

5,7

10,0
0,0
0,0
3,3
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
3,3
10,0
10,0
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10,0
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3,3
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10,0
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10,0
0,0
5,0

3,6

10,0
1,1
0,0
10,0
7,8
6,7
0,0
8,9
1,1
6,7
0,0
1,1
0,0
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10,0
7,8
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7,8
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10,0
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10,0
10,0
0,0
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10,0
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3,3
10,0
6,7
0,0
0,0
6,7
3,3
0,0
0,0
0,0
10,0
6,7
10,0
10,0
3,3
6,7
0,0
6,7
6,7
0,0
3,3

4,3

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0

2,8

10,0
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
0,0
10,0
10,0
0,0
8,3
0,0
3,3
8,3
0,0
0,0

2,5

10,0
1,1
0,6
4,7
4,5
4,5
1,7
2,7
1,7
3,3
1,0
1,0
0,6
0,6
8,4
4,8
9,3
9,0
2,1
8,7
0,6
7,2
8,8
0,8
2,0

4,0

borger
bronneger

bronnegerveen
buinen

buinerveen
drouwen

drouwenermond
drouwenerveen
1e exloërmond

ees
eesergroen
eeserveen
ellertshaar
exloërveen

exloo
Klijndijk

nieuw-buinen
odoorn

odoornerveen
2e exloërmond
2e valthermond

valthe 
valthermond

westdorp
Zandberg

Borger-Odoorn
gemiddeld
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goede bereikbaarheid; dit geldt bijvoorbeeld voor buinen. in de 
beschrijvingen per dorp (bijlage 1) gaan we meer in op deze en 
andere verschillen.

3.4 lokale woonmilieukenmerken

naast de sociale infrastructuur zijn de lokale woonmilieukenmerken 
in beeld gebracht. deze bestaat uit een zevental kenmerken:

1. bevolkingsomvang;
2. aandeel inwoners ouder dan 65 jaar;
3. aandeel gezinnen met kinderen;
4. aandeel personen met hoog inkomen;
5. de verhuismobiliteit;
6. het aandeel huurwoningen;
7. de gemiddelde woningwaarde.

de gemeentelijke basisadministratie is de bron voor de 
bevolkingsomvang en het aandeel ouderen per dorp per 1 
januari 2011. ook de gemiddelde woZ-waarde per dorp (2011) is 
aangeleverd door de gemeente. de overige gegevens zijn afkomstig 
van het cbs. de cijfers over het aandeel gezinnen met kinderen en 
het aandeel huurwoningen komen uit 2010. het aandeel personen 
met een hoog inkomen heeft als peildatum 2009. de cijfers over de 
verhuismobiliteit tot slot, komen uit 2004; dit zijn de meest recente 
cijfers die bij het cbs zijn op te vragen. het cbs heeft over de 
kleinste kernen geen gegevens beschikbaar.

woonmilieukenmerken per dorp
in tabel 3.2 zijn de resultaten voor de lokale woonmilieukenmerken 
weergegeven. er zijn grote verschillen tussen de dorpen. het 
hoogste percentage 65-plussers is te vinden in exloo (28%) en 
borger, eeserveen en odoorn (elk 27%). het laagste percentage 
65-plussers is te vinden in ellertshaar (6%). bij het aandeel gezinnen 
met kinderen verschillen deze percentages nog meer. Zandberg 
heeft slechts 17% gezinnen met kinderen, terwijl van de gezinnen 
in ellertshaar 64% kinderen heeft. ook bij het aantal personen met 
hoge inkomens zien we een groot verschil: 9% voor valthermond, 
26% voor drouwen en 30% voor ees. de verhuismobiliteit 
varieert van 34 op de 1.000 (ees, exloërveen) tot 142 op de 1.000 
(Zandberg). het aantal huurwoningen varieert van 6% (eesergroen) 
tot 57% (Zandberg). de gemiddelde woZ-waarde kent uitersten van 
€163.000 in nieuw-buinen en Zandberg tot €372.000 in bronneger.

het inwonertal hangt samen met zowel het aantal huurwoningen als 
met de gemiddelde woningwaarde: hoe groter het dorp, hoe meer 
huurwoningen er zijn en hoe lager de gemiddelde woningwaarde is.

er zijn ook verschillen tussen zand- en veendorpen bij enkele 
woonmilieukenmerken. Zo zijn er gemiddeld meer 65-plussers in 
de zanddorpen dan in de veendorpen. in de zanddorpen zijn ook 
iets minder gezinnen met thuiswonende kinderen te vinden. verder 
kennen de zanddorpen hogere gemiddelde woningwaarden en is 
de verhuismobiliteit in de zanddorpen hoger. Qua aantallen hoge 
inkomens en het aandeel huurwoningen zijn er geen duidelijke 
verschillen te vinden tussen zand- en veendorpen.

tabel 3.3 geeft nog een aantal kenmerken per dorp, op basis van de 
voor dit onderzoek gehouden enquête. 

3.5 sociale infrastructuur, inwonertal 
en andere dorpskenmerken

maatschappelijke ontwikkelingen als de toegenomen welvaart 
en mobiliteit maken dat mensen minder afhankelijk zijn van de 
voorzieningen in hun dorp. tegelijkertijd heeft schaalvergroting 
op allerlei terreinen ervoor gezorgd dat veel voorzieningen uit de 
dorpen zijn verdwenen. in kleine kernen heerst vaak het idee dat 
er meer gebouwd moet worden, vooral voor jonge mensen, zodat 
de kern vitaal blijft en voorzieningen in stand gehouden kunnen 
worden. de afgelopen jaren is echter gebleken dat het bouwen om 
voorzieningen in stand te houden in kleine kernen niet succesvol 
is; als het al lukt om de bevolking van een kern hiermee te laten 
groeien (of de krimp tegen te houden) dan nog verdwijnen veel 
voorzieningen uit de kleinere dorpen door de schaalvergroting 
en toegenomen mobiliteit. autonome dorpen zijn steeds meer 
woondorpen geworden. 

toch is er nog steeds een sterke relatie tussen het aantal inwoners 
in een kern en de omvang van de sociale infrastructuur, zo blijkt uit 
dit onderzoek13. het voorzieningenniveau, het verenigingsleven en 
de sociale activiteiten in een kern zijn sterk afhankelijk van de grootte 
van een dorp. in figuur 3.3 is deze relatie weergegeven. de zwarte 
lijn geeft de beste benadering van de relatie tussen inwonertal en 
de score op de sociale infrastructuur. de stippellijnen geven de 90% 
marge daaromheen aan. de dorpen buiten deze lijnen hebben een 
hogere of lagere veronderstelde leefbaarheid dan verwacht mag 
worden op basis van hun inwonertal. 

Kernen die hoger scoren dan verwacht mag worden:
1. exloo 4. drouwen
2. odoorn  5. valthe
3. buinerveen 6. Zandberg

Kernen die lager scoren dan verwacht mag worden:
1. drouwenermond 3. 1e exloërmond 
2. odoornerveen  4. nieuw-buinen

er zijn twee clusters van dorpen: de zes hoofdkernen scoren 
allemaal gemiddeld een 8,4 of hoger, terwijl alle overige dorpen een 
4,8 of lager scoren. valthe is een positieve uitzondering, met een 
voor een niet-hoofdkern relatief hoge score van 7,2.

de gemiddelde score op de sociale infrastructuur hangt dus samen 
met het inwonertal van een kern. er is ook een verband tussen de 
sociale infrastructuur en de leeftijdsopbouw van een dorp. dorpen 
met een hoger aandeel ouderen scoren ook beter op de sociale 
infrastructuur voor ouderen. het aandeel gezinnen met kinderen 
blijkt echter niet samen te hangen met een goede score op de 
sociale infrastructuur voor jonge gezinnen. op basis van deze 
uitkomst is er dus geen reden om aan te nemen dat kernen met 
minder voorzieningen specifiek voor gezinnen met kinderen voor die 
doelgroep ook minder aantrekkelijke woonplaatsen zouden zijn. dit 
blijkt ook uit de praktijk: ellertshaar, exloërveen en odoornerveen 
hebben geen basisschool, maar wel een zeer hoog aandeel 
gezinnen met kinderen.

[13] eenzelfde relatie werd gevonden in het 
leefbaarheidsonderzoek in sluis, van scoop.

Tabel 3.3 Kerkelijkheid

en opleidingsniveau 

per dorp

Figuur 3.3 de relatie tussen 

inwoneraantal en score sociale 

infrastructuur in borger-odoorn
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4.2 wonen

verreweg het grootste deel van de inwoners (84%) woont in een 
koopwoning. nieuw-buinen heeft iets meer huurwoningen dan 
gemiddeld. onder de huurders zijn opvallend veel alleenstaanden. 
de meeste huurders betalen maandelijks tussen de 400 en 600 aan 
huur. de meeste eigenaren van een koopwoning (40%) schatten de 
verkoopwaarde van hun woning tussen de 200.000 en 300.000 
euro. 

de verhuisgeneigdheid in borger-odoorn is laag: 81% geeft aan niet 
te willen verhuizen binnen vijf jaar. hierin zijn geen grote verschillen 
te zien tussen de dorpen. jongeren (15-30 jaar) hebben veel vaker 
verhuisplannen dan andere leeftijdsgroepen. mensen met een laag 
inkomen hebben iets vaker verhuisplannen dan mensen met een 
hoger inkomen, mensen zonder werk willen iets liever verhuizen dan 
mensen met werk. huurders hebben iets vaker verhuisplannen dan 
eigenaren van een koopwoning. mensen die niet altijd beschikking 
hebben over een auto hebben opvallend vaker verhuisplannen. 

het hebben van verhuisplannen hangt vooral samen met de 
tevredenheid over het dorp als woonplaats en, zij het in mindere 
mate, met de tevredenheid over de eigen woning. ook de 
tevredenheid over de voorzieningen in het dorp speelt een rol. 

mensen die zich verbonden zeggen te voelen met het dorp waar 
zij wonen, hebben duidelijk minder vaak verhuisplannen. het gaat 
hierbij om het gevoel; het maakt bijvoorbeeld niet uit of iemand altijd 
in het dorp gewoond heeft, noch of iemand lid is van een vereniging 
in het dorp. 

van de mensen die binnen afzienbare tijd willen verhuizen, wil 27% 
binnen het eigen dorp verhuizen, 15% binnen de gemeente en nog 
eens 22% elders in drenthe. het vaakst wil men verhuizen naar een 
vrijstaande, bestaande woning. 

 
4.3 werk

54 % van de inwoners van borger-odoorn heeft betaald werk. het 
laagste aandeel werkenden vinden we in borger, odoorn, exloo 
en valthermond14. de eerste drie dorpen staan ook bovenaan 
de rij waar het gaat om het aandeel gepensioneerden; meer dan 
30% van de bewoners leeft hier van een pensioen, vut of aow. 
in valthermond bestaat de groep niet-werkenden voor een groter 
deel uit werklozen. het hoogste aandeel werkenden vinden we in 
drouwen en odoornerveen15.

van de inwoners met betaald werk, werkt 13% op of vanuit het eigen 
woonadres. dit kunnen bijvoorbeeld boeren zijn, maar ook mensen 
met een winkel aan huis of ZZp’ers met een eigen adviespraktijk. 
in de kleinste dorpen (minder dan 200 inwoners) is het aandeel 
‘thuiswerkers’ hoger dan in de grotere dorpen. 

de meerderheid van de inwoners van de gemeente werkt in 
drenthe: 30% heeft werk in de gemeente borger-odoorn, 38% 
elders in drenthe. nog eens 24% werkt elders in noord-nederland. 

4.4 vrijwilligerswerk en mantelzorg

vrijwilligerswerk 
van de inwoners doet 37% vrijwilligerswerk16. in 2e exloërmond, 
valthermond en buinen doen relatief weinig mensen vrijwilligerswerk. 
Klijndijk springt eruit als het dorp met de meeste vrijwilligers (bijna 
50%).

Kerkelijken doen vaker vrijwilligerswerk dan niet-kerkelijken. het al 
dan niet hebben van betaald werk maakt niet uit; ook maakt het 
weinig uit hoeveel iemand werkt. inkomensniveau blijkt wel van 
belang: hoe hoger het inkomen, hoe vaker men vrijwilligerswerk 
doet. alleenstaanden doen minder vaak vrijwilligerswerk dan 
mensen met een partner en/of kinderen, jongeren en 80-plussers 
doen minder vaak vrijwilligerswerk dan de groep tussen 30 en 80 
jaar. 

veruit het meeste vrijwilligerswerk wordt in het eigen dorp gedaan 
(69%). toch blijkt het hebben van een auto van invloed op het doen 
van vrijwilligerswerk: mensen die altijd een auto tot hun beschikking 
hebben, doen vaker vrijwilligerswerk dan mensen die dit niet 
hebben.

de meeste mensen die vrijwilligerswerk doen, besteden hier 3 tot 4 
uur per week aan. 

mantelzorg
van de inwoners zegt 19% in het afgelopen jaar mantelzorg te 
hebben gegeven17. in valthermond en odoorn ligt het aandeel 
mantelzorgers wat hoger. ongeveer de helft van de mantelzorgers 
doet dit in het eigen dorp.

de meest gegeven vorm van mantelzorg is ‘troost en gezelschap 
bieden’, gevolgd door ‘hulp in de huishouding’ en ‘begeleiding of 
vervoer’. veel minder vaak, maar toch nog altijd in bijna de helft van 
de gevallen, gaat het om persoonlijke verzorging18. 

de mantelzorgers zijn in meerderheid tussen de 30 en 60 jaar 
oud. mensen met en zonder betaald werk verlenen even vaak 

de vragenlijst is gebaseerd op de enquête die scoop heeft ontwikkeld voor het 
leefbaarheidsonderzoek sluis, maar uiteraard aangepast aan de specifieke situatie in 
borger-odoorn. de kernvraag van de enquête was hoe tevreden men is met zijn kern 
als woonplaats. om deze tevredenheid te kunnen verklaren en aanknopingspunten te 
bieden voor beleid, zijn specifieke vragen gesteld over zaken als werk, het gebruik van 
voorzieningen en de tevredenheid hierover, (tevredenheid over) de woonomgeving en 
de eigen woning, mobiliteit, sociale samenhang, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding en 
cultuur en veiligheid en overlast. ook is gevraagd wat de belangrijkste onderwerpen zijn 
waaraan de gemeente moet werken om de leefbaarheid in de eigen kern in stand te 
houden.

waar mogelijk en relevant, worden de uitkomsten in dit hoofdstuk steeds vergeleken 
met die van andere onderzoeken: het leefbaarheidsonderzoek sluis van 2009, een 
vergelijkbaar onderzoek in noord-groningen uit 2011 (leven in de leegte) en het 
ouderenonderzoek van ggd drenthe uit 2007.

in dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste resultaten van de enquête op een rij.
de thema’s die aan de orde komen, zijn:

- wonen (paragraaf 4.2)
- werk (paragraaf 4.3)
- vrijwilligerswerk en mantelzorg (paragraaf 4.4)
- contacten en activiteiten (paragraaf 4.5)
- sociale samenhang (paragraaf 4.6)
- vrijetijdsbesteding en cultuur (paragraaf 4.7)
- voorzieningen (paragraaf 4.8)
- gezondheid (paragraaf 4.9)
- mobiliteit (paragraaf 4.10)
- veiligheid en overlast (paragraaf 4.11)

in paragraaf 4.12 gaan we in op de tevredenheid van inwoners over hun woonplaats in 
het algemeen, en over een aantal specifieke onderwerpen. paragraaf 4.13 gaat over de 
vraag hoe inwoners kijken naar de ontwikkelingen in hun dorp, en wat zij vinden dat er in 
het kader van leefbaarheid zou moeten gebeuren. 

4.1 inleiding

bij de ‘ervaren leefbaarheid’ gaat het om de beleving van burgers: het gaat er 
om hoe tevreden men is met zijn kern als woonplaats. dit is in kaart gebracht 
door een schriftelijke enquête, die is uitgezet onder burgers van 16 jaar en 
ouder in alle kernen van de gemeente. ruim 6.700 mensen hebben een enquête 
ontvangen. hiervan heeft bijna 30% de enquête ingevuld. de in dit hoofdstuk 
gepresenteerde resultaten geven daarmee een representatief beeld van de 
mening van de totale bevolking van 16 jaar en ouder in de gemeente.

wat vinden bewoners van hun dorp?
4 de ervaren

leefbaarheid

van een aantal dorpen is het aantal 
respondenten te laag om er werkelijk 
betrouwbare uitspraken over te kunnen 
doen. uitgaande van een minimum 
aantal respondenten per dorp van 80, 
betekent dit dat cijfers van de volgende 
dorpen als louter indicatief gezien 
moeten worden:

Drouwenerveen  Eesergroen 
Eeserveen  Westdorp 
2e Valthermond  Exloërveen 
Bronneger  Bronnegerveen 
Zandberg  Ellertshaar

in grafieken en tabellen krijgen deze 
kernen steeds een asterisk (*) om aan 
te geven dat de resultaten met de 
nodige voorzichtigheid gebruikt moeten 
worden.

[14] er is ook een laag aandeel werkenden gevonden 
in drouwenerveen, eesergroen en eeserveen, maar dit 
gegeven is vanwege de kleine responsgroep minder 
betrouwbaar. 
[15] er is ook een hoog aandeel werkenden gevonden 
in ellertshaar, 2e valthermond en bronnegerveen, 
maar dit gegeven is vanwege de kleine responsgroep 
minder betrouwbaar.
[16] dit is vergelijkbaar met de situatie in sluis, waar 
35% van de inwoners vrijwilligerswerk doet. het is ook 
vergelijkbaar met het beeld dat uit onderzoek van het 
scp naar voren komt: volgens het scp doet 37% van 
de plattelandsbewoners een vorm van vrijwilligerswerk, 
tegenover 26% van de stadsbewoners. (overgebleven 
dorpsleven, 2008)
[17] onder 65-plussers is het percentage 14%. dit 
resultaat is vergelijkbaar met dat van het ggd-
ouderenonderzoek uit 2007, waarin 13% van de 
65-plussers aangaf mantelzorg te hebben gegeven in 
het afgelopen jaar.
[18] ook volgens het ouderenonderzoek van de 
ggd uit 2007 is ‘gezelschap en troost’ de vorm van 
mantelzorg die het meest voorkomt.
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mantelzorg. echtparen (met of zonder thuiswonende kinderen) 
verlenen vaker mantelzorg dan alleenstaanden en alleenstaande 
ouders. onder kerkelijken is het aantal mantelzorgers hoger dan 
onder niet-kerkelijken. praktische overwegingen lijken ook een rol te 
spelen bij het wel of niet verlenen van mantelzorg: mensen die altijd 
de beschikking hebben over een auto geven vaker mantelzorg dan 
mensen die geen auto hebben. 

ruim 40% van de mantelzorgers voelt zich in meer of minder 
mate belast; 14% zelfs tamelijk tot zeer zwaar belast. jongere 
mantelzorgers voelen zich het minst belast. Kerkelijken voelen zich 
vaker belast door het verlenen van mantelzorg dan niet-kerkelijken. 

van de mantelzorgers heeft 20% wel eens contact opgenomen 
met de gemeente voor vragen of ondersteuning. diegenen die 
zich in meer of mindere mate belast zeggen te voelen, hebben 
vaker contact met de gemeente dan mantelzorgers die zich niet of 
nauwelijks belast voelen (35% vs. 11%).

het overgrote deel van de mantelzorgers is bekend met het wmo-
loket (74%) en dagopvangvoorzieningen (80%). tweederde van de 
mantelzorgers weet dat er informatiebijeenkomsten over mantelzorg 
zijn, de helft kent het steunpunt mantelzorg en 40% het contactpunt 
mantelzorg.

het wmo-loket is de voorziening die het meest gebruikt wordt: 15% 
van de mantelzorgers heeft hier in het afgelopen jaar een beroep 
op gedaan.

ruim 5% van de inwoners van de gemeente heeft in het afgelopen 
jaar mantelzorg ontvangen19. dat dit percentage lager ligt dan het 
aandeel mantelzorggevers, heeft te maken met het feit dat één zieke 
of gehandicapte vaak meerdere mantelzorgers heeft. valthermond 
valt op als dorp met veel mantelzorgontvangers; bijna 13% van 
de inwoners ontvangt hier mantelzorg. in het grootste deel van 
de gevallen bestaat de mantelzorg uit ‘hulp in de huishouding’. 
ook ‘troost en gezelschap’ is een veelgenoemde vorm van 
mantelzorg, gevolgd door ‘begeleiding en/of vervoer’. onder de 
mantelzorgontvangers zijn ouderen oververtegenwoordigd, net als 
alleenstaanden en kerkelijken.

(onbetaalde) hulp
65% van de inwoners wordt wel eens door anderen dan de eigen 
gezinsleden geholpen bij zaken als kinderopvang, klusjes, vervoer, 
huishoudelijk werk of administratie. deze hulp komt over het 
algemeen van familie. alleen huishoudelijk werk en administratie 
worden vaker uitbesteed aan een betaalde hulp dan aan een 
familielid. mensen die kerkelijk zijn, maken iets minder vaak gebruik 
van betaalde hulp en vaker van familie dan niet-kerkelijken. ouderen 
(60+) maken opvallend minder gebruik van hulp van familie en veel 
meer van betaalde hulp dan jongere inwoners van de gemeente. 
mensen zonder thuiswonende kinderen maken veel minder gebruik 
van hulp van familie en vaker van betaalde hulp dan gezinnen met 
kinderen. 

69% van de inwoners zegt zelf wel eens onbetaald hulp te geven 
aan anderen dan de eigen gezinsleden. Klusjes in en om het huis 
worden het meest genoemd. in het geven van onbetaalde hulp is 
geen verschil tussen kerkelijken en niet-kerkelijken. wel maakt het uit 
of iemand altijd toegang heeft tot een auto: mensen die een auto tot 

hun beschikking hebben, geven vaker hulp. logischerwijs bestaat 
deze hulp dan ook vaker uit ‘vervoer’. onbetaalde huishoudelijke 
hulp geven mensen met een auto juist minder vaak dan mensen 
zonder auto.

jongeren en ouderen geven het minst vaak hulp. echtparen met 
kinderen geven het vaakst hulp. de overige gezinssamenstellingen 
verschillen weinig van elkaar. opvallend is dat alleenstaanden 
minder vaak klusjes doen en minder oppassen. echtparen met 
kinderen bieden vaker dan andere gezinssamenstellingen hulp aan 
in de vorm van vervoer.

4.5 contacten en activiteiten

sociale contacten
de meeste inwoners hebben familie en vrienden in hetzelfde dorp 
wonen (resp. 38% en 52%). mensen met een hoger inkomen en 
hoger opleidingsniveau hebben vaker hun dichtstbijzijnde familie 
verder weg wonen, maar ook hun dichtstbijzijnde vrienden wonen 
in meerderheid in het eigen dorp. 

in de gemeente voelt 17% zich wel eens eenzaam; ruim 1% van de 
inwoners voelt zich (bijna) altijd eenzaam20. van de grotere kernen 
valt op dat in nieuw-buinen relatief veel mensen zich eenzaam 
voelen21. het minst eenzaam zijn de inwoners van drouwen, 
Klijndijk en drouwenerveen22. 

wie zijn deze mensen die zich (wel eens) eenzaam voelen? jongeren 
(15-30 jaar) en ouderen (80+) zijn oververtegenwoordigd onder de 
mensen die zich (soms) eenzaam voelen: 27% van de jongeren en 
24% van de 80-plussers voelt zich (soms) eenzaam. het maakt voor 
de mate waarin mensen zich eenzaam voelen niet uit of zij altijd in 
hun huidige woonplaats hebben gewoond of niet. het is wel zo dat 
mensen die er korter dan 10 jaar wonen iets vaker eenzaam zijn 
dan mensen die er langer wonen. Kerkelijkheid heeft geen invloed 
op de mate waarin mensen zich eenzaam voelen. mensen met 
een slechte gezondheid en mensen met een chronische ziekte of 
handicap voelen zich opvallend vaker eenzaam dan mensen met 
een goede gezondheid (zie figuur 4.1).
 
Zoals te verwachten, houdt de ervaren eenzaamheid verband met 
de sociale contacten die iemand heeft. mensen die lid zijn van een 
vereniging, zijn minder vaak eenzaam dan mensen die geen lid 
zijn. mensen die regelmatig activiteiten in het dorp bezoeken zijn 
iets minder vaak eenzaam dan mensen die dit minder vaak doen. 
mensen die een actieve rol spelen bij het organiseren van dergelijke 
activiteiten zijn minder eenzaam dan mensen die dit niet doen. 
ook de mate waarin mensen bijeenkomsten van dorpsbelangen 
bezoeken is van invloed op de ervaren eenzaamheid. 

mensen zonder betaald werk zijn iets vaker eenzaam dan mensen 
met betaald werk. alleenstaanden zijn opvallend vaker eenzaam dan 
mensen met een andere gezinssamenstelling. ook alleenstaande 
ouders zijn iets vaker eenzaam. 

het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ 
lijkt van toepassing op het voorkomen van eenzaamheid: mensen 
die vaker een praatje maken met hun buren, scoren lager op 
eenzaamheid. waar het dichtstbijzijnde familielid woont, lijkt niet 

veel uit te maken voor het gevoel van eenzaamheid. hoe vaak men 
die familie bezoekt ook niet. alleen mensen die hun familie nooit 
bezoeken zijn vaker eenzaam. ook de afstand tot vrienden blijkt 
niet veel uit te maken, net zo min als de frequentie van het contact. 
ook hier geldt wel dat mensen die minder dan eens per maand of 
bijna nooit een praatje maken met die vrienden, vaker eenzaam zijn.

het wel of niet hebben van een auto heeft grote invloed op het 
gevoel van eenzaamheid. van de mensen die altijd de beschikking 
hebben over een auto is 15% wel eens eenzaam; van de mensen 
die nooit over een auto kunnen beschikken hebben is dit 40% (zie 
figuur 4.2). 
 

4.6 sociale samenhang

een kleine minderheid van de inwoners (16%) heeft altijd gewoond 
in het dorp waar zij nu wonen, nog eens 13% is geboren in de 
gemeente borger-odoorn. de meeste ́ import´ woont in buinerveen, 
odoornerveen en 1e exloërmond: meer dan één op de drie 

[19] van de 65-plussers in de gemeente is 10% 
mantelzorgontvanger. dit is wat lager dan uit het 
ggd-ouderenonderzoek uit 2007 blijkt; volgens 
dat rapport ontvangt in borger-odoorn 15% van de 
65-plussers mantelzorg.
[20] in de gemeente sluis werd een vergelijkbaar 
aandeel eenzamen gevonden: 1 op de 5 inwoners 
daar zei zich (soms) eenzaam te voelen. van de 
65-plussers in borger-odoorn is 19% wel eens 
eenzaam, ook onder deze leeftijdscategorie is het 
aandeel mensen dat zich (bijna) altijd eenzaam voelt 
1%. dit lijkt minder dan in het ouderenonderzoek 
van de ggd uit 2007, waar 8% ‘(zeer) sterk eenzaam’ 
werd genoemd, en 36% ‘matig eenzaam’. de 
antwoordcategorieën uit beide onderzoeken zijn 
echter lastig te vergelijken.
[21] dit geldt ook voor Zandberg, bronnegerveen en 
exloërveen, maar hier zijn de aantallen te klein om er 
conclusies aan te kunnen verbinden.
[22] ook in ellertshaar, 2e valthermond, eesergroen 
en bronneger zijn weinig mensen eenzaam, maar 
hier zijn de aantallen te klein om er conclusies aan te 
kunnen verbinden.

(bijna) nooit eenzaam soms eenzaam (bijna) altijd eenzaam
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respondenten uit deze dorpen woonde buiten noord-nederland 
voordat zij naar hun huidige woonplaats kwamen. in valthermond, 
nieuw-buinen, 2e exloërmond en buinen wonen juist relatief veel 
mensen die altijd in dit dorp hebben gewoond. 

gemiddeld wonen mensen al 23 jaar in het dorp waar ze nu wonen. 
in de hele gemeente woont 28% korter dan 10 jaar in het dorp waar 
zij nu wonen. 

binding met het dorp
inwoners van de gemeente voelen zich verbonden met het dorp 
waar zij wonen: 34% zegt zich ‘zeer verbonden’ te voelen, 38% ‘een 
beetje verbonden’.

binnen een dorp ervaren niet alle inwoners eenzelfde mate van 
dorpsbinding. de oudste inwoners (80+) voelen zich vaker ‘zeer 
verbonden’ met hun dorp (tussen de andere leeftijdscategorieën is 
geen verschil). mensen met een hoger inkomen voelen zich vaker 
verbonden met hun dorp. de dorpsbinding houdt ook verband 
met de woonduur: mensen die al langer in hun huidige woonplaats 
wonen, voelen zich over het algemeen meer verbonden met dit 
dorp.

inwoners van kleine kernen (<200 inwoners) voelen zich over het 
algemeen meer verbonden met hun dorp dan inwoners van grotere 
kernen. over het algemeen voelen inwoners van zanddorpen zich 
meer verbonden met hun dorp dan inwoners van veendorpen. 
Kijken we naar de afzonderlijke dorpen, dan valt op dat inwoners van 
odoorn, exloo, ees en buinen zich relatief vaak ‘zeer verbonden’ 
voelen, net als inwoners van de meeste kleine zanddorpen23. in 
drouwenermond en 2e exloërmond is het aandeel mensen dat 
zich zeer verbonden voelt juist laag24. het verschil in ervaren 
dorpsbinding tussen veen- en zanddorpen zal onder andere 
veroorzaakt worden door de verschillende geografische opbouw 
van de dorpen: een langgerekt veenkoloniaal lintdorp is wezenlijk 
anders dan een compact esdorp. Zie voor de scores per dorp figuur 
4.3.
 
een andere manier om de dorpsbinding te bepalen, is door mensen 
te vragen in hoeverre zij andere bewoners kennen, hoeveel contact 
zij met hen hebben en of het dorp voor hen de meest geliefde plaats 
is om te wonen. op basis van deze antwoorden is per kern een 
gemiddelde score voor ‘dorpsbinding’ berekend. een vergelijking 
tussen de dorpen levert in grote lijnen hetzelfde beeld op als de 
directe vraag hoe verbonden men zich voelt: een relatief sterke 
dorpsbinding in odoorn, buinen, drouwen en exloo, en een relatief 
zwakke binding in nieuw-buinen, 2e exloërmond, valthermond en 
drouwenermond. 

op de stelling ‘dit is een dorp om trots op te zijn’ antwoordt 55% 
van de inwoners bevestigend. figuur 4.4 laat zien dat ook hier de 
verschillen tussen de dorpen groot zijn. inwoners van zandkernen zijn 
beduidend vaker trots op hun dorp dan inwoners van veendorpen.
 
‘noaberschap’ staat hoog in het vaandel voor de inwoners van de 
gemeente. maar liefst 94% van de inwoners zegt altijd bereid te zijn 
om zijn buren te helpen als dat nodig is. 92% zegt het belangrijk te 
vinden dat mensen in het dorp op elkaar kunnen rekenen als dat 
nodig is. 

een meerderheid van de inwoners (60%) vindt dat nieuwkomers zich 
moeten aanpassen aan de gemeenschap. inwoners van kleinere 
dorpen zijn hier uitgesprokener in dan inwoners van grotere dorpen. 
er is geen verschil tussen zand- en veendorpen.
 

4.7 vrijetijdsbesteding en cultuur

ruim een derde van de inwoners van borger-odoorn is lid van 
een sportschool of sportvereniging25. ruim een kwart is lid van 
een buurt/wijkvereniging, hetzelfde geldt voor verenigingen voor 
dorpsbelangen. ongeveer een kwart is van geen enkele vereniging 
lid. oudere inwoners zijn over het algemeen vaker lid van een 
vereniging dan jongere – met uitzondering van sportverenigingen.

de meeste mensen zoeken het verenigingsleven dichtbij: van de 
mensen die lid zijn van een vereniging, zegt 62% dat de voor hen 
belangrijkste vereniging gevestigd is in het eigen dorp. jongeren 
zijn opvallend vaker lid van een vereniging buiten het dorp dan de 
overige leeftijdsgroepen. 

inwoners van ees, exloo, odoornerveen en odoorn zijn relatief vaak 
lid van een of meer verenigingen26. inwoners van valthermond, 1e 
exloërmond en 2e exloërmond zijn relatief vaak van geen enkele 
vereniging lid27. 
mensen die zich verbonden zeggen te voelen met het dorp, zijn 
vaker lid van wijk- of buurtverenigingen en verenigingen voor 
dorpsbelangen. mensen die zich minder verbonden voelen, zijn 
ook vaker van geen enkele vereniging lid. mensen die zich (zeer) 
verbonden voelen met het dorp zijn vaker lid van een vereniging in 
het eigen dorp. mensen die zich minder verbonden voelen zijn juist 
vaker lid buiten het dorp. 

uitgaan
91% van de inwoners heeft in het afgelopen jaar wel eens een disco, 
café, restaurant of eetcafé bezocht. 79% bracht in die periode 
een bezoek aan een concert, lezing of voorstelling. er zijn geen 
grote verschillen tussen de dorpen. inwoners van 2e exloërmond 
bezoeken relatief weinig concerten, voorstellingen of lezingen.

oudere inwoners bezoeken minder vaak (culturele) gelegenheden 
dan andere leeftijdsgroepen. hetzelfde geldt voor laag opgeleiden 
en mensen met een laag inkomen.

4.8 voorzieningen

in het vorige hoofdstuk is in kaart gebracht welke voorzieningen in 
de verschillende dorpen aanwezig zijn. de resultaten van de enquête 
geven een beeld van het feitelijk gebruik van die voorzieningen.

niet iedereen maakt gebruik van alle voorzieningen die in een kern 
aanwezig zijn. sommige mensen komen nooit in een speeltuin of 
op een school. in figuur 4.5 is te zien welk deel van de inwoners 
van de gemeente überhaupt gebruik maakt van de verschillende 
voorzieningen – nog los van de vraag waar ze dat doen. vrijwel 
iedereen komt wel eens in een winkel voor dagelijkse boodschappen 
of bij de huisarts. het bezoek aan speeltuinen en kerken ligt veel 
lager.

[23] dit geldt ook voor eesergroen, ellertshaar, 
eeserveen, bronneger en westdorp, maar hier zijn de 
aantallen klein.
[24] dit geldt ook voor exloërveen, 2e valthermond, 
bronnegerveen en Zandberg, maar hier zijn de 
aantallen klein.
[25] dit is vergelijkbaar met de situatie in sluis.
[26] dit geldt ook voor eeserveen en eesergroen, 
maar hier is de responsgroep klein.
[27] het hoogste aandeel mensen die geen lid is van 
een vereniging is gevonden in 2e valthermond, maar 
hier is de responsgroep klein.
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op basis van de enquête is goed te zien wat het verzorgingsgebied 
is van de verschillende voorzieningen. opvallend veel inwoners 
van borger-odoorn gaan over de gemeentegrens, meestal naar 
stadskanaal. binnen de gemeente is borger voor de meeste 
voorzieningen de belangrijkste kern. 

wie naar een bioscoop, theater of concertzaal wil, zal hiervoor 
altijd buiten de gemeentegrenzen moeten gaan. van de mensen 
die wel eens naar een café of restaurant gaan, doet 45% dit buiten 
de gemeente. opvallend is dat dit ook voor winkels voor dagelijkse 
levensbehoeften geldt: 43% doet boodschappen buiten de 
gemeente. eén op de drie bezoekers van een bank doet dit buiten 
de gemeente, net als één op de drie kerkbezoekers. in figuur 4.6 
(pag 29) is te zien welk deel van de mensen die wel eens gebruik 
maakt van een bepaalde voorziening, dit buiten de gemeente doet.

waar men (binnen of buiten de gemeente) heen gaat voor een 
winkel, basisschool, sportvoorzieningen, een dorpshuis en huisarts 
is geografisch weergegeven in figuur 4.7 tot en met figuur 4.11. 

boodschappen
voor winkels voor dagelijkse levensbehoeften zijn borger, 
stadskanaal en musselkanaal de meest bezochte plaatsen28. 
inwoners van odoorn doen hun boodschappen in grote 
meerderheid in het eigen dorp, maar het dorp heeft nauwelijks een 
regiofunctie voor de dagelijkse boodschap. vanuit Klijndijk gaan 
inwoners naar emmen of odoorn. eén op de drie inwoners van 
exloo doet boodschappen in exloo; de rest verspreidt zich over 
odoorn en borger. vanuit nieuw-buinen, toch een kern met eigen 
supermarkten, gaat tweederde van de inwoners naar stadskanaal. 
Zie figuur 4.7. 

basisonderwijs en bibliotheek
in dorpen waar een basisschool staat, gaat de meerderheid van de 
kinderen in de eigen kern naar school. sommige kernen hebben 
een duidelijke regiofunctie: borger, nieuw-buinen, stadskanaal en 
musselkanaal. Zie figuur 4.8.

een kanttekening is hier op zijn plaats. een deel van de ‘bezoekers’ 
van een basisschool blijkt boven de 60 jaar te zijn. Kennelijk hebben 
ook mensen die wel eens op de basisschool van hun kleinkinderen 
komen, op de vragenlijst ingevuld waar zij dit doen. het kaartje 
toont dus wel de gerichtheid van inwoners van de verschillende 
dorpen op basisscholen in de verschillende kernen, maar geeft 
mogelijk een iets vertekend beeld van welk deel van de kinderen uit 
de dorpen naar de scholen gaat. 

een tweede kanttekening bij de kaart: de scholen in drouwenermond 
en 1e exloërmond zijn met ingang van het schooljaar 2011-2012 
gesloten. aangezien de enquête in het voorjaar van 2011 is 
afgenomen, laten de resultaten voor deze dorpen een onduidelijk 
beeld zien.

voor een bibliotheek gaan inwoners naar borger, 2e exloërmond, 
nieuw-buinen, odoorn, valthermond of stadskanaal. de bibliotheek 
in nieuw-buinen wordt vooral door inwoners van het eigen dorp 
gebruikt; de andere hebben ook een regiofunctie.

vrije tijd en cultuur
de kaart van sportvoorzieningen laat een minder helder beeld zien. 
veel mensen sporten in het eigen dorp als hier iets aan faciliteiten of 
verenigingen is, maar mensen blijken ook bereid verder te reizen om 
te gaan sporten. Zie figuur 4.9.

het gebruik van speeltuinen ligt veel lager dan dat van de andere 
voorzieningen waar naar is gevraagd; dit maakt de antwoorden 
op de vraag waar men heen gaat voor een speeltuin minder 
betrouwbaar. over het algemeen maken mensen gebruik van de 
speeltuin in hun eigen dorp.

de cafés en restaurants in de gemeente bedienen vooral de 
inwoners van het dorp waar ze gevestigd zijn. een substantieel 
deel van de eigen bevolking (meer dan 40%) van borger, buinen, 
drouwen, drouwenermond, exloo, 2e exloërmond en odoorn 
bezoekt wel eens een café of restaurant in het eigen dorp. borger 
en exloo hebben ook een regiofunctie. vanuit 10 van de 25 dorpen 
gaan de inwoners in meerderheid buiten de gemeente naar een 
café of restaurant; meestal gaan zij naar emmen of stadskanaal. 
assen wordt nauwelijks genoemd.

op het gebied van bioscopen, theaters en concertzalen heeft de 
gemeente niet veel te bieden; vanuit alle dorpen gaan inwoners 
hiervoor in grote meerderheid naar stadskanaal of emmen. assen 
wordt nauwelijks genoemd.
 
dorpshuizen
dorpshuizen of mfa’s worden vanzelfsprekend met name in het 
eigen dorp bezocht. toch zien we ook hier dat sommige dorpen een 
regiofunctie vervullen: de dorpshuizen of mfa’s in borger, valthe, 
buinerveen en drouwen trekken ook bezoekers uit andere dorpen.
Zie figuur 4.10.
 
(para)medische zorg
voor de huisarts gaan de inwoners binnen de gemeente naar borger, 
exloo, odoorn, nieuw-buinen, valthermond en 2e exloërmond. 
een substantieel deel van de inwoners heeft de huisarts buiten de 
gemeentegrenzen. Zie figuur 4.11.

voor paramedische zorg gaan mensen naar borger, exloo, 2e 
exloërmond, nieuw-buinen, odoorn, valthermond, emmen en 
stadskanaal. exloo, nieuw-buinen en valthermond bedienen vooral 
de eigen inwoners. borger, 2e exloërmond en odoorn hebben een 
duidelijke regiofunctie.

voor apotheken gaan mensen naar borger, exloo, 2e exloërmond, 
nieuw-buinen, odoorn, valthermond, emmen of stadskanaal. ook 
hier heeft borger een duidelijke regiofunctie, net als (in mindere 
mate) exloo en odoorn. de apotheken in valthermond en nieuw-
buinen worden vooral door de eigen inwoners gebruikt.

(financiële) dienstverlening
vanuit de meeste kernen gaan de inwoners in meerderheid naar 
borger als zij een bank bezoeken. vanuit Klijndijk, odoornerveen, 
odoorn en valthe is odoorn de meest bezochte locatie. 
valthermond vervult een regiofunctie voor 2e exloermond. vanuit 
drouwenermond, 1e exloermond en nieuw-buinen gaat de 
meerderheid van de bankbezoekers hiervoor naar stadskanaal.

[28] musselkanaal was niet opgenomen in de 
voorgecodeerde antwoorden, maar valt onder 
‘overige plaatsen’. gezien de woonplaats van de 
respondenten die dit antwoord hebben gekozen, is 
het vrijwel zeker dat het hier om musselkanaal gaat.

Figuur 4.7 waar gaat men heen

voor de dagelijkse boodschappen?

Figuur 4.8 waar gaat men heen

voor een basisschool?

Figuur 4.9 waar gaat men heen

voor sportvoorzieningen?

Toelichting bij de kaarten

het percentage in een vierkant vak geeft steeds aan 
welk deel van de inwoners van een bepaald dorp in 
dat eigen dorp gebruik maakt van een voorziening.
de ovale vlakken bij de pijlen geven aan welk 
deel van de inwoners naar een ander dorp 
gaat voor een bepaalde voorziening. het gaat 
bij de percentages steeds om de vraag welk 
deel van de gebruikers van een bepaalde 
voorziening vanuit dorp X naar plaats Y gaat.

bij de kaarten is een waarschuwing op zijn plaats: 
voor de kleinste kernen zijn de percentages minder 
betrouwbaar vanwege het lage aantal respondenten.
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ook voor postzaken is borger voor de meeste dorpen de plaats om 
heen te gaan, naast ‘andere plaats’ (waaronder musselkanaal). de 
postagentschappen in exloo, valthe, valthermond, 2e exloërmond 
en nieuw-buinen worden vooral door inwoners van het eigen dorp 
bezocht. 

Kerkbezoek
het kerkbezoek tenslotte is geconcentreerd in borger, 2e 
exloërmond, nieuw-buinen, odoorn, valthe, valthermond en 
Zandberg. de kerken in 2e exloërmond, valthe, valthermond en 
Zandberg bedienen vrijwel uitsluitend inwoners van het eigen dorp; 
die in de andere kernen een grotere regio. ook stadskanaal en 
emmen zijn veelgenoemde plaatsen om naar de kerk te gaan.

4.9 gezondheid

van de inwoners noemt 78% zijn gezondheid goed tot zeer goed29. 
in valthermond, borger en 1e exloërmond ligt het aandeel mensen 
met gezondheidproblemen wat hoger30. 

28% heeft last van één of meerdere langdurige ziekten, 
aandoeningen of handicaps31. van deze mensen wordt 16% sterk 
belemmerd door de aandoening; nog eens 53% wordt er licht door 
belemmerd. van het totaal aantal inwoners is 4% sterk belemmerd 
door een aandoening of handicap, en 14% licht belemmerd. 

gevraagd naar het aantal dagen per week dat men beweegt, blijkt 
dat inwoners van valthermond, 2e exloërmond, nieuw-buinen en 
1e exloërmond beduidend minder bewegen dan gemiddeld. in 
een groot deel van de kleine kernen bewegen de inwoners juist 
bovengemiddeld veel.

de inwoners zijn redelijk tevreden met de bereikbaarheid van 
voorzieningen in de gemeente voor ouderen en mensen met een 
beperking, en vinden in meerderheid dat de openbare gebouwen 
ook goed toegankelijk zijn voor deze groep. beduidend minder 
tevreden zijn zij over de toegankelijkheid van de stoepen in de 
dorpen voor mensen die slecht ter been zijn (40% ziet dit als een 
probleem) en over het aantal bankjes om uit te rusten (43% vindt 
dit onvoldoende). in borger, nieuw-buinen en valthermond noemt 
meer dan de helft van de inwoners de stoepen in het dorp een 
probleem voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel 
vervoerd worden. ook in odoorn en buinerveen wordt dit als een 
probleem gezien. een (ruime) meerderheid van de inwoners van 
drouwenermond, drouwen, 2e valthermond, ees, valthe, Klijndijk, 
valthermond en drouwenerveen vindt dat er in het dorp onvoldoende 
bankjes zijn voor mensen met een beperkt uithoudingsvermogen. 

4.10 mobiliteit

het autogebruik in de gemeente is hoog. 91% van de inwoners 
heeft een rijbewijs; 89% heeft op ieder moment van de dag de 
beschikking over een auto32. 

jongeren (15-30) en ouderen (80+) hebben minder vaak ‘altijd’ een 
beschikking tot een auto en vaker helemaal geen beschikking over 
een auto. van de 15-30 jarigen heeft 57% altijd een auto tot zijn 
beschikking, van de 80-plussers 66%. tussen mannen en vrouwen 

is weinig verschil. opleiding en inkomen hebben wel invloed: hoe 
hoger het inkomen en opleidingsniveau, hoe vaker men beschikking 
heeft over een auto. in lijn hiermee zien we dat mensen zonder 
betaald werk en huurders minder vaak een auto tot hun beschikking 
hebben dan mensen mét werk en een koopwoning. alleenstaanden 
hebben vaker helemaal geen beschikking over een auto in 
vergelijking met andere gezinssamenstellingen. dit geldt ook voor 
alleenstaande ouders. Kijken we naar verschillen tussen de dorpen, 
dan valt op dat in nieuw-buinen, buinerveen en borger relatief veel 
mensen niet altijd over een auto kunnen beschikken.

van de inwoners gaat 98% wel eens met een auto ergens heen 
(als bestuurder of passagier); 55% doet dit dagelijks. in de grotere 
kernen gebruiken minder inwoners de auto dagelijks dan in de 
kleinere kernen. 

91% van de inwoners gebruikt wel eens de fiets (25% dagelijks), 
25% gaat wel eens met het openbaar vervoer en 3% maakt wel 
eens gebruik van wmo-vervoer (regiotaxi, doelgroepenvervoer). 
de dorpen 1e exloërmond, buinerveen, 2e exloërmond en 
odoornerveen scoren het laagst qua gebruik van de fiets.

de auto is het meest gebruikte vervoermiddel om naar het werk te 
gaan, familie of vrienden te bezoeken, te winkelen of uit te gaan. 
ook om te gaan sporten maken mensen het meest gebruik van 
de auto, maar hiervoor gaan relatief veel mensen ook lopend of 
op de fiets. vooral bij de vraag hoe mensen naar een winkel gaan, 
zijn grote verschillen tussen de dorpen. in de grote kernen borger, 
exloo, nieuw-buinen en odoorn gaan mensen minder vaak met de 
auto. bij uitgaan springt nieuw-buinen eruit: daar gaat maar de helft 
altijd met de auto, terwijl in alle andere dorpen de percentages veel 
hoger liggen. 

voor wie niet zelf over een auto kan beschikken is de fiets het 
meest gebruikte vervoermiddel. deze groep gebruikt het openbaar 
vervoer wel om naar werk of studie te gaan, maar nauwelijks voor 
andere zaken. het wmo-vervoer is ook voor wie geen auto heeft, 
van marginaal belang. Zij gebruiken het wmo-vervoer vrijwel alleen 
om familie of vrienden te bezoeken of uit te gaan – maar meerijden 
met iemand die wel een auto heeft, komt vele malen vaker voor.

ruim een kwart van de inwoners is (zeer) negatief over de 
beschikbaarheid van openbaar vervoer in hun dorp. de inwoners 
van de gemeente zijn ook kritisch over de vervoersmogelijkheden 
in hun dorp voor ouderen en mensen met een beperking: bijna 
een kwart van de inwoners vindt dat die er te weinig zijn. in 1e 
exloërmond, westdorp en odoornerveen is zelfs een (ruime) 
meerderheid het oneens met de stelling dat er in het dorp voldoende 
vervoersmogelijkheden zijn voor ouderen en mensen met een 
beperking33. 

of iemand al dan niet altijd over een auto kan beschikken, is van 
invloed op tal van terreinen. het lijkt een belangrijke voorwaarde 
om actief mee te doen in de gemeente. mensen die altijd over een 
auto kunnen beschikken geven vaker mantelzorg (en ontvangen 
dit juist minder), doen meer vrijwilligerswerk, zijn vaker lid van een 
vereniging (zie figuur 4.12) en gaan vaker naar een restaurant of café. 
mensen die altijd een auto tot hun beschikking hebben, voelen zich 
wat meer verbonden met hun dorp en zijn minder vaak eenzaam 
dan mensen die niet altijd kunnen beschikken over een auto. de 

[29] van de 65-plussers noemt 63% zijn gezondheid 
goed tot zeer goed. het ggd ouderenrapport 
uit 2007 geeft een iets hoger percentage: 69% 
van de 65-plussers in dat onderzoek noemt zijn 
gezondheid (zeer) goed.
[30] dit geldt ook voor Zandberg, bronnegerveen, 
exloërveen en eesergroen, maar hier zijn de 
gevonden aantallen klein.
[31] van de 65-plussers in dit onderzoek geeft 
44% aan een (chronische) aandoening of handicap 
te hebben, waarvan 66% zich hierdoor (sterk) 
belemmerd voelt. het ggd ouderenrapport uit 
2007 stelt dat 70% van de 65-plussers minimaal één 
chronische aandoening heeft, waarvan 75% zich 
hierdoor belemmerd voelt.
[32] ook in de gemeente sluis kunnen 9 op de 10 
inwoners van 18 jaar en ouder op ieder moment van 
de dag over een auto beschikken.
[33] dit geldt ook voor exloërveen en 2e 
valthermond, maar hier zijn de aantallen klein.
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auto lijkt niet alleen van belang om activiteiten buiten het eigen 
dorp te bezoeken; ook activiteiten in het eigen dorp worden meer 
bezocht door mensen met dan zonder auto.

4.11 veiligheid en overlast

inwoners van de gemeente voelen zich over het algemeen veilig. 
83% voelt zich zelden of nooit onveilig; in het eigen dorp voelt zelfs 
87% zich zelden of nooit onveilig34. er zijn weinig verschillen tussen 
de dorpen.

mensen die zich helemaal niet verbonden voelen met hun dorp, 
voelen zich in het algemeen vaker onveilig dan mensen die zich 
wel verbonden voelen. in hun eigen dorp voelen deze mensen zich 
nóg vaker onveilig. het gaat hier overigens om een kleine groep 
respondenten.

er is ook een aantal stellingen voorgelegd om het algemene gevoel 
van onveiligheid en zorgen te meten. ook hieruit blijkt dat inwoners 
van borger-odoorn zich over het algemeen veilig voelen. inwoners 
van nieuw-buinen, valthermond en exloërveen voelen zich relatief 
vaak onveilig en maken zich relatief vaker zorgen.

de punten die in de gemeente als geheel het vaakst tot een negatief 
oordeel leiden, zijn de verkeersveiligheid in de eigen straat (29%) en 
de verkeersveiligheid in het dorp (20%). de helft van de inwoners 
heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met te hard rijden. 

andere vormen van overlast en criminaliteit komen veel minder 
voor. van de mensen die met één of meer gevallen van overlast 
of criminaliteit in aanraking kwamen, heeft 12% hiervan aangifte 
gedaan bij de politie. 

de meest voorkomende vormen van overlast zijn rommel op straat 
(15%) en hondenpoep (75%). maar weinig mensen hebben last van 
lawaai- of stankoverlast van buren, bedrijven of landbouw.

er is een aantal stellingen voorgelegd om te meten in hoeverre 
men verwacht dat dorpsgenoten zouden ingrijpen bij criminaliteit, 
overlast of verloedering. de inwoners van borger-odoorn 
verwachten in meerderheid (59%) dat hun dorpsgenoten anderen 
zouden aanspreken op overlast. bij vandalisme verwacht de helft 
van de inwoners dat dorpsgenoten ingrijpen. 47% verwacht dat 
hun dorpsgenoten zouden ingrijpen bij overlast van jongeren, 43% 
dat zij zouden ingrijpen wanneer er in het dorp wordt ingebroken. 
de respondenten verwachten dat bij gevechten, huiselijk geweld, 
discriminatie en verloedering minder snel ingegrepen zal worden. 

de verschillende stellingen samen leveren een score op die aangeeft 
in hoeverre mensen het gevoel hebben dat anderen te hulp zouden 
schieten bij vervelende situaties. hoe hoger deze score, hoe meer 
de inwoners van een dorp in dit opzicht verwachten van hun 
dorpsgenoten. de resultaten op deze vraag zijn te vinden in figuur 
4.13.
 
de grotere kernen nieuw-buinen, borger, 2e exloërmond en 
valthermond scoren relatief laag. in algemene zin geldt dat de 
score hoger is in kleine dorpen (<200 inwoners) dan in de grotere 
dorpen. inwoners van grotere dorpen hebben dus meer het gevoel 

er alleen voor te staan. de zanddorpen scoren ook hier hoger dan 
de veendorpen.

mensen die zich verbonden voelen met hun dorp, verwachten vaker 
dat hun dorpsgenoten zouden ingrijpen bij criminaliteit, overlast of 
verloedering dan mensen die minder verbonden voelen. in dorpen 
die hoger scoren op dorpsbinding, verwachten inwoners dan ook 
vaker dat hun dorpsgenoten zouden ingrijpen dan in dorpen met 
een lage score op dorpsbinding.

4.12 tevredenheid 

naast het in kaart brengen van een aantal feitelijke zaken, zoals die 
in de vorige paragrafen zijn gepresenteerd, was de enquête vooral 
ook bedoeld om de tevredenheid van de inwoners van borger-
odoorn over een aantal aspecten te meten. het gaat hierbij om de 
tevredenheid met het eigen dorp als woonplaats, de tevredenheid 
met de woning, de voorzieningen in het dorp en de woonomgeving.

tevredenheid met dorp als woonplaats
81% van de inwoners is tevreden met zijn dorp als woonplaats35. in 
alle dorpen is een ruime meerderheid tevreden, maar de verschillen 
tussen de kernen zijn groot, zoals blijkt uit figuur 4.14. Klijndijk scoort 
hoog op tevredenheid, naast een aantal kleine kernen. minder 
tevreden zijn de inwoners van valthermond, 1e exloërmond en 2e 
exloërmond. in zijn algemeenheid zijn inwoners van veendorpen 
minder tevreden met hun woonplaats dan inwoners van zanddorpen.
 
tevredenheid met eigen woning
over de eigen woning zijn de inwoners nog tevredener dan over het 
dorp waar zij wonen: maar liefst 87% is tevreden over zijn woning36. 
Zeer weinig mensen zijn uitgesproken ontevreden over hun woning. 
in nieuw-buinen is de tevredenheid met de eigen woning opvallend 
laag. inwoners van veendorpen zijn iets minder tevreden met hun 
woning dan inwoners van zanddorpen. Zie figuur 4.15.
 
ouderen zijn het meest tevreden over hun woning, maar de 
verschillen zijn niet heel groot. 

er is wél een groot verschil tussen huurders en eigenaren van 
koopwoningen: van de bewoners met een koopwoning is 93% 
tevreden met dit huis, tegen slechts 61% van de bewoners met een 
huurhuis. Zowel bij huurders als bij kopers geldt dat mensen met 
een woning in het hogere segment tevredener zijn dan bewoners 
van goedkopere huizen. 

tevredenheid met voorzieningen
over de voorzieningen in het eigen dorp zijn de inwoners van borger-
odoorn niet bijster tevreden: 53% is hier tevreden over, 41% matig 
tevreden37. de verschillen tussen de dorpen zijn enorm. Kernen 
waar opvallend veel mensen ‘ontevreden’ zijn, zijn drouwenermond 
en 1e exloërmond. waarschijnlijk speelt de recente sluiting van 
de basisscholen (ten tijde van de enquête nog een voorgenomen 
sluiting) in deze dorpen een rol. inwoners van veendorpen zijn 
minder tevreden over de voorzieningen in het dorp dan inwoners 
van zanddorpen. Zie figuur 4.16.
 
jongeren (15-30 jaar) zijn het minst tevreden over het 
voorzieningenniveau in hun dorp, ouderen (81+) juist het meest.

[34] deze resultaten zijn vergelijkbaar met de situatie 
in sluis, waar 20% zich soms of vaak onveilig in 
het algemeen zei te voelen, en 12% zich soms of 
vaak onveilig voelt in de eigen kern. volgens het 
ggd-ouderenonderzoek uit 2007 voelt 10% van de 
65-plussers in de gemeente zich in algemene zin wel 
eens onveilig. volgens dit onderzoek is dat 13%.
[35] dit is iets hoger dan in het onderzoek in sluis, 
waar driekwart van de inwoners tevreden zei te zijn 
met de woonplaats.

[36] dit resultaat is vergelijkbaar met dat in sluis, 
waar 88% tevreden zei te zijn over de eigen woning.
[37] dit is hoger dan in sluis, waar 40% van de 
inwoners tevreden is over de voorzieningen. dat is 
des te opvallender aangezien de scores voor sociale 
infrastructuur in sluis hoger zijn dan in borger-
odoorn.
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er is ook een aantal vragen gesteld over specifieke voorzieningen 
zoals dorpshuizen, sport- en culturele voorzieningen. het meest 
tevreden over het functioneren van het eigen dorpshuis zijn de 
inwoners van valthe, buinerveen, 1e exloërmond, drouwenerveen, 
odoornerveen en drouwen. het minst tevreden hierover zijn de 
inwoners van odoorn38.

er is ook een duidelijk verschil tussen de dorpen in hoe tevreden zij 
zijn over het aantal culturele voorzieningen in het dorp. het meest 
tevreden hierover zijn de inwoners van odoornerveen, valthe, 
drouwen, borger, buinerveen en valthermond, het minst die van 
buinen, Klijndijk en exloo39.

het meest tevreden met het aanbod aan sportvoorzieningen 
zijn de inwoners van borger, valthe, valthermond, odoorn, 2e 
exloërmond en buinen, het minst die van drouwenermond en 1e 
exloërmond40. over het aanbod aan plaatsen in het eigen dorp 
waar men gemeentelijke informatie kan krijgen tenslotte, zijn de 
inwoners in vrijwel alle dorpen ontevreden. alleen in exloo, waar het 
gemeentehuis staat, is een meerderheid hier tevreden over. 

de tevredenheid met het aantal activiteiten dat in het dorp 
georganiseerd wordt, door verenigingen of anderszins, is het 
hoogst in westdorp, valthe, bronneger, drouwen en odoornerveen. 
het is opvallend dat de tevredenheid met het aantal activiteiten 
in het dorp dus niet altijd gelijk opgaat met de tevredenheid over 
de voorzieningen in een dorp: in westdorp zijn de bewoners zeer 
kritisch over het voorzieningenaanbod, maar wel zeer tevreden met 
het aantal activiteiten. 

tevredenheid met de woonomgeving
respondenten konden voor verschillende aspecten van hun 
woonomgeving een rapportcijfer geven. gemiddeld geven inwoners 
van de gemeente die omgeving een 6,6 voor deze aspecten 
samen41. odoorn scoort het hoogste (7,1), 2e valthermond het 
laagste – maar hier is de responsgroep erg klein. Zie figuur 4.17.
 
in alle dorpen scoort het buitengebied duidelijk het hoogste; in de 
gemeente als geheel krijgt het buitengebied een 7,4. de bestrating 
scoort met gemiddeld een magere 6 het laagste van alle aspecten, 
gevolgd door de groenvoorzieningen (6,1) en de verkeersveiligheid 
(6,3). inwoners van de kleine kernen (<200 inw.) zijn over alle 
aspecten van de woonomgeving minder tevreden dan inwoners van 
de grotere dorpen. het verschil is het grootst bij de beoordeling 
van de verkeersveiligheid en openbare verlichting. in tabel 4.1 zijn 
de rapportcijfers voor de deelaspecten voor alle dorpen op een rij 
gezet.

er zijn plannen om een windmolenpark aan te leggen in de 
gemeente. 34% van de inwoners van borger-odoorn staat hier in 
principe positief tegenover; ongeveer evenveel mensen (32%) staan 
er negatief tegenover. het aandeel tegenstanders is het hoogste 
in buinerveen (58%), 1e exloërmond (51%), 2e exloërmond (42%) 
en valthermond (40%) – het gebied waar de windmolens gebouwd 
zouden worden. de meeste voorstanders zijn te vinden in het 
westelijk deel van de gemeente.

4.13 werken aan leefbaarheid

aan alle bewoners is gevraagd of zij vinden dat hun dorp er in het 
afgelopen jaar op voor- of achteruit gegaan is. over de gehele 
gemeente bezien zijn er iets meer mensen die vinden dat hun dorp 
achteruit gegaan is dan er mensen zijn die het tegenovergestelde 
vinden. bijna de helft zegt dat zij geen verandering ervaren hebben.

tussen de dorpen zijn grote verschillen (zie figuur 4.18). positieve 
uitschieter is nieuw-buinen, waar meer dan de helft van de mensen 
aangeeft dat het dorp er in het afgelopen jaar op vooruit gegaan 
is. uit de open antwoorden blijkt dat vooral de komst van het 
nieuwe mfa, maar ook de aanleg van een nieuw sportcomplex 
en nieuwe of verbeterde wegen en fietspaden hebben gezorgd 
voor een positieve impuls voor het dorp. ook de komst van het 
glasblazersfestival wordt in dit verband genoemd. ook in valthe zijn 
de inwoners tamelijk positief over de ontwikkelingen, vooral door de 
komst van een nieuwe (buurt)supermarkt. 

er zijn ook dorpen waar relatief veel mensen vinden dat het dorp 
is achteruit gegaan. dit geldt voor drouwenermond, buinen, exloo 
en de kleine kernen Zandberg, exloërveen en 2e valthermond. in 
drouwenermond noemen de bewoners in dit verband de sluiting 
van de school, kerk en peuterspeelzaal, en het gebrek aan 
nieuwbouw. in buinen speelt de sluiting van de supermarkt een 
belangrijke rol, naast het wegvallen van het bedrijf nefit dat voor 
veel werkgelegenheid zorgde. ook zorgen over het voortbestaan 
van de basisschool spelen een rol. in exloo draait het met name 
om het verdwijnen van voorzieningen, door de respondenten vaak 
gekoppeld aan een tekort aan nieuwbouw, met vergrijzing als 
gevolg. ook de overlast ten gevolge van het opnieuw bestraten in 
het centrum wordt een aantal keer genoemd.
 
jongeren oordelen wat positiever over de ontwikkelingen van de 
afgelopen tijd dan ouderen. er is geen verschil tussen mensen met 
of zonder kinderen, ook niet tussen hoger en lager opgeleiden of 
mensen met een hoger of lager inkomen en tussen mensen met en 
zonder betaald werk. 

naar de toekomst toe zijn bewoners tamelijk positief: in de gemeente 
als geheel ziet 59% de toekomst zonnig in. opvallend somber zijn 
buinen en exloo, waar resp. 77% en 70% zich zorgen maakt over 
de toekomst. Zie figuur 4.19.
 
het zal geen verbazing wekken dat er een sterk verband is tussen 
hoe mensen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar beoordelen, 
en hun kijk op de toekomst. mensen die vinden dat het dorp vooruit 
is gegaan, schatten de toekomst van hun dorp ook (veel) vaker 
zonnig in, en vice versa.

gevraagd naar wát het dan is waar men zich zorgen over maakt, 
noemen inwoners van de gemeente het vaakst de vergrijzing en 
ontgroening. voor bijna een op de drie inwoners is dit een punt van 
zorg. relatief veel genoemd zijn ook de zorgen ‘dat er onvoldoende 
huizen zullen zijn voor starters’ (27%), ‘dat mensen hun woningen 
niet (goed) kunnen verkopen’ (26%) en ‘of er nog een basisschool zal 
zijn in het dorp’ (25%). over zorgvoorzieningen maken de inwoners 
zich wat minder zorgen; 17% vreest dat er onvoldoende zorg zal zijn 
in het dorp. 
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Figuur 4.17 tevredenheid woonomgeving 

(gemiddeld rapportcijfer)

Figuur 4.18 is dorp in afgelopen jaar

voor- of achteruit gegaan? (excl. ‘geen antwoord’)

Figuur 4.19 blik op de toekomst (excl. ‘geen antwoord’)
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[38] ook de inwoners van westdorp, 2e valthermond 
en exloërveen oordelen negatief over het 
functioneren van hun dorpshuis, maar hier zijn de 
aantallen klein.
[39] ook de inwoners van westdorp zijn hier 
ontevreden over, maar hier zijn de aantallen klein.

[40] ook de inwoners van westdorp, 2e valthermond 
en Zandberg zijn hier ontevreden over, maar hier zijn 
de aantallen klein.
[41] dit is iets lager dan in sluis, waar de inwoners de 
omgeving gemiddeld waardeerden met een 6,8.
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0%		 20%	 40%		 60%	 80%	 100%	

ellertshaar *)
bronneger *) 

odoorn 
eeserveen *) 

nieuw-buinen
Zandberg *) 

odoornerveen 
westdorp *) 

eesergroen *)
borger
valthe 

drouwenerveen *)
exloërveen *)

2e valthermond *)
bronnegerveen *)

Klijndijk 
2e exloërmond 

buinerveen
drouwen

ees
drouwenermond 

valthermond
1e exloërmond

exloo 
buinen 

ik zie de toekomst van het dorp zonnig tegemoet

ik maak me zorgen

0%		 20%	 40%		 60%	 80%	 100%	

nieuw-buinen
valthe 

ellertshaar *)
bronnegerveen *)

eesergroen *)
exloo 

Klijndijk 
eeserveen *) 
valthermond

buinerveen 
odoorn 
buinen 

westdorp *) 
borger 

2e exloërmond 
odoornerveen 

drouwenerveen *)
1e exloërmond

drouwen
ees 

exloërveen *)
drouwenermond 

Zandberg *) 
2e valthermond *)

bronneger *) 



3938

de zorg over vergrijzing en ontgroening speelt in alle dorpen een 
rol. bij andere ‘zorgpunten’ zijn de verschillen tussen dorpen groot. 
Zo is er een aantal dorpen waar met name het voortbestaan van 
de basisschool in het dorp tot zorgen leidt. dit geldt voor Klijndijk, 
buinen, drouwen, ees, 1e exloërmond, valthe en drouwenermond. 
in exloo, valthermond en 2e exloërmond is de meest genoemde 
zorg of er in de toekomst nog een winkel zal zijn in het dorp. inwoners 
van buinerveen, drouwenerveen en 2e exloërmond maken zich 
vooral zorgen over de verkoopbaarheid van woningen42. in odoorn 
is de beschikbaarheid van starterswoningen de grootste zorg, in 
odoornerveen het voortbestaan van het dorpshuis. in nieuw-
buinen en borger staat, net als in de gemeente als geheel, de 
‘vergrijzing en ontgroening’ op de eerste plaats van de zorgen. in 
het geval van nieuw-buinen een opvallende uitkomst, aangezien dit 
één van de dorpen is met een relatief jonge bevolking.

in de meeste kleine kernen maakt men zich uiteraard geen zorgen 
over het wegvallen van scholen of winkels – die zijn er immers niet 
(meer). veel genoemde zorgen hier zijn de vergrijzing/ontgroening 
en de woningmarkt.

op de vraag waar de gemeente vooral aan zou moeten werken in 
het kader van leefbaarheid, noemen de inwoners het vaakst ‘de 
aanwezigheid van basisonderwijs’ (51%). de gemeente moet zich 
volgens de inwoners ook druk maken om het onderhoud van straten 
en groenvoorzieningen; 46% vindt dat de gemeente hier in het kader 
van leefbaarheid aan moet werken. op de derde plaats staat ‘de 
aanwezigheid van winkel(s) voor dagelijkse levensbehoeften (40%) 
en ‘de aanwezigheid van een dorpshuis/ontmoetingsplek (28%). 

ook hier zijn verschillen te zien tussen de dorpen. over het algemeen 
scoort het onderhoud aan straten en groen het hoogste in de kleine 
kernen, terwijl bewoners in de grotere dorpen meer belang hechten 
aan een school in het dorp. in kleine kernen zonder basisschool 
noemen bewoners ‘aanwezigheid basisonderwijs’ maar zelden 
als thema waar de gemeente zich mee moet bezighouden – zo 
reëel zijn de respondenten wel. in sommige van deze dorpen 
wordt ‘bereikbaarheid basisonderwijs’ wel vaak genoemd, maar 
dit geldt niet voor alle. drouwenerveen en odoornerveen zijn de 
enige middelgrote dorpen waar inwoners de aanwezigheid noch 
de bereikbaarheid van basisonderwijs noemen als belangrijk 
thema voor de gemeente. in beide dorpen is de school al enkele 
jaren geleden gesloten. aanwezigheid van basisonderwijs is 
er dus niet meer aan de orde, en kennelijk hebben de inwoners 
voor de bereikbaarheid ervan inmiddels oplossingen gevonden. in 
odoornerveen scoort ‘aanwezigheid dorpshuis / ontmoetingsplek’ 
het hoogste, in drouwenerveen het onderhoud van straten en 
groenvoorzieningen.

de groep 15-30 jarigen vindt minder vaak dat de gemeente ervoor 
moet zorgen dat er een dorpshuis of ontmoetingsplek in het dorp 
is. de groep 60-plussers vindt vaker dan jongere inwoners dat de 
gemeente moet zorgen voor de aanwezigheid van zorgvoorzieningen. 
voor 80-plussers staat dit punt zelfs op een gedeelde tweede 
plaats, na winkels voor dagelijkse levensbehoeften.

mensen met een lager inkomen vinden de aanwezigheid van een 
dorpshuis belangrijker dan mensen met een hoger inkomen en 
hogere opleiding. mensen zonder betaald werk hechten meer aan 

alle voorzieningen. vaak gaat het hier om ouderen.
mensen die zich meer verbonden voelen met het dorp vinden de 
aanwezigheid van een school en dorpshuis in het eigen dorp veel 
belangrijker. 

een andere opvallende uitkomst is ook mensen zónder thuiswonende 
kinderen vinden dat de gemeente zich hard zou moeten maken voor 
de aanwezigheid van een school in hun dorp; ook zij plaatsen dit 
thema bovenaan de agenda. pas boven de 80 jaar noemen inwoners 
dit duidelijk minder vaak als belangrijk vraagstuk voor de gemeente. 
Kennelijk bestaat het leefbaarheidsvraagstuk in het geval van een 
basisschool niet (alleen) uit een praktische kant, maar ook uit zaken 
als sentiment (‘ik heb zelf nog op die school gezeten’) of de wens in 
een levendig dorp te wonen waar kinderen op straat lopen.

28% van de inwoners vindt dat er in het eigen dorp onvoldoende 
woningen worden gebouwd. dit gevoel speelt vooral in exloo (72%). 
ook in drouwenermond, drouwen en Klijndijk vindt circa de helft 
van de inwoners dat er niet voldoende wordt gebouwd in het dorp. 

dorpskracht
aan de inwoners is ook een aantal stellingen voorgelegd over 
het werken aan leefbaarheid. op de stelling ‘de gemeente moet 
meer taken aan het dorp zelf overlaten’ antwoordt bijna een kwart 
bevestigend, iets meer dan het aantal dat het oneens is met de 
stelling. bijna één op de drie inwoners vindt dat de gemeente 
onvoldoende doet voor hun dorp; ongeveer een kwart heeft het 
gevoel dat zijn eigen dorp door de gemeente wordt achtergesteld 
bij de ‘grotere dorpen’. dit gevoel speelt sterker in veendorpen dan 
in zanddorpen. 

de inwoners zijn duidelijk meer tevreden over de inspanningen van 
de verenigingen voor dorpsbelangen, hoewel bijna een kwart van 
de inwoners de indruk heeft dat dorpsbelangen geen invloed heeft 
op het gemeentebestuur.
 
46% van de inwoners voelt zich zelf verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in zijn dorp. ook hier zijn de verschillen tussen de 
dorpen groot (zie figuur 4.20).
 
een grote meerderheid van de inwoners vindt het belangrijk dat 
het goed gaat met de bewoners van hun dorp (81%); eerder is al 
aangegeven dat vrijwel alle inwoners zeggen hun buren te zullen 
helpen als dat nodig is, en ook van hun dorpsgenoten verwachten 
dat zij dat doen. wanneer het gaat om de leefbaarheid van het 
dorp in een breder verband, dan voelen de inwoners zich minder 
verantwoordelijk. van de inwoners voelt 46% zich verantwoordelijk 
voor de leefbaarheid in het eigen dorp, en 56% voelt zich er 
verantwoordelijk voor dat het dorp er goed uit ziet. 38% zegt zich 
zelf graag in te zetten voor het dorp, en 34% geeft aan in actie te 
zullen komen als er voorzieningen uit het dorp verdwijnen.

op basis van deze en andere stellingen is het mogelijk om voor 
elk dorp een score te berekenen die de ‘dorpskracht’ aangeeft: 
in hoeverre voelen bewoners zich zelf verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid en hun woonomgeving, en in hoeverre verwachten 
zij van hun dorpsgenoten dat die zich hiervoor verantwoordelijk 
voelen? de resultaten zijn te zien in figuur 4.21. het blijkt dat de 
‘dorpskracht’ iets lager is in veendorpen dan in zanddorpen. de 
dorpskracht is lager in grote dorpen dan in de kleine en middelgrote 

Figuur 4.20 percentage van de inwoners dat 

het (zeer) eens is met de stelling ‘ik voel mij 

verantwoordelijk voor de leefbaarheid in mijn dorp’

Figuur 4.21 ‘dorpskracht’

per dorp (maximale score: 5)
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[42] deze zorg wordt in 2e exloërmond even vaak 
genoemd als die voor het wegvallen van de winkel 
in het dorp.
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5.2 relatie tussen voorzieningen en ervaren leefbaarheid

in de discussie over leefbaarheid van het platteland gaat altijd veel aandacht uit naar het 
voorzieningenniveau in kleine dorpen. ook uit dit onderzoek blijkt dat de tevredenheid 
over de voorzieningen in een dorp van invloed is op de tevredenheid met de kern als 
woonplaats. het woord ‘tevredenheid’ in de vorige zin is cruciaal: het gaat niet zozeer 
om de feitelijke aan- of afwezigheid van voorzieningen, maar om de vraag hoe tevreden 
de inwoners hiermee zijn. voor de ene inwoner zijn voorzieningen, verenigingen en 
activiteiten dicht bij huis nu eenmaal belangrijker dan voor de ander; de wensen van 
bewoners in het ene dorp verschillen van die in het andere dorp. 

aanwezigheid voorzieningen
dit onderzoek bevestigt het beeld uit eerder onderzoek43, dat de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid niet eenduidig is. er zijn dorpen met nauwelijks 
voorzieningen waar de tevredenheid met de eigen kern als woonplaats heel hoog is, 
en dorpen met veel voorzieningen waar de inwoners toch relatief ontevreden zijn met 
hun woonplaats. anders gezegd: de ‘veronderstelde leefbaarheid’ (de leefbaarheid die 
je op grond van objectieve gegevens als de aanwezigheid van voorzieningen zou kunnen 
verwachten) is niet altijd in lijn met de ‘ervaren leefbaarheid’ (de beleving van bewoners). 
meer voorzieningen leidt niet per definitie tot tevredener inwoners. 

in figuur 5.1 zijn alle dorpen van de gemeente met elkaar vergeleken op hun gemiddelde 
scores voor veronderstelde leefbaarheid en ervaren leefbaarheid. Ze zijn daarbij afgezet 
tegen het gemeentelijk gemiddelde. de horizontale as geeft de tevredenheid met het 
dorp als woonplaats weer (’ervaren leefbaarheid’), de verticale de score voor sociale 
infrastructuur (‘veronderstelde leefbaarheid’). dorpen bovenin de grafiek hebben een 
bovengemiddelde score voor sociale infrastructuur, onderin een relatief lage score. 
inwoners van dorpen die rechts op de afbeelding staan, zijn bovengemiddeld tevreden 
met hun woonplaats; die van de dorpen links op de afbeelding juist benedengemiddeld. 
de kleuren van de dorpsnaam geven aan of het om een klein, middelgroot of relatief 
groot dorp gaat. 

Zoals eerder aangegeven, is in een aantal dorpen de respons onvoldoende om op dit 
niveau betrouwbare uitspraken te doen. ter indicatie zijn de resultaten van deze dorpen 
toch meegenomen in de diagrammen, met een asterisk (*) achter de dorpsnaam.

5.1   inleiding

De manier waarop mensen hun woonomgeving beleven is heel subjectief. Wat de 
één leefbaar vindt, kan voor de ander een bron van ergernis zijn. De gemiddelde 
tevredenheid van de bewoners over hun kern als woonplaats is een indicator voor 
de leefbaarheid van die kern. Die tevredenheid blijkt samen te hangen met het 
oordeel over de woonomgeving, maar ook met het oordeel over de eigen woning, 
de verbondenheid met het dorp en het oordeel over voorzieningen in een dorp. 
Dorpsbinding en het oordeel over de voorzieningen spelen de grootste rol.
Hieronder gaan wij op de verschillende aspecten nader in.

wat maaKt een dorp leefbaar?

woondorpen en autonome dorpen
op grond van de scores voor veronderstelde leefbaarheid zijn 
dorpen in te delen in woondorpen, met relatief weinig voorzieningen, 
en ‘autonome dorpen’, met een uitgebreide voorzieningenstructuur. 
in sommige woondorpen zijn de inwoners relatief tevreden. dit zou je 
daarom ‘succesvolle woondorpen’ kunnen noemen, in tegenstelling 
tot de ‘minder succesvolle woondorpen’ waar de inwoners relatief 
ontevreden zijn met hun woonplaats. ook onder de autonome 
dorpen zijn er dorpen met een relatief tevreden bevolking, en dorpen 
met een relatief ontevreden bevolking. dit leidt tot een indeling in 
vier categorieën dorpen, die overeen komt met de vier kwadranten 
in figuur 5.1:

succesvol autonoom dorp (rechtsboven)
minder succesvol autonoom dorp (linksboven)
succesvol woondorp (rechtsonder)
minder succesvol woondorp (linksonder)

de termen ‘succesvol’ en ‘minder succesvol’ geven hierbij aan 
in hoeverre de aanwezige sociale infrastructuur aansluit bij wat 
de bewoners van dat dorp wensen en verwachten. de cijfers zijn 
relatief; het gaat steeds om de vraag hoe de kernen ten opzichte 
van elkaar en ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde 
scoren. succesvolle woondorpen onderscheiden zich op basis van 
woonkwaliteit, terwijl succesvolle autonome dorpen naast wonen 
ook voorzien in werk en voorzieningen.

de kernen van de gemeente borger-odoorn passen als volgt in dit 
plaatje:

succesvol autonoom dorp
(veel sociale infrastructuur, hoge tevredenheid)
borger, odoorn, valthe, Klijndijk, drouwen

minder succesvol autonoom dorp
(veel sociale infrastructuur, lage tevredenheid)
valthermond, 2e exloërmond, buinerveen, exloo

succesvol woondorp
(weinig sociale infrastructuur, hoge tevredenheid)
bronneger, westdorp, eesergroen, ellertshaar,
2e valthermond, eeserveen, Zandberg, ees 

minder succesvol woondorp
(weinig sociale infrastructuur, lage tevredenheid)
exloërveen, bronnegerveen, 1e exloërmond,
drouwenermond, odoornerveen, drouwenerveen

nieuw-buinen heeft een relatief uitgebreide sociale infrastructuur. 
de tevredenheid van de inwoners met hun woonplaats ligt dicht 
tegen het gemeentelijk gemiddelde aan. dit geldt ook voor buinen, 
dat wat minder voorzieningen heeft.

het totaal aan aanwezige voorzieningen in een dorp verklaart dus 
niet de ervaren leefbaarheid in de verschillende dorpen van de 
gemeente. dit geldt ook voor de verschillende aspecten afzonderlijk: 
bij geen enkel aspect (onderwijs, sport, horeca etc.) is de aan- of 
afwezigheid van voorzieningen een verklarende factor voor de 
ervaren leefbaarheid.

hier is wel een nuancering op zijn plaats. bovenstaande constatering 
geldt voor de gemeente als geheel, en geldt ook voor de kleinste 
(<200 inw.) en de grootste (>1000 inw.) dorpen. Kijken we echter 
alleen naar de middelgrote dorpen (met 200 tot 1000 inwoners), 
dan zien we wel een verband: hoe hoger de score is voor sociale 
infrastructuur in deze dorpen, hoe hoger de algemene tevredenheid 
van de inwoners. het gaat hierbij met name om de aan- of 
afwezigheid van sportvoorzieningen en – verenigingen in een dorp, 
en in iets mindere mate om de score op ‘culturele voorzieningen en 
verenigingsleven’ (waaronder een dorpshuis) en bereikbaarheid. in 
de conclusies komen we terug op de specifieke vraagstukken die in 
de middelgrote dorpen spelen.

tevredenheid voorzieningen
voor alle dorpen geldt dat er een sterk verband is tussen de 
tevredenheid van inwoners over de voorzieningen in hun dorp, en 
de algemene tevredenheid over dit dorp als woonplaats (zie figuur 
5.3 op pag 45). die tevredenheid hangt echter weer niet één op 
één samen met de aanwezigheid van voorzieningen. er zijn kleine 
dorpen zonder voorzieningen waar de inwoners toch zeggen 
tevreden te zijn met het voorzieningenniveau, en grote dorpen waar 
de inwoners minder tevreden zijn. 

wanneer we de dorpen indelen in categorieën naar inwonertal 
en vervolgens de kleine, middelgrote en grote dorpen met elkaar 
vergelijken, dan valt op dat de tevredenheid met de voorzieningen 
in de kleinste en grootste dorpen groter is dan in de middelgrote 
dorpen (figuur 5.2 op pagina 45). Kennelijk is het verwachtingsniveau 
van bewoners van groot belang: in de kleinste dorpen verwachten 
bewoners geen voorzieningen, en zijn zij daarom ook niet ontevreden 
over het voorzieningenniveau. juist in de middelgrote dorpen staat het 

verKlaringen voor
leefbaarheid5

[43] scoop, Leefbaarheidsonderzoek Sluis 
(middelburg 2009), scoop, Sociale Staat van 
Zeeland (middelburg 2010), cab, Leven in de leegte 
(groningen 2011).
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voorzieningenniveau in toenemende mate onder druk. de 
lagere tevredenheid met het voorzieningenniveau kan dan ook 
verklaard worden uit de zorgen van inwoners over het behoud 
van voorzieningen in hun dorp, dan wel het recente wegvallen van 
bepaalde voorzieningen. 

in figuur 5.3 is de gemiddelde tevredenheid van bewoners met de 
voorzieningen in hun dorp afgezet tegen hun algemene tevredenheid 
met hun woonplaats.
 
voorzieningen hebben niet alleen een praktische kant. het is handig 
als een winkel of school dichtbij huis is. maar uit het onderzoek blijkt 
ook een sterk emotionele lading rondom voorzieningen. dit geldt 
vooral voor scholen. gevraagd waar zij zich zorgen over maken als 
zij denken aan de toekomst van hun dorp, noemen inwoners van 
borger-odoorn opvallend vaak het voortbestaan van de basisschool 
in hun dorp. het onderwerp staat bovenaan de lijst met zaken waar 
de gemeente volgens de inwoners aan zou moeten werken in het 
kader van leefbaarheid. dit lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig 
met de uitkomst dat de aan- of afwezigheid van een basisschool in 
een dorp niet van doorslaggevende betekenis is voor de ervaren 
leefbaarheid in een dorp. in de conclusies komen we hier op terug.

5.3 dorpsbinding en ervaren leefbaarheid

de mate waarin mensen zich verbonden zeggen te voelen met hun 
dorp, hangt sterk samen met hun tevredenheid over die woonplaats. 
die verbondenheid uit zich vaak in lidmaatschappen of activiteiten: 
we zien dan ook dat leden van wijk- of buurtverenigingen en 
verenigingen van dorpsbelangen vaker tevreden zijn met hun 
woonplaats. in figuur 5.4 is te zien hoe de dorpen scoren op 
verbondenheid met het dorp en tevredenheid met de woonplaats. 
 
het maakt voor de tevredenheid ook uit in hoeverre mensen gericht 
zijn op hun eigen dorp. mensen voor wie de belangrijkste vereniging 
in het eigen dorp gevestigd is, zijn tevredener over hun woonplaats 
dan mensen voor wie het verenigingsleven zich vooral elders 
afspeelt. mensen die vrijwilligerswerk doen in hun eigen dorp, zijn 
tevredener dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen of dit in 
een andere plaats doen. en wie vrienden in het eigen dorp heeft, is 
tevredener dan wie vrienden op grotere afstand heeft. 

eenzaamheid is de vijand van leefbaarheid: mensen die zich (soms) 
eenzaam voelen, zijn beduidend minder tevreden over hun dorp 
dan mensen die zich nooit eenzaam voelen. het gaat hierbij vaak 
om mensen met een slechte gezondheid of fysieke beperking, om 
ouderen en om mensen die geen auto tot hun beschikking hebben. 
wie zich verbonden voelt met het dorp, vindt het ook vaker ‘een 
dorp om trots op te zijn’. de dorpsbinding hangt ook samen met 
de mate waarin mensen verwachten dat hun dorpsgenoten zouden 
ingrijpen bij vervelende gebeurtenissen als criminaliteit en overlast. 
mensen die in dit opzicht meer verwachten van hun dorpsgenoten, 
zijn ook tevredener over hun woonplaats. dit draagt waarschijnlijk 
bij aan een gevoel van veiligheid. en hoe veiliger mensen zich voelen 
in hun dorp, hoe tevredener zij zijn met hun woonplaats. 

de sociale context is dus erg belangrijk in het verklaren van de 
ervaren leefbaarheid. dit roept de vraag op hoe de verbondenheid 
met het dorp versterkt kan worden. in dat kader is het interessant 

om te zien dat voorzieningen geen voorwaarde zijn voor sociale 
contacten. de aan- of afwezigheid van dorpshuizen, scholen 
en winkels in een dorp is niet van invloed op de mate waarin 
dorpsbewoners een praatje maken met dorpsgenoten, en ook niet 
op de verbondenheid die zij ervaren met hun dorp.

5.4 relatie tussen woonomgeving 
en ervaren leefbaarheid

fysieke woonomgeving
er is een duidelijk verband tussen het oordeel dat mensen hebben 
over hun fysieke woonomgeving en de tevredenheid met de kern als 
woonplaats. hoe tevredener mensen zijn met hun woonomgeving, 
hoe tevredener zij zijn met de plaats waar zij wonen. het verband is 
het sterkst bij het oordeel over de bestrating, het onderhoud van de 
groenvoorzieningen en de geschiktheid voor opgroeiende kinderen. 
dorpen waar mensen over deze aspecten negatiever oordelen, 
scoren dus lager op ervaren leefbaarheid.

Zand- en veendorpen
eén aspect van de woonomgeving dat heel duidelijk verband 
houdt met de ervaren leefbaarheid, is of iemand in een veen- of 
zanddorp woont. inwoners van veendorpen zijn negatiever over 
de voorzieningen in hun dorp, over de woonomgeving, over hun 
eigen woning, en ook over hun dorp als woonplaats. inwoners 
van veendorpen voelen zich minder verbonden met hun dorp, 
zijn minder trots op hun dorp en verwachten minder vaak dat hun 
dorpsgenoten zouden ingrijpen bij vervelende gebeurtenissen. 
inwoners van veendorpen hebben ook vaker het gevoel dat de 
gemeente hun dorp achterstelt bij andere dorpen.

grote en kleinere dorpen
een ander aspect van de woonomgeving is of mensen in een groter 
of kleiner dorp wonen. het aantal inwoners van een dorp blijkt niet 
rechtstreeks van invloed op de tevredenheid met de woonplaats. 
er is wel een verschil tussen grotere en kleinere dorpen in de 
tevredenheid met de woonomgeving: inwoners van kleinere dorpen 
zijn minder tevreden over die omgeving dan inwoners van grotere 
dorpen. we zagen al dat de omvang van het dorp ook verband 
houdt met de tevredenheid over de voorzieningen: in de kleinste 
en grootste dorpen zijn de inwoners hier tevredener over dan in de 
middelgrote dorpen. 

groei- en krimpdorpen
naast het absolute inwonertal, is het ook interessant om te kijken 
naar de ontwikkeling van het aantal inwoners in de afgelopen jaren. 
in hoeverre is de groei of krimp in de afgelopen jaren van invloed 
op de ervaren leefbaarheid? het blijkt dat de tevredenheid over 
het eigen dorp als woonplaats niet verschilt tussen dorpen waar 
de bevolking in de afgelopen tien jaar gegroeid of gekrompen. 
gegroeide en gekrompen dorpen verschillen ook niet van elkaar 
in het oordeel over de voorzieningen of de woonomgeving. toch 
laat de demografische ontwikkeling de bewoners niet onberoerd: 
inwoners van dorpen waar de bevolking is gekrompen, zeggen 
substantieel vaker dat hun dorp er in het afgelopen jaar op achteruit 
gegaan is. Zij maken zich ook vaker zorgen over de toekomst. 

5.5 mobiliteit en ervaren leefbaarheid

juist in een tijd waarin voorzieningen in toenemende mate onder 
druk staan, is mobiliteit een belangrijk vraagstuk. immers: als 
bepaalde voorzieningen niet (meer) in het eigen dorp aanwezig zijn, 
is het van belang dat zij gemakkelijk in een ander dorp te bereiken 
zijn. de score die een dorp haalt op bereikbaarheid, blijkt echter 
niet van invloed te zijn op de ervaren leefbaarheid. de verklaring 
is waarschijnlijk gelegen in het feit dat 9 op de 10 inwoners van de 
gemeente op ieder moment van de dag kunnen beschikken over 
een auto. Zij zijn dus niet aangewezen op openbaar vervoer, en de 
afstand tot de dichtstbijzijnde grotere kern is vanuit geen van de 
dorpen bijzonder groot. mobiliteit lijkt gemeentebreed dus geen 
groot vraagstuk te zijn. 

voor de (kleine) groep mensen die echter geen auto tot hun 
beschikking hebben of niet altijd kunnen beschikken over een auto, 
ziet het leven er echter anders uit. de sociale contacten van deze 
groep zijn veel beperkter: ze zijn vaker eenzaam, minder vaak lid van 
verenigingen, doen minder vaak vrijwilligerswerk en voelen zich dan 
ook minder verbonden met hun dorp. dit alles leidt ertoe dat zij ook 
minder tevreden zijn met hun dorp als woonplaats. 

5.6 persoonlijke kenmerken

het is interessant om te kijken of de dorpen in de gemeente voor 
bepaalde groepen inwoners leefbaarder zijn dan voor andere. 
mensen met een betaalde baan zijn tevredener over hun dorp dan 
werklozen. in lijn hiermee zien we dat de laagste inkomensgroep 
minder tevreden is over de woonplaats dan de hoogste 
inkomensgroep. er is geen verband met opleidingsniveau.

mensen met een goede gezondheid zijn vaker tevreden over hun 
woonplaats dan mensen met een slechtere gezondheid. een 
aandoening of handicap zorgt er ook voor dat mensen minder 
tevreden zijn over hun woonplaats – zeker als zij zich door deze 
handicap belemmerd voelen in hun dagelijkse bezigheden. dit houdt 
mogelijk ook verband met het feit dat deze mensen vaker eenzaam 
zijn, minder mobiel zijn en minder sociale contacten hebben.

dit onderzoek toont geen verschil tussen ‘nieuwkomers’ en 
‘autochtonen’ in de mate waarin zij tevreden zijn met hun dorp. hoe 
lang mensen in het dorp wonen waar zij nu wonen, is wel van invloed 
op de mate waarin zij zich verbonden voelen met dit dorp. het 
houdt echter geen verband met de algemene tevredenheid met de 
woonplaats. mensen die hun hele leven al in hetzelfde dorp wonen, 
zijn niet tevredener of ontevredener over dit dorp dan mensen die 
later gekomen zijn.
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het gaat er kennelijk om waar inwoners zich op instellen; in de 
kleinste kernen is men gewend het zonder voorzieningen te moeten 
stellen, terwijl in de middelgrote dorpen door schaalvergroting, 
toegenomen mobiliteit en krimp voorzieningen zijn verdwenen of 
op het punt staan te verdwijnen. dit heeft een negatieve invloed 
op de tevredenheid over de voorzieningen, en daarmee op de 
ervaren leefbaarheid. dit effect is te zien in drouwenermond en 
1e exloërmond, waar de sluiting van de school (ten tijde van de 
enquête nog ‘voorgenomen sluiting’) is terug te zien in de lage 
scores op ervaren leefbaarheid. 

dit bevestigt de veronderstelling dat niet het ontbreken van 
voorzieningen een probleem vormt, maar het (dreigende) verdwijnen 
ervan. 

in de middelgrote dorpen is het wegvallen van voorzieningen hét 
leefbaarheidsvraagstuk. die ontwikkeling is niet te stuiten: winkels 
verdwijnen door schaalvergroting, toegenomen mobiliteit en 
veranderende behoeften van consumenten, voor gemeenten is 
het handhaven van een compleet pakket aan voorzieningen in alle 
kernen niet meer betaalbaar.

• Het voorzieningenniveau in een aantal middelgrote 
dorpen zal in de komende jaren afnemen. Wat voorzieningen 
betreft zullen de middelgrote dorpen steeds meer gaan lijken 
op de kleinste dorpen. In die kleine dorpen wordt de ervaren 
leefbaarheid meer bepaald door de sociale samenhang dan 
door de aanwezigheid van voorzieningen. Naarmate het 
voorzieningenniveau in de middelgrote kernen afneemt, zal 
dit ook in deze dorpen gaan gelden. 

• Het is daarom verstandig om nu al in te zetten op het 
versterken van de sociale samenhang in middelgrote dorpen, 
zeker in dorpen waar die nu minder dan gemiddeld is. Maak 
bewoners deelgenoot van de knelpunten waar het gaat om 
voorzieningen, en laat ze meedenken over oplossingen. Op 
deze manier kunnen verrassende oplossingen naar voren 
komen voor concrete vraagstukken, en wordt tegelijk de 
sociale cohesie versterkt – een belangrijke drager voor 
leefbaarheid.
 

----------------------------------------
3 voorzieningen hebben (ook) een 
sterk emotionele lading 

naast een praktische functie hebben voorzieningen ook een sterk 
emotionele lading voor dorpsbewoners. het is handig om voor een 
vergeten boodschap naar een winkel in het eigen dorp te kunnen. 
het is ook handig om voor een basisschool niet ver te hoeven 
reizen. uit dit onderzoek blijkt echter dat er, zeker in het geval van 
basisonderwijs, meer meespeelt dan alleen die praktische kant. 

de inwoners van borger-odoorn noemen de ‘aanwezigheid van 
een basisschool’ het belangrijkste waar de gemeente aan zou 
moeten werken in het kader van leefbaarheid. opvallend genoeg 
vinden ook mensen zonder kinderen in de basisschoolleeftijd dit 
de belangrijkste kwestie waar de gemeente zich druk over moet 
maken; pas boven de 80 jaar wordt het thema minder prominent op 
de agenda geplaatst. dit heeft wellicht te maken met sentiment; veel 

bewoners hebben zelf nog op de school in het dorp gezeten. het 
kan ook zijn dat bewoners een school willen behouden vanwege de 
levendigheid die het brengt in een dorp. en voor sommigen speelt 
wellicht de angst mee dan het verdwijnen van de school het ‘begin 
van het einde’ is. duidelijk is in elk geval dat het om meer gaat dan 
alleen om praktische zaken. 

• Een school in een dorp is meer dan alleen een 
onderwijsinstelling. Een school is ook een ontmoetingsplaats 
voor ouders en kinderen en brengt levendigheid in een dorp. Is 
een school die gaat sluiten de laatste voorziening in een dorp, 
dan is de impact van sluiting op de leefbaarheid in een dorp 
een andere dan wanneer er alternatieve ontmoetingsplekken 
zijn. 

• Besteed bij (dreigende) sluiting van een school aandacht 
aan alle functies die een school heeft voor het dorp en aan de 
emotionele lading die bewoners toekennen aan een school. 

----------------------------------------
4  binding is cruciaal voor ervaren 
leefbaarheid, zeker in kleine dorpen

de ervaren leefbaarheid hangt sterk samen met de binding die 
mensen ervaren met hun dorp: hoe sterker die binding, hoe 
tevredener de inwoners zijn met het dorp waar zij wonen. de mate 
waarin mensen zich verbonden voelen met hun dorp, hangt samen 
met wat dorpsbewoners met elkaar doen: hoe vaak zij deelnemen 
aan activiteiten, of zij al dan niet lid zijn van verenigingen in het dorp, 
et cetera. ‘ontmoeten’ is dus essentieel voor leefbaarheid.

het is de vraag of voor dit ‘ontmoeten’ altijd een dorpshuis nodig 
is. er is geen verschil tussen dorpen met en zonder dorpshuis waar 
het gaat om de ervaren verbondenheid met het dorp. mensen die 
wonen in een dorp met dorpshuis ontmoeten hun dorpsgenoten 
ook niet vaker dan inwoners van dorpen zonder dorpshuis. een 
voorziening zoals een dorpshuis is dus geen voorwaarde voor 
sociale samenhang.

de verbondenheid met het eigen dorp is sterker in de kleine dorpen 
dan in de grotere. in de kleine dorpen hebben inwoners ook meer 
het gevoel dat hun dorpsgenoten zouden ingrijpen bij vervelende 
situaties. in grotere dorpen hebben bewoners kennelijk meer het 
gevoel er alleen voor te staan. maar: er zijn ook kleine dorpen met 
een lage binding. geen voorzieningen én een lage binding; het is 
niet verbazingwekkend dat de ervaren leefbaarheid in deze kernen 
ook relatief laag is. 

• Naarmate mensen zich meer verbonden voelen met hun 
dorp en met andere dorpsgenoten, zijn zij tevredener met hun 
dorp. ‘Ontmoeten’ is dus essentieel voor leefbaarheid. Dit kan 
in een dorpshuis, maar andere manieren van ontmoeten zijn 
ook denkbaar. 

• Het is van belang om als gemeente in gesprek te gaan (of 
te blijven) met bewoners over de vraag hoe en waar zij elkaar 
willen ontmoeten, en hoe de gemeente kan ondersteunen in 
het samen ontplooien van activiteiten.

conclusies
& aanbevelingen6

1 aanwezigheid, spreiding en gebruik 
voorzieningen zijn in lijn met Kern en Kader

in lijn met de beleidskeuzes die de gemeente borger-odoorn in 
Kern en Kader heeft gemaakt ten aanzien van de kernenhiërarchie 
en het voorzieningenniveau in de kernen, zijn de voorzieningen in 
de gemeente borger-odoorn geconcentreerd in de hoofdkernen. 
deze hebben een veel uitgebreidere sociale infrastructuur dan de 
kleine(re) kernen. 

ook het feitelijk gebruik van voorzieningen is in lijn met het 
geformuleerd beleid: de hoofdkern borger heeft als enige kern een 
groot verzorgingsgebied. odoorn en exloo hebben wat voorzieningen 
betreft alleen een functie voor de directe omgeving. nieuw-buinen 
speelt, vanwege de ligging tegen het grotere stadskanaal aan, voor 
de omgeving een veel kleinere rol voor voorzieningen. Zelfs van 
de eigen inwoners van deze hoofdkern gaat een groot deel naar 
elders (lees: stadskanaal) voor voorzieningen. op het gebied van 
basisonderwijs heeft nieuw-buinen wel een regiofunctie.

de aan- of afwezigheid van voorzieningen in een dorp hangt samen 
met het inwonertal; dorpen met meer inwoners hebben meer 
voorzieningen. maar door toegenomen mobiliteit en schaalvergroting 
leidt een toename van de bevolking niet automatisch tot meer 
voorzieningen, net zomin als het vasthouden van de bevolking in 
een dorp een garantie is voor het behoud van voorzieningen.

sommige dorpen hebben gezien het inwonertal een opvallend 
uitgebreide sociale infrastructuur: er zijn relatief veel voorzieningen, 
verenigingen en activiteiten. dit geldt voor exloo, odoorn, 
buinerveen, valthe, drouwen en Zandberg. andere hebben, in 
vergelijking met het inwonertal, juist een relatief beperkte sociale 
infrastructuur: het gaat hierbij om drouwenermond, odoornerveen, 
1e exloërmond en nieuw-buinen.

‘autonome dorpen’ zijn in de afgelopen jaren steeds meer 
‘woondorpen’ geworden. voor hun sociale leven zijn veel inwoners 
van borger-odoorn nog altijd primair gericht op hun eigen dorp. 
maar voor werk, boodschappen en vrijetijdsbesteding zijn zij bereid 
verder te reizen. 9 op de 10 inwoners kan op ieder moment van de 
dag beschikken over een auto. mede hierdoor is het belang van 
voorzieningen in het eigen dorp niet meer zo groot als het ooit was.

• De regio waarin burgers zich bewegen is groot en houdt ook 
zeker niet op bij de gemeentegrenzen. Leefbaarheidsbeleid 
zal daarom op een hoger niveau dan dat van het dorp - en 

soms ook op een hoger niveau dan dat van de gemeente - 
geformuleerd moeten worden. 

• Mensen zijn al gewend voor bepaalde voorzieningen te 
reizen. De overgrote meerderheid van de inwoners is hier ook 
prima toe in staat. Dit laat onverlet dat voor wie geen auto tot 
zijn beschikking heeft of vanwege een slechtere gezondheid 
minder mobiel is, voorzieningen verder weg soms lastig 
te bereiken zijn. Binnen het leefbaarheidsbeleid verdient 
mobiliteit voor deze groepen specifieke aandacht. 

----------------------------------------
2 tevredenheid voorzieningen:
niet het ontbreken, maar het (dreigende) 
verdwijnen van voorzieningen doet pijn

door de toegenomen mobiliteit is het belang van voorzieningen in 
het eigen dorp niet meer zo groot als het ooit was. dit verklaart 
het gegeven dat er dorpen zijn met weinig voorzieningen, waar 
de inwoners heel tevreden zijn. de feitelijke aanwezigheid van 
voorzieningen in de eigen woonplaats is dus van beperkt belang 
voor de tevredenheid met die woonplaats. 

hier is wel een kanttekening op zijn plaats. in de middelgrote dorpen 
van de gemeente is wél een verband tussen de aanwezigheid van 
voorzieningen en de tevredenheid van de inwoners. de spanning 
rondom het (dreigend) verdwijnen van voorzieningen zorgt in deze 
dorpen voor een gevoel van onbehagen.

opvallend is het feit dat de scores voor sociale infrastructuur in de 
gemeente borger-odoorn veel lager zijn dan die in een vergelijkbaar 
onderzoek in de Zeeuwse gemeente sluis. de dorpen in borger-
odoorn hebben dus minder voorzieningen dan in sluis. tegelijkertijd 
zien we dat de tevredenheid van de inwoners over de voorzieningen 
in het eigen dorp in borger-odoorn juist hoger is. Kennelijk hebben 
zij een ander verwachtingspatroon dan de inwoners van sluis. hier 
zal meespelen dat de dorpen in sluis groter zijn dan die in borger-
odoorn.

van veel groter belang dan de aanwezigheid van de voorzieningen 
in een dorp, is de tevredenheid over het voorzieningenniveau in het 
eigen dorp. de tevredenheid met de voorzieningen is het hoogst 
in de grotere kernen (die veel voorzieningen hebben), maar is in de 
kleinste dorpen (waar geen of nauwelijks voorzieningen zijn) juist 
weer groter dan in de middelgrote dorpen.
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----------------------------------------
11 veranderende samenstelling van de bevolking 
voor bewoners grootste punt van zorg

inwoners van borger-odoorn zeggen zich zorgen te maken over 
de vergrijzing en ontgroening: voor bijna een op de drie inwoners 
is dit een punt van zorg. andere veel genoemde zorgen zijn het 
aanbod aan starterswoningen, de verkoopbaarheid van bestaande 
woningen en het voortbestaan van basisscholen. over het 
toekomstige aanbod aan zorgvoorzieningen maken de inwoners 
zich wat minder zorgen. 

----------------------------------------
12 meeste inwoners redden zich prima; 
kleine groep dreigt buiten boot te vallen

de ervaren leefbaarheid hangt samen met een aantal 
achtergrondkenmerken. inkomen, gezondheid en het al dan niet 
kunnen beschikken over een auto zijn de belangrijkste. mensen 
zonder betaald werk en mensen met een lager inkomen zijn minder 
tevreden met hun woonplaats, net als mensen met een slechtere 
gezondheid, gehandicapten en mensen zonder eigen auto. 

hét vraagstuk waar het hier om draait, is in hoeverre mensen 
kunnen ‘meedoen’ in de samenleving. mensen met een slechtere 
gezondheid, gehandicapten, mensen met minder financiële 
middelen en mensen die niet kunnen beschikken over een auto 
kunnen minder makkelijk voorzieningen bezoeken die op grotere 
afstand liggen, en hebben vaker moeite om deel te nemen aan het 
sociale leven binnen of buiten hun dorp. hun lagere tevredenheid is 
vooral een gevolg van een zekere mate van sociaal isolement. 

de meeste inwoners van borger-odoorn zijn prima in staat om zich 
te redden. vervoer is maar voor een kleine groep een vraagstuk: 9 
op de 10 inwoners kan op elk moment van de dag beschikken over 
een auto. en ook wie zelf geen auto heeft, weet vaak in het informele 
circuit vervoer te regelen.
 
de groepen ‘lager inkomen’, ‘slechte gezondheid’, ‘geen auto’ en 
‘eenzaam’ vertonen in meer of mindere mate overlap. de (kleine) 
groep inwoners bij wie deze zaken samen vallen, zijn beduidend 
minder tevreden over hun woonplaats dan andere inwoners. dit zijn 
de meest kwetsbare inwoners, mensen die buiten de boot (dreigen 
te) vallen. Zij zijn niet in staat om voorzieningen op grotere afstand 
te bezoeken en deel te nemen aan het sociale leven in of buiten het 
dorp. voor hen is borger-odoorn beduidend minder leefbaar.

• Het aantal mensen in de gemeente dat gebruik maakt 
van openbaar vervoer en wmo-vervoer is beperkt. Het 
overgrote deel van de inwoners kan dan ook op ieder 
moment van de dag beschikken over een auto.

• Mensen zonder auto en mensen met een slechte 
gezondheid/handicap verkeren in een kwetsbare 
positie: zij zijn vaker eenzaam, nemen minder deel aan 
sociale activiteiten en zijn minder tevreden met hun 
woonplaats. Mobiliteit lijkt de sleutel. 

• Onderzoek de mogelijkheid van een alternatief 
gemeentelijk vervoerssysteem, waarbij verschillende 
vervoersstromen worden gecombineerd. Een mogelijkheid 
die hierbij kan worden meegenomen, is om (meer dan nu) 
particuliere autobezitters in te zetten. Dit heeft als bijkomend 
voordeel dat het een bijdrage kan leveren aan de sociale 
cohesie.

----------------------------------------
5 inwoners kleine kernen zijn relatief 
ontevreden over woonomgeving

inwoners van de kleine kernen in de gemeente zijn ontevreden over 
de verkeersveiligheid in hun dorp, over de openbare verlichting 
en over het onderhoud van de bestrating en groenvoorzieningen. 
tegelijk zijn het juist deze zichtbare, concrete zaken waar de 
gemeente volgens deze inwoners aan zou moeten werken in het 
kader van het verbeteren van de leefbaarheid. 

• In de kleinste kernen is de fysieke woonomgeving 
hét leefbaarheidsvraagstuk; inwoners vinden dit het 
belangrijkste thema waar de gemeente aan zou moeten 
werken, en zijn er nu ontevreden over. 

• Heb met name in het buitengebied aandacht voor het 
verbeteren van de fysieke leefomgeving.

----------------------------------------
6  Kleine, middelgrote en grote dorpen hebben 
elk hun eigen leefbaarheidsvraagstukken

er is geen verband tussen het aantal inwoners van een dorp en de 
tevredenheid van de inwoners met dat dorp als woonplaats. wél is 
er een verband tussen de grootte van het dorp en de verbondenheid 
met het eigen dorp (groter in de kleine kernen), tussen de omvang 
van een dorp en de tevredenheid over de voorzieningen (groter in 
de kleinste en grootste dorpen dan in de middelgrote dorpen) en de 
grootte van het dorp en het oordeel over de fysieke woonomgeving 
(negatiever in de kleine dorpen). 

beleid om de leefbaarheid te verhogen, moet altijd maatwerk zijn. in 
zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat het in de kleinste kernen 
gericht moet zijn op het verbeteren van de fysieke woonomgeving en 
het versterken van de sociale binding in die kernen waar die binding 
nu laag is. in de middelgrote kernen moet aandacht uitgaan naar het 
zoeken van oplossingen voor wegvallende voorzieningen in dialoog 
met de bevolking, om zo ook de sociale binding te versterken. 

voor de grote kernen van de gemeente is niet één lijn te trekken. 
Ze hebben alle een relatief uitgebreide sociale infrastructuur 
en ook de tevredenheid met de voorzieningen is in deze kernen 
gemiddeld tot hoog. dat de ervaren leefbaarheid uiteen loopt, 
heeft vooral te maken met een verschil in verbondenheid met 
het dorp: die is beduidend lager in de veendorpen valthermond, 
2e exloërmond en nieuw-buinen dan in borger, exloo, valthe 
en odoorn. leefbaarheidsbeleid in de grotere kernen zal zich 
daarom vooral moeten richten op het versterken van de sociale 
cohesie in die dorpen waar die nu vrij laag is. in de grote kernen 
waar de ervaren leefbaarheid nu bovengemiddeld is, moet de 
aandacht vooral uitgaan naar de toekomstbestendigheid van het 
voorzieningenniveau. hier zijn vragen aan de orde als: kan er in de 
toekomst voorzien worden in de toenemende vraag naar zorg in de 
nu al sterk vergrijsde dorpen?

• Kleine, middelgrote en grotere dorpen hebben 
verschillende leefbaarheidsvraagstukken en vragen daarom 
een verschillende aanpak in leefbaarheidsbeleid. 

----------------------------------------
7 bijna helft bewoners voelt zich zelf 
verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun dorp

van de inwoners van de gemeente zegt bijna de helft zich zelf 
verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in zijn dorp. een 
iets kleinere groep (38%) wil zich zelf ook actief inzetten voor zijn 
dorp. bewoners van kleine en middelgrote dorpen voelen zich vaker 
verantwoordelijk voor hun woonomgeving en de leefbaarheid dan 
bewoners van grote dorpen, en verwachten hierin ook meer van 
hun dorpsgenoten. 

• Maak gebruik van de aanwezige dorpskracht. Dit zal in 
het ene dorp gemakkelijker gaan dan in het andere. In kleine 
en middelgrote dorpen is de dorpskracht over het algemeen 
groter dan in de grotere dorpen.

----------------------------------------
8 er zijn grote verschillen tussen 
zand- en veendorpen

uit het onderzoek blijkt dat inwoners van zanddorpen op veel 
punten tevredener zijn dan die van veendorpen. Ze oordelen 
positiever over hun woonplaats, over hun woonomgeving en eigen 
woning, en voelen zich ook meer verbonden met hun dorp. de 
kleine veendorpen scoren het laagst op ervaren leefbaarheid: de 
inwoners zijn er ontevreden over de voorzieningen én er is weinig 
binding met het dorp. 

----------------------------------------
9 inwoners nieuw-buinen en valthe zijn 
opvallend positief over ontwikkelingen

in nieuw-buinen geeft meer dan de helft van de mensen aan dat 
het dorp er in het afgelopen jaar op vooruit gegaan is – dankzij de 
komst van het nieuwe mfa , de aanleg van een nieuw sportcomplex 
en nieuwe of verbeterde wegen en fietspaden. ook in valthe zijn de 
inwoners tamelijk positief over de ontwikkelingen, vooral door de 
komst van een nieuwe (buurt)supermarkt. 

----------------------------------------
10 inwoners aantal andere dorpen 
rouwig om wegvallen voorzieningen

er zijn ook dorpen waar de meerderheid juist vindt dat het dorp 
achteruit is gegaan. dit geldt voor drouwenermond, buinen, exloo 
en de kleine kernen Zandberg, exloërveen en 2e valthermond. in 
drouwenermond noemen de bewoners in dit verband de sluiting 
van de school, kerk en peuterspeelzaal, en het gebrek aan 
nieuwbouw. in buinen speelt de sluiting van de supermarkt een 
belangrijke rol, naast het wegvallen van het bedrijf nefit dat voor 
veel werkgelegenheid zorgde. ook zorgen over het voortbestaan 
van de basisschool spelen een rol. in exloo draait het met name 
om het verdwijnen van voorzieningen, door de respondenten vaak 
gekoppeld aan een tekort aan nieuwbouw, met vergrijzing als 
gevolg. ook de overlast ten gevolge van het opnieuw bestraten in 
het centrum wordt een aantal keer genoemd.



bijlage I

in deze bijlage geven we een beeld van de veronderstelde en de 
ervaren leefbaarheid per dorp, van een aantal kerncijfers en van de 
demografische ontwikkeling van elk van de 25 dorpen in de gemeente. 
de scores van de dorpen op de verschillende aspecten van de sociale 
infrastructuur zijn weergegeven in webdiagrammen. daarnaast biedt 
dit hoofdstuk een beknopt beeld van de belangrijkste resultaten uit de 
enquête voor elk van de dorpen. de beschrijving van elk dorp eindigt met 
een beeld van de demografische ontwikkeling: het totaal aantal inwoners 
in de periode 2000-2011 en de verschuiving in leeftijdscategorieën 
in dezelfde periode. voor deze grafieken is gebruik gemaakt van 
cijfermateriaal dat is aangeleverd door de gemeente borger-odoorn.
een asterisk (*) achter de dorpsnaam geeft aan dat de enquête-
resultaten indicatief zijn, vanwege een laag aantal respondenten. 

resultaten
en demografische 

ontwikkelingen per dorp

51



borger is de hoofdkern van borger-odoorn, met een 
subregionale functie. met iets meer dan 4.700 inwoners 
is het de op een-na-grootste kern in de gemeente (alleen 
nieuw-buinen is groter). van borger is in de middeleeuwen 
voor het eerst melding gemaakt. de in het dorp aanwezige 
hunebedden stammen uit een veel vroeger verleden. het 
hunebedcentrum met onder andere het grootste hunebed 
van nederland is een belangrijke toeristische trekpleister voor 
borger. 
mede dankzij het toerisme heeft borger een hoog voor-
zieningenniveau: borger haalt op alle aspecten van de sociale 
infrastructuur de maximale score. er zijn veel voorzieningen, 
verenigingen en activiteiten. Zowel jongeren als ouderen 
komen goed aan hun trekken in het dorp. borger kent geen 
plaatselijke belangenvereniging, wel zijn er wijkverenigingen. 

tevredenheid inwoners

87%

woonplaats

72%

voorzieningen

92%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,8

gebouwen 7,2

bestrating 5,6

groenvoorzieningen 6,4

buitengebied 7,7

kindvriendelijke omgeving 7,4

verkeersveiligheid 6,7

openbare verlichting 7,0

13%
vooruit

50%
gelijk

70% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 20% voelt zich 

(soms) eenzaam. 30% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 41% over de 

vergrijzing en ontgroening. 33% of er onvoldoende huizen 

zullen zijn voor starters. 23% of er onvoldoende huizen zullen 

zijn voor ouderen.
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37%
achteruit
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percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

borger borger behoort tot de drie kernen met het hoogste percentage 
ouderen (27%) en huisvest relatief weinig gezinnen met kinderen 
(30%). het kent relatief veel huurwoningen (37%) en vergeleken met de 
andere kernen een lager dan gemiddelde woningwaarde (€209.000). 
het aandeel personen met een hoog inkomen is gemiddeld (16%). 

aantal
inwoners

borger

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

bronneger is een esdorp dat is ontstaan in de 13e of 14e 
eeuw. bronneger ligt vlakbij borger op de oostflank van de 
hondsrug. het landschap rond bronneger is licht glooiend en 
afwisselend. het dorp telt circa 110 inwoners. in bronneger 
zijn geen voorzieningen. wel zijn er activiteiten: op cultureel 
gebied is er bijvoorbeeld de atelierroute en is er zomers 
en rond kerst een borrel voor het hele dorp. daarnaast 
organiseert de manege verschillende activiteiten waar veel 
mensen op af komen.
in bronneger wonen relatief veel ouderen (21%) en weinig 
gezinnen met kinderen (33%). er zijn weinig huurwoningen 
(13%). de gemiddelde woningwaarde is de hoogste in de 
gemeente (€372.000). 

tevredenheid inwoners

100%

woonplaats

77%

voorzieningen

96%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,8

gebouwen 7,4

bestrating 7,2

groenvoorzieningen 7,0

buitengebied 8,2

kindvriendelijke omgeving 6,9

verkeersveiligheid 4,0

openbare verlichting 6,9

0%
vooruit

79%
gelijk

88% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 8% voelt zich 

(soms) eenzaam. 9% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 20% verkoopbaarheid 

woning. 20% of er in de toekomst nog een basisschool zal 

zijn in het dorp. 22% anders.
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hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

 4.705 27% 30% 16% 95 37% 209  112 21% 33%   60 13% 372



het buurtschap bronnegerveen telt circa 80 inwoners. 
Zoals de naam al verraadt is het een veenkoloniaal dorp. in 
bronnegerveen zijn geen voorzieningen. van de inwoners 
is slechts 9% ouder dan 65 jaar; 39% van de gezinnen 
heeft kinderen. de huurwoningen maken 11% uit van de 
woningvoorraad van het dorp, iets lager dan gemiddeld. de 
gemiddelde woningwaarde is vrij hoog met €294.000. 

tevredenheid inwoners

71%

woonplaats

43%

voorzieningen

92%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,9

gebouwen 6,9

bestrating 5,4

groenvoorzieningen 5,6

buitengebied 6,5

kindvriendelijke omgeving 6,0

verkeersveiligheid 5,4

openbare verlichting 5,5

29%
vooruit

64%
gelijk

77% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 21% voelt zich 

(soms) eenzaam. 43% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 35% dat er 

woningen leeg komen te staan. 26% dat mensen hun 

woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 22% vergrijzing 

en ontgroening.
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gezinnen

met kinderen
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verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen
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(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

het esdorp buinen, gelegen op de rand van de hondsrug, 
telt circa 850 inwoners. de omgeving van buinen wordt 
gekenmerkt door essen, dalgronden, bos en heide. het dorp 
heeft een agrarisch karakter, maar dit wordt steeds minder. 
er is een hotel, pension en een manege voor vakanties te 
paard. in het kader van een dorpsvernieuwingsproject is de 
eerder gedempte haven weer uitgegraven, voor recreatieve 
doeleinden. 

er is een aantal voorzieningen in buinen, waaronder een 
openbare basisschool. er zijn veel sportmogelijkheden, 
waaronder een gymzaal, een sportpark en een manege. op 
andere aspecten van veronderstelde leefbaarheid scoort het 
dorp minder hoog. alhoewel er een groot aantal verenigingen 
is, zijn er weinig culturele activiteiten. ook zijn er niet veel 
voorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften, zoals een 

tevredenheid inwoners

78%

woonplaats

25%

voorzieningen

86%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,8

gebouwen 6,3

bestrating 6,6

groenvoorzieningen 6,4

buitengebied 7,7

kindvriendelijke omgeving 6,9

verkeersveiligheid 6,4

openbare verlichting 7,1

14%
vooruit

31%
gelijk

74% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 14% voelt zich 

(soms) eenzaam. 77% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 73% of er in de toekomst 

nog een basisschool zal zijn in het dorp. 32% dat mensen 

hun woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 26% dat er 

onvoldoende huizen zullen zijn voor starters.
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buinen pinautomaat, winkels of kinderopvang. dit wordt gecompenseerd 
door een relatief goede bereikbaarheid van buinen. 
in buinen wonen relatief weinig mensen ouder dan 65 jaar (13%) en 
veel gezinnen met kinderen (44%). er zijn weinig huurwoningen (18%) 
terwijl de gemiddelde woningwaarde gemiddeld is (€253.000). het 
aantal mensen met een hoog inkomen is ook relatief hoog (23%). 

aantal
inwoners

buinen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

 848 13% 44% 23% 79 18% 253 83 9% 39%   62 12% 294



buinerveen is een veenkoloniaal dorp met een agrarisch 
karakter. het dorp telt circa 430 inwoners. het dorp 
scoort, gezien de betrekkelijk kleine omvang, vrij hoog op 
sociale infrastructuur. vooral de aspecten verenigingsleven, 
bedrijvigheid, onderwijs en sport laten hoge scores 
zien. er zijn voor jong en oud verenigingen, zoals een 
toneelvereniging, een jeugdsoos en verschillende zang- en 
muziekverenigingen. op het gebied van sport zijn er onder 
andere een voetbalvereniging en een kegelclub.
in 2008 is er een dorpsomgevingsplan (dop) gemaakt 
voor buinerveen en nieuw-buinen tot aan de mondenweg; 
dit gebied is sociaal en cultureel gezien altijd een geheel 
geweest. volgens het dop sluit de woningmarkt in het dorp 
niet aan bij de wensen: de woningen zijn te duur, met name 
voor starters en ouderen. het cbs heeft geen recente cijfers 
over het aandeel huurwoningen in buinerveen. 

tevredenheid inwoners

71%

woonplaats

38%

voorzieningen

91%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,9

gebouwen 6,9

bestrating 5,1

groenvoorzieningen 5,2

buitengebied 7,0

kindvriendelijke omgeving 6,1

verkeersveiligheid 5,1

openbare verlichting 6,2

14%
vooruit

63%
gelijk

66% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 20% voelt zich 

(soms) eenzaam. 51% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 47% dat mensen hun 

woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 33% of er in de 

toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp. 29% dat er 

onvoldoende huizen zullen zijn voor starters. 

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

23%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

buinerveen uit informatie van dorpsbelangen blijkt dat de woningcorporatie 
vrijwel alle huurwoningen in het dorp heeft verkocht. 

buinerveen heeft zelf geen basisschool. er is wel een school net 
over de grens met nieuw-buinen (nog voor de mondenweg), waar 
veel leerlingen uit buinerveen naartoe gaan. daarnaast is er een 
peuterspeelzaal.

aantal
inwoners

buinerveen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

het op de hondsrug gelegen drouwen telt circa 500 
inwoners. het is een esdorp met enkele voorzieningen, 
waaronder een openbare basisschool. het dorp is ontstaan in 
de middeleeuwen maar getuige de hunebedden is het gebied 
al sinds veel langere tijd bewoond. het dorp is erg populair 
bij toeristen vanwege het attractiepark drouwenerzand, de 
hunebedden, het boomkroonpad en de mooie natuur met 
bos en heide. het agrarische karakter is mede door de komst 
van het toerisme op de achtergrond geraakt. 

het dorp heeft een relatief hoge score op sociale infrastructuur, 
ondanks het ontbreken van zorgvoorzieningen en winkels 
voor dagelijkse levensbehoeften. dit komt onder meer door 
de aanwezigheid van veel horecagelegenheden en het 
gegeven dat er een school en een kinderopvang is.

tevredenheid inwoners

87%

woonplaats

53%

voorzieningen

91%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,5

gebouwen 6,4

bestrating 5,1

groenvoorzieningen 6,1

buitengebied 7,7

kindvriendelijke omgeving 7,2

verkeersveiligheid 6,5

openbare verlichting 6,7

8%
vooruit

63%
gelijk

79% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 10% voelt zich 

(soms) eenzaam. 51% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 71% of er in de toekomst 

nog een basisschool zal zijn in het dorp. 49% of er in de 

toekomst nog een dorpshuis zal zijn in het dorp. 46% dat er 

onvoldoende huizen zullen zijn voor starters. 

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

30%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

drouwen in drouwen is 17% van de inwoners ouder dan 65 jaar en heeft 41% 
van de gezinnen kinderen. drouwen kent relatief weinig huurwoningen 
(17%) en heeft een van de hoogste gemiddelde woningwaarde in de 
gemeente (€310.000). het aandeel personen met een hoog inkomen 
is 26%. 

aantal
inwoners

drouwen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

 491 17% 41% 26% 49 17% 310 429 14% 40% 22% 41 10% 225

aantal inwonersaantal inwoners

 0-24 jaar

25-39 jaar

40-54 jaar

55-64 jaar

65-74 jaar

75+

 0-24 jaar

25-39 jaar

40-54 jaar

55-64 jaar

65-74 jaar

75+

	0	 10	 20	 30	 40	0	 50	 100	 150	

20002000

20112011

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 520

510

500

490

480

470

460

 440

430

420

410

400

390

380 aa
nt

al
 in

w
on

er
s

aa
nt

al
 in

w
on

er
s



drouwenermond is een veendorp met circa 540 inwoners. de 
oorspronkelijke bewoners kwamen als veenarbeiders vooral 
uit groningen en duitsland. het dorp heeft een agrarisch 
karakter. het voorzieningenniveau is beperkt, getuige de 
relatief lage score op sociale infrastructuur. er is wel een 
dorpshuis, maar geen winkel of sportvoorziening. wel is er 
een aantal horecavoorzieningen, namelijk een restaurant, 
en een partycentrum. de openbare basisschool sloot in de 
zomer van 2011 zijn deuren.

in drouwenermond is 17% van de inwoners ouder dan 65 
jaar en heeft 39% van de gezinnen kinderen. het aantal 
huurwoningen is laag (15%). de woningwaarde is beneden 
gemiddeld met €207.000. het aantal personen met een hoog 
inkomen is relatief laag (18%). 

tevredenheid inwoners

71%

woonplaats

32%

voorzieningen

89%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,8

gebouwen 5,7

bestrating 6,4

groenvoorzieningen 5,9

buitengebied 6,9

kindvriendelijke omgeving 5,4

verkeersveiligheid 4,8

openbare verlichting 5,6

4%
vooruit

45%
gelijk

70% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 18% voelt zich 

(soms) eenzaam. 59% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 40% of er in de toekomst 

nog een basisschool zal zijn in het dorp. 36% dat mensen 

hun woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 35% of er 

in de toekomst nog een dorpshuis zal zijn in het dorp. 

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

51%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

drouwenermond

aantal
inwoners

drouwenermond

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

drouwenerveen is een veendorp dat is ontstaan in de 18e 
eeuw. het dorp heeft ongeveer 270 inwoners. er is een 
aantal verenigingen en sportmogelijkheden, wat zorgt voor 
een redelijke totaalscore voor veronderstelde leefbaarheid. 
Zo is er bijvoorbeeld een tafeltennisvereniging, een dart-
vereniging en een biljartvereniging. op cultureel gebied is er 
onder andere een toneelvereniging, een jeugdhonk en een 
plattelandsvrouwenvereniging. andere voorzieningen zijn niet 
aanwezig, ook geen dorpshuis. de school is vanwege een te 
klein aantal leerlingen met ingang van het schooljaar 2005-
2006 gesloten.
in drouwenerveen zijn relatief weinig ouderen (11%) en 
veel gezinnen met kinderen (44%). het dorp heeft slechts 
13% huurwoningen en een gemiddelde woningwaarde van 
€247.000. het aandeel hoge inkomens is 16%.

tevredenheid inwoners

77%

woonplaats

48%

voorzieningen

98%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,8

gebouwen 6,8

bestrating 5,3

groenvoorzieningen 4,9

buitengebied 6,9

kindvriendelijke omgeving 6,0

verkeersveiligheid 4,5

openbare verlichting 6,2

10%
vooruit

56%
gelijk

78% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 3% voelt zich 

(soms) eenzaam. 36% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 50% dat mensen 

hun woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 32% dat er 

woningen leeg komen te staan. 21% anders.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

35%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

drouwenerveen *)

aantal
inwoners

drouwenerveen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur
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1e exloërmond is een veenkoloniaal dorp dat is ontstaan in 
de 19e eeuw. het dorp telt circa 390 inwoners. de score voor 
sociale infrastructuur is relatief laag, gezien het inwonertal. 
alleen op bedrijvigheid scoort het dorp redelijk hoog. er was 
een basisschool, maar die is met ingang van het schooljaar 
2011-2012 gesloten. 

van alle bewoners is 12% ouder dan 65 jaar; 45% van de 
gezinnen heeft kinderen. 1e exloërmond heeft een lager 
dan gemiddeld aantal huurwoningen (23%) en een laag 
gemiddelde woningwaarde (€219.000). het aandeel hoge 
inkomens is 17%. 

tevredenheid inwoners

69%

woonplaats

32%

voorzieningen

87%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,9

gebouwen 6,6

bestrating 6,1

groenvoorzieningen 5,5

buitengebied 7,2

kindvriendelijke omgeving 5,7

verkeersveiligheid 4,7

openbare verlichting 6,2

9%
vooruit

50%
gelijk

71% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 17% voelt zich 

(soms) eenzaam. 63% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 53% of er in de 

toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp. 35% dat 

mensen hun woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 

33% over de vergrijzing en ontgroening 

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

41%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

1e
exloërmond

aantal
inwoners

1e exloërmond

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

ees is een esdorp met circa 360 inwoners. een aantal 
voorzieningen is aanwezig, waaronder een dorpshuis en 
een basisschool, die vanwege de onderwijsrichting (dalton) 
ook leerlingen van elders trekt. toerisme is een belangrijke 
sector in het dorp: vakantiepark het land van bartje trekt veel 
bezoekers van elders. daarnaast is er redelijk veel horeca, 
zoals twee restaurants en een hotel.
ees kent een bovengemiddeld percentage ouderen (21%) 
en gemiddeld aantal gezinnen met kinderen (37%). van de 
woningen is 22% huurwoning. de gemiddelde woningwaarde 
is met €300.000 een van de hoogste in de gemeente. ook 
het aantal mensen met een hoog inkomen is vrij hoog (30%). 

tevredenheid inwoners

90%

woonplaats

48%

voorzieningen

93%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,2

gebouwen 6,8

bestrating 5,7

groenvoorzieningen 6,0

buitengebied 7,5

kindvriendelijke omgeving 6,5

verkeersveiligheid 5,3

openbare verlichting 6,3

7%
vooruit

73%
gelijk

82% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 12% voelt zich 

(soms) eenzaam. 53% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 58% of er in de 

toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp. 31% of er 

in de toekomst nog een dorpshuis zal zijn in het dorp. 32% 
dat er onvoldoende huizen zullen zijn voor starters. 

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

20%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

ees

aantal
inwoners

ees

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur
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eesergroen is een esdorp met circa 160 inwoners. er zijn 
nauwelijks voorzieningen. wel is er hotel/restaurant in het 
dorp. 
eesergroen kent weinig ouderen (12%). van de huishoudens 
heeft 36% kinderen. over het aantal huurwoningen en 
het aantal hoge inkomens is niets bekend. de gemiddelde 
woningwaarde is een van de hoogste in de gemeente 
(€358.000). 

tevredenheid inwoners

89%

woonplaats

42%

voorzieningen

100%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,8

gebouwen 6,7

bestrating 5,2

groenvoorzieningen 5,1

buitengebied 7,3

kindvriendelijke omgeving 6,1

verkeersveiligheid 5,2

openbare verlichting 5,1

24%
vooruit

69%
gelijk

89% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 6% voelt zich 

(soms) eenzaam. 29% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 43% over de 

vergrijzing en ontgroening. 18% dat mensen hun woningen 

niet meer (goed) kunnen verkopen. 18% dat er onvoldoende 

huizen zullen zijn voor starters.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

7%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

eesergroen *)

aantal
inwoners

eesergroen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

het veendorp eeserveen is ontstaan in de 19e eeuw . het 
heeft circa 150 inwoners. de basisschool werd in 1993 
vanwege ruimtegebrek gesloten; er waren teveel leerlingen 
maar de gemeente gaf geen toestemming voor uitbreiding. 
de school is toen naar borger verhuisd. in eeserveen zijn 
enkele verenigingen.

eeserveen kent relatief veel ouderen (27%) en weinig gezinnen 
met kinderen (29%). het dorp heeft het laagste percentage 
huurwoningen in de gemeente (8%). de gemiddelde 
woningwaarde is €304.000. 

tevredenheid inwoners

82%

woonplaats

48%

voorzieningen

94%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,1

gebouwen 6,9

bestrating 5,4

groenvoorzieningen 6,1

buitengebied 7,6

kindvriendelijke omgeving 6,3

verkeersveiligheid 5,2

openbare verlichting 5,7

17%
vooruit

62%
gelijk

85% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 18% voelt zich 

(soms) eenzaam. 23% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 48% of er in de 

toekomst nog een dorpshuis zal zijn in het dorp. 34% dat er 

onvoldoende huizen zullen zijn voor starters. 32% over de 

vergrijzing en ontgroening.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

21%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

eeserveen *)

aantal
inwoners

eeserveen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur
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ellertshaar is een ontginningsdorp ontstaan in het begin 
van de 19e eeuw met circa 30 inwoners. het is het kleinste 
dorp in de gemeente. het dorp heeft voorzieningen noch 
verenigingen.

er wonen nauwelijks ouderen (6%) en juist veel gezinnen met 
kinderen (64%). de gemiddelde woningwaarde is licht hoog 
met €273.000. over het aantal huurwoningen en het aantal 
hoge inkomens is niets bekend.

tevredenheid inwoners

89%

woonplaats

75%

voorzieningen

100%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,7

gebouwen 6,4

bestrating 3,5

groenvoorzieningen 4,2

buitengebied 6,5

kindvriendelijke omgeving 7,2

verkeersveiligheid 6,5

openbare verlichting 5,9

33%
vooruit

50%
gelijk

89% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 0% voelt zich 

(soms) eenzaam. 0% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 61% dat er onvoldoende 

huizen zullen zijn voor starters. 36% dat er woningen leeg 

komen te staan. 21% over de vergrijzing en ontgroening.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

17%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

ellertshaar *)

aantal
inwoners

ellertshaar

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

exloërveen is een buurtschap met bijna 100 inwoners. ook dit 
dorp heeft voorzieningen noch verenigingen. van de inwoners 
is 10% ouder dan 65 jaar; 46% van de huishoudens heeft 
kinderen. het aantal huurwoningen is bijna de laagste in de 
gemeente (8%). de gemiddelde woningwaarde is €243.000. 

tevredenheid inwoners

69%

woonplaats

43%

voorzieningen

63%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,4

gebouwen 6,4

bestrating 4,5

groenvoorzieningen 4,3

buitengebied 7,7

kindvriendelijke omgeving 6,2

verkeersveiligheid 3,7

openbare verlichting 5,1

7%
vooruit

47%
gelijk

81% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 50% voelt zich 

(soms) eenzaam. 39% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 33% dat mensen 

hun woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 32% ver 

de vergrijzing en ontgroening/dat er woningen leeg komen te 

staan. 46% anders.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

47%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

exloërveen *)

aantal
inwoners

exloërveen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur
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het ontginningsdorp Klijndijk, gelegen in de uiterste zuidhoek 
van de gemeente, telt circa 800 inwoners. het is ontstaan 
in het midden van de 19e eeuw. het dorp heeft enkele 
voorzieningen, waaronder een openbare basisschool. het 
dorp heeft een jaarlijks terugkerend evenement, de udik-
loop. Klijndijk scoort voor een klein dorp relatief hoog op een 
aantal aspecten van de sociale infrastructuur: er is een actief 
verenigingsleven, zowel op cultureel als op sportgebied. er 
zijn verschillende sportverenigingen, waaronder een ijsclub, 
een volleybalvereniging, en je kunt er jeu de boule spelen. 
culturele verenigingen en activiteiten zijn onder andere de 
udikloop, een zangkoor en een jeugdsoos. de ligging dicht 
bij emmen zorgt voor een hoge score op bereikbaarheid. 

tevredenheid inwoners

94%

woonplaats

38%

voorzieningen

89%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,7

gebouwen 6,5

bestrating 6,4

groenvoorzieningen 5,7

buitengebied 7,7

kindvriendelijke omgeving 7,2

verkeersveiligheid 6,5

openbare verlichting 7,1

18%
vooruit

42%
gelijk

82% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 7% voelt zich 

(soms) eenzaam. 50% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 80% of er in de 

toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp. 30% over 

de vergrijzing en ontgroening. 20% dat er onvoldoende huizen 

zullen zijn voor starters.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

40%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

klijndijk in Klijndijk is 16% van de inwoners ouder dan 65 jaar en heeft 36% 
van de huishoudens kinderen. van de woningen is 22% huurwoning. 
de gemiddelde woningwaarde is relatief laag (€222.000). het aandeel 
hoge inkomens is 20%. 

aantal
inwoners

Klijndijk

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

 785 16% 38% 20% 76 22% 222
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exloo is een esdorp met circa 1.600 inwoners en is 
daarmee een van de kleinere van de hoofdkernen. het dorp 
huisvest het gemeentehuis van borger-odoorn. afgezien 
daarvan heeft het dorp vooral een lokale functie, volgens 
het gemeentelijk beleid. belangrijke trekpleisters zijn het 
jaarlijkse schaapscheerdersfeest, waar ook de nederlandse 
kampioenschappen schaapscheren worden gehouden, en 
het oude ambachten festival. 
de score op sociale infrastructuur is wat hoger dan gezien het 
inwonertal verwacht mag worden. het dorp scoort hoog op 
onderwijs, sport, horeca en financiële dienstverlening. er is 
een aantal gezelligheidsverenigingen, merendeels voor oudere 
inwoners. sportmogelijkheden zijn er voor zowel jongeren als 
ouderen. andere voorzieningen als winkel, een pinautomaat, 
gezondheidszorg en horeca zijn ook vertegenwoordigd, maar 
in mindere mate dan in borger. vergeleken met de andere 

tevredenheid inwoners

77%

woonplaats

44%

voorzieningen

94%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 7,0

gebouwen 6,7

bestrating 6,5

groenvoorzieningen 6,9

buitengebied 7,9

kindvriendelijke omgeving 7,2

verkeersveiligheid 6,4

openbare verlichting 7,1

19%
vooruit

27%
gelijk

82% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 14% voelt zich 

(soms) eenzaam. 70% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 41% dat er onvoldoende 

woningen zullen zijn voor starters. 39% of er in de toekomst 

nog een winkel zal zijn in het dorp. 31% of er in de toekomst 

nog een basisschool zal zijn in het dorp.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

54%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

exloo
hoofdkernen heeft exloo een lage score op bedrijvigheid. dit komt 
met name doordat er weinig non-food winkels zijn. 
exloo behoort, net als borger, tot de drie dorpen met de meeste 
ouderen (28%). het aantal gezinnen met kinderen is iets lager dan 
gemiddeld (29%). het aantal huurwoningen is ook iets lager dan 
gemiddeld (25%), terwijl de woningwaarde relatief hoog is (€266.000). 
iets meer inwoners dan gemiddeld in de gemeente hebben een hoog 
inkomen (23%). 

aantal
inwoners

exloo

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

 1.652 28 29% 23% 73 25% 266
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nieuw-buinen heeft ongeveer 5.000 inwoners en is daarmee 
het grootste dorp in de gemeente. het veenkoloniale dorp 
bestaat voor een deel uit lintbebouwing. het oostelijke deel 
ligt tegen stadskanaal aan.
in de negentiende eeuw was nieuw-buinen een belangrijk 
industrieel centrum met een bloeiende glasfabriek. in 1967 
ging de laatste fabriek dicht. nieuw-buinen is, net als 
drouwenermond, vooral een belangrijk landbouwgebied, 
met veel aardappelteelt. nieuw-buinen kent een groot aantal 
sociaal-economisch kwetsbaren.
het dorp scoort op de meeste aspecten van de sociale 
infrastructuur hoog. toch is de totaalscore lager dan gezien het 
inwonertal te verwachten is. dat komt vooral door een relatief 
lage score voor culturele voorzieningen en verenigingsleven. 
er zijn weinig culturele activiteiten en weinig verenigingen voor 
jongeren. 

tevredenheid inwoners

79%

woonplaats

52%

voorzieningen

78%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,5

gebouwen 7,2

bestrating 5,9

groenvoorzieningen 6,1

buitengebied 6,8

kindvriendelijke omgeving 6,8

verkeersveiligheid 6,4

openbare verlichting 6,3

59%
vooruit

30%
gelijk

66% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 22% voelt zich 

(soms) eenzaam. 25% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 38% de vergrijzing 

en ontgroening. 28% dat mensen hun woningen niet meer 

(goed) kunnen verkopen. 25% of er in de toekomst nog een 

winkel zal zijn in het dorp.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

12%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

nieuw-buinen

nieuw-buinen heeft een multifunctionele accommodatie (mfa) 
met een dorpshuisfunctie. het mfa herbergt onder andere ook het 
centrum voor jeugd en gezin (cjg) en een jeugdsoos. in 2011 is 
het wijkinloopcentrum ook naar het mfa verplaatst. nieuw-buinen 
kent ook een brede school, een samenwerkingsverband tussen drie 
basisscholen, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, bibliotheek, de 
ggd en andere maatschappelijke partners. sinds 2007 is er in nieuw-
buinen een wijkbasisteam aan de slag. dit team werkt outreachend 
en integraal aan opbouwwerk, buurtgerichte sociale activering en 
wijkmaatschappelijk werk. 

aantal
inwoners

nieuw-buinen

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

het esdorp odoorn telt circa 1.850 inwoners en heeft (volgens 
het gemeentelijk beleid) een lokale functie. de scores op de 
sociale infrastructuur zijn hoog in relatie tot het inwonertal 
- maar minder hoog dan in bijvoorbeeld nieuw-buinen 
en borger. dit komt onder meer door een lagere score op 
bereikbaarheid.

het dorp kent redelijk veel voorzieningen en veel activiteiten. 
voor jongeren zijn er minder mogelijkheden en ook 
sportmogelijkheden zijn vergeleken met de andere grotere 
kernen minder aanwezig. het dorpshuis heeft door de 
decentrale ligging niet veel aanloop.

tevredenheid inwoners

93%

woonplaats

81%

voorzieningen

91%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 7,1

gebouwen 7,2

bestrating 6,4

groenvoorzieningen 6,8

buitengebied 8,0

kindvriendelijke omgeving 7,7

verkeersveiligheid 6,9

openbare verlichting 7,0

14%
vooruit

70%
gelijk

87% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 12% voelt zich 

(soms) eenzaam. 22% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 49% dat er 

onvoldoende huizen zullen zijn voor starters. 28% de vergrijzing 

en ontgroening. 24% dat er te weinig leden zullen zijn voor de 

(sport)verenigingen; dat er onvoldoende zorg zal zijn in het dorp.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

16%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

odoorn odoorn heeft een plaatsje in de top drie met de meeste ouderen 
(27%). daarentegen scoort het maar iets beneden het gemiddelde 
op het aantal gezinnen met kinderen (32%). odoorn heeft een 
gemiddeld aantal huurwoningen (31%) en een beneden gemiddelde 
woningwaarde (€229.000). het aantal personen met een hoog 
inkomen is boven gemiddeld in de gemeente (21%). 

aantal
inwoners

odoorn

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur

 1.855 27% 32% 21% 76 31% 229 5.052 14% 40% 10% 75 41% 163
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odoornerveen is in de 19e eeuw als veendorp ontstaan en 
heeft ongeveer 430 inwoners. het aantal voorzieningen is 
laag, ook in relatie tot het inwonertal. het dorp kent wel een 
aantal gezelligheids- en sportverenigingen. 

het aandeel ouderen is 14%, het aandeel gezinnen met 
kinderen 43%. odoornerveen heeft 9% huurwoningen, het op 
een na laagste percentage in de gemeente. de gemiddelde 
woningwaarde is een van de hoogste in de gemeente, met 
€300.000. het aandeel hoge inkomens is 20%. 

2e exloërmond is van oorsprong een veenkolonie, met 
iets meer dan 2.400 inwoners. de kern heeft volgens het 
gemeentelijk beleid een bovenlokale functie. er is een redelijk 
aantal voorzieningen, behalve voor jongeren. ook zijn er 
enkele culturele activiteiten. op horecavoorzieningen scoort 
het dorp niet erg hoog. de score voor de sociale infrastructuur 
is in lijn der verwachting gezien het inwonertal. 

de mondenweg deelt het dorp in tweeën. het dorp ten 
oosten van de weg is meer gericht op musselkanaal. de 
geörienteerdheid op musselkanaal heeft ook effect op 
het ledenaantal van de sportverenigingen. de kinderen uit 
het oosten van het dorp gaan veel naar de basisschool in 
musselkanaal en naar 1e exloërmond. 

tevredenheid inwoners tevredenheid inwoners

78% 70%

woonplaats woonplaats

49% 45%

voorzieningen voorzieningen

84% 85%

woning woning

rapportcijfers rapportcijfers

woonomgeving 5,6

gebouwen 6,6

bestrating 4,3

groenvoorzieningen 4,7

buitengebied 7,2

kindvriendelijke omgeving 5,9

verkeersveiligheid 4,7

openbare verlichting 5,8

woonomgeving 6,6

gebouwen 6,8

bestrating 6,2

groenvoorzieningen 6,2

buitengebied 7,1

kindvriendelijke omgeving 6,5

verkeersveiligheid 6,3

openbare verlichting 6,9

11% 11%
vooruit vooruit

67% 53%
gelijk gelijk

69% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 17% voelt zich 

(soms) eenzaam. 28% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 41% of er in de toekomst 

nog een dorpshuis zal zijn in het dorp. 35% dat mensen hun 

woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 27% dat er 

onvoldoende huizen zullen zijn voor starters.

65% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 20% voelt zich 

(soms) eenzaam. 51% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 35% of er in de toekomst 

nog een winkel zal zijn. 35% dat mensen hun woningen niet 

meer (goed) kunnen verkopen. 25% of er in de toekomst nog 

een basisschool zal zijn in het dorp.

oordeel over ontwiKKeling dorp oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid bereikbaarheid

onderwijs onderwijs

bedrijvigheid bedrijvigheidhoreca horeca

financiële
dienstverlening

financiële
dienstverlening

zorg zorg

sport sport

22% 36%
achteruit achteruit

over afgelopen jaar over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

odoornerveen
2e 
exloërmond

welzijnsgroep andes ondersteunt op aanvraag de jeugdsoos. 
ook organiseren kerken activiteiten voor de kinderen. de twee 
buurtverenigingen organiseren ook activiteiten voor de kinderen en 
de jeugd en er is een vakantiespelweek. 

het aandeel ouderen, gezinnen met kinderen en het aandeel 
huurwoningen zijn in lijn met het gemeentelijk gemiddelde. de 
gemiddelde woningwaarde is wel relatief laag (€171.000). het aandeel 
hoge inkomens is lager dan gemiddeld in de gemeente (12%). 

aantal
inwoners

aantal
inwoners

odoornerveen 2e exloërmond

gemeente gemeente

65-plus 65-plus
gezinnen

met kinderen
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners) huurwoningen  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 25.94117% 17%37% 37%16% 16%71 7131% 31%252 252

scores
sociale
infra-
structuur

scores
sociale
infra-
structuur
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2e valthermond is een veendorp met circa 120 inwoners. er 
zijn weinig voorzieningen, alleen een hengelsportvereniging. 
er zijn niet veel ouderen (15%); het aandeel gezinnen met 
kinderen is gemiddeld (35%). het aantal huurwoningen is vrij 
laag met 14%, de gemiddelde woningwaarde is €222.000 is 
ook relatief laag. 

tevredenheid inwoners

86%

woonplaats

19%

voorzieningen

100%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 4,7

gebouwen 5,6

bestrating 4,0

groenvoorzieningen 3,4

buitengebied 6,0

kindvriendelijke omgeving 5,0

verkeersveiligheid 3,2

openbare verlichting 4,7

0%
vooruit

63%
gelijk

86% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 5% voelt zich 

(soms) eenzaam. 40% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 45% over de vergrijzing en 

ontgroening. 40% dat er woningen leeg komen te staan. 32% 
dat mensen hun woningen niet meer (goed) kunnen verkopen.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
en verenigingsleven

bereikbaarheid

onderwijs

bedrijvigheidhoreca

financiële
dienstverlening

zorg

sport

37%
achteruit

over afgelopen jaar

percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

2e 
valthermond *)

aantal
inwoners

2e valthermond

gemeente

65-plus
gezinnen

met kinderen
hoge

inkomens

verhuismobiliteit 
(per 1.000 
inwoners)  huurwoningen

gemiddelde
woningwaarde

(x €1.000)

25.941 17% 37% 16% 71 31% 252

scores
sociale
infra-
structuur
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valthe is een brinkdorp gelegen op de hondsrug en telt circa 
1.250 inwoners. het landschap in de omgeving van valthe 
bestaat uit essen met kleine bospercelen. het dorp heeft een 
relatief uitgebreide sociale infrastructuur: er is een openbare en 
een christelijke basisschool, er zijn relatief veel gezelligheids- 
en sportverenigingen en ook op het gebied van winkels en 
financiële dienstverlening heeft het dorp veel te bieden. er is 
een postagentschap en er zijn zowel verschillende non-food 
winkels als een supermarkt. 
van de inwoners is 17% ouder dan 65 jaar; 39% van de 
huishoudens heeft kinderen. van de woningen is 24% 
huurwoning. de gemiddelde woningwaarde is €255.000. het 
aantal personen met een hoog inkomen is 23%. 

tevredenheid inwoners

92%

woonplaats

61%

voorzieningen

94%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 7,0

gebouwen 7,4

bestrating 6,6

groenvoorzieningen 6,4

buitengebied 7,7

kindvriendelijke omgeving 7,1

verkeersveiligheid 6,8

openbare verlichting 7,0

34%
vooruit

51%
gelijk

80% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 12% voelt zich 

(soms) eenzaam. 32% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 44% of er in de 

toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp. 25% of er 

in de toekomst nog een winkel zal zijn in het dorp. 25% of er 

in de toekomst nog een dorpshuis zal zijn in het dorp.

oordeel over ontwiKKeling dorp

culturele voorzieningen
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33%

valthermond telt ongeveer 3.500 inwoners en is daarmee 
qua omvang het derde dorp in de gemeente. er zijn diverse 
voorzieningen waaronder een openbare en een christelijke 
basisschool, vier dorpshuizen, een mfa en een cultureel 
centrum, een concertboerderij en stichting Klassiek in 
‘t veen. op 1 februari 2011 heeft prinses maxima kennis 
gemaakt met het project valthermond gezond! in de nieuwe 
multifunctionele accommodatie ‘t brughuus.
 
door de lengte van het dorp (12 km, 200 meter breed) is 
het dorp wat versnipperd. uit de dorpsanalyse in opdracht 
van woonservice (2009) blijkt dat de bewoners dit gegeven 
accepteren, maar graag zouden zien dat voorzieningen meer 
geconcentreerd worden, met woon- en zorgmogelijkheden 
voor ouderen daarbij.

tevredenheid inwoners

69%

woonplaats

44%

voorzieningen

84%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,4

gebouwen 6,8

bestrating 5,8

groenvoorzieningen 5,5

buitengebied 7,1

kindvriendelijke omgeving 6,5

verkeersveiligheid 6,1

openbare verlichting 6,9

15%
vooruit

48%
gelijk

66% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 18% voelt zich 

(soms) eenzaam. 61% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 47% of er in de 

toekomst nog een winkel zal zijn. 30% of er in de toekomst 

nog een basisschool zal zijn in het dorp. 29% de vergrijzing en 

ontgroening.
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percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

valthermond de openbare basisschool in valthermond-oost sloot in de zomer van 
2011 zijn deuren. er zijn veel sportmogelijkheden voor de jeugd. in 
het café worden tegenwoordig ook tieneravonden gehouden. verder 
hebben de dorpshuizen af en toe activiteiten voor de jongeren. het 
aandeel huurwoningen is in valthermond iets hoger dan gemiddeld 
(33%) en de gemiddelde woningwaarde is relatief laag (€176.000). 
ook het aantal mensen met een hoog inkomen is relatief laag (9%). 
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25.941 17% 37% 16% 71 31% 252
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westdorp is een esdorp met circa 130 inwoners. westdorp 
heeft geen eigen dorpshuis. er is een ontmoetingsruimte bij 
een particulier, maar dat contract loopt binnenkort af. het 
dorp is in gesprek met de gemeente over een alternatief. 
andere voorzieningen zijn niet aanwezig.
 
van de inwoners is 20% ouder dan 65 jaar; 34% van de 
gezinnen heeft kinderen. het aantal huurwoningen is 22%, 
de gemiddelde woningwaarde is hoog te noemen (€326.000). 
het aantal hoge inkomens is niet bekend. 

tevredenheid inwoners

94%

woonplaats voorzieningen

94%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 5,9

gebouwen 5,4

bestrating 4,8

groenvoorzieningen 6,1

buitengebied 7,5

kindvriendelijke omgeving 6,0

verkeersveiligheid 6,1

openbare verlichting 5,2

13%
vooruit

74%
gelijk

82% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 15% voelt zich 

(soms) eenzaam. 29% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 70% of er in de 

toekomst nog een dorpshuis zal zijn in het dorp. 36% over de 

vergrijzing en ontgroening. 30% dat er onvoldoende huizen 

zullen zijn voor starters.
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het veendorp Zandberg is het op één na kleinste dorp in 
de gemeente, met ongeveer 50 inwoners. het is ontstaan 
in de 19e eeuw. het is een katholiek dorp met een rooms-
Katholieke kerk en een rooms-Katholieke basisschool waar 
ook kinderen uit de omgeving op af komen. de school wordt 
door ongeveer 70 kinderen bezocht; ruim meer dus dan het 
totaal aantal inwoners van het dorp.

er zijn relatief veel ouderen (22%), terwijl er juist weinig 
gezinnen met kinderen wonen (17%). het percentage 
huurwoningen is daarentegen het hoogst in de gemeente 
(57%). de woningwaarde is de laagste in de gemeente 
(€163.000). het aantal hoge inkomens is onbekend. 

tevredenheid inwoners

88%

woonplaats

38%

voorzieningen

100%

woning

rapportcijfers

woonomgeving 6,2

gebouwen 7,6

bestrating 5,6

groenvoorzieningen 5,3

buitengebied 7,3

kindvriendelijke omgeving 6,5

verkeersveiligheid 5,3

openbare verlichting 6,1

0%
vooruit

63%
gelijk

63% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 38% voelt zich 

(soms) eenzaam. 25% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 73% of er in de toekomst 

nog een basisschool zal zijn in het dor. 55% dat mensen hun 

woningen niet meer (goed) kunnen verkopen. 27% dat er 

woningen leeg komen te staan. 
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bijlage III

gebruikte
literatuur

• cab, Leven in de leegte. Leefbaarheid in Noord- 
 Groningen anno 2010 (groningen, 2011)
• companen, Demografische ontwikkelingen in Oost-Drenthe
 en Westerveld: sturen op woon- en leefkwaliteit (arnhem, 2010)
• gemeente borger-odoorn,
 Cultuur van eigen bodem! (emmen, 2004)
• gemeente borger-odoorn, Nota Kern en Kader 1
 Gemeentelijke visie op de kernen van Borger-Odoorn
 (exloo, 2003)
• gemeente borger-odoorn, Nota Kern en Kader 1
 Inventarisatie per kern (exloo, 2003)
• gemeente borger-odoorn, Nota Kern en Kader 2   
 Uitgangspunten en criteria met betrekking tot onderhoud  
 en investeringen voor infrastructuur en voorzieningenniveau  
 voor de diverse kernen binnen de gemeente (exloo, 2004)
• gemeente borger-odoorn, Nota Kern en Kader 3
 Resultaten toetsing gemeentelijke voorzieningen aan criteria  
 en uitgangspunten volgens nota Kern en Kader 2 (exloo, 2005)
• gemeente borger-odoorn, Nota Kern en Kader 3
 Prioriteitsstelling MFA’s, primair onderwijs en peuterspeelzalen
 (exloo, 2006)
• gemeente borger-odoorn, Statistisch jaarboek
 Borger-Odoorn (enschede, 2010)
• ggd drenthe, Ouderenonderzoek Drenthe 2007,  
 Tabellenboek Borger-Odoorn (assen, 2007)
• grontmij, Evaluatie GVVP Borger-Odoorn (haren, 2005)
• provincie drenthe, Bevolkingsprognose XVII (assen, 2009)
• scoop, Leefbaarheidsonderzoek Sluis (middelburg, 2009)
• scoop, De Sociale Staat van Zeeland (middelburg, 2010)
• scoop, Leefbaarheid. Themarapport bij de   
 Sociale Staat van Zeeland (middelburg, 2011)
• scp, Overgebleven dorpsleven (den haag 2008)
• thissen, f., Krimp, leefbaarheid en sociale vitaliteit.  
 presentatie op het congres ‘groei in tijden van Krimp’ van
 stamm cmo op 8 april 2010 in veenhuizen.

geraadpleegde websites

• cbs statline. http://statline.cbs.nl
• website buinerveen. http://www.buinerveen.com/
• website dorpsbelangen drouwen, bronneger
 en bronnegerveen. http://www.dorpsbelangen-dbb.nl/
• website drouwenerveen. http://drouwenerveen.com/
• website eeserveen. http://www.eeserveen.info/
• website gemeente borger-odoorn. http://www.borger-odoorn.nl
• website Klijndijk. http://www.klijndijk.info/
• website odoorn. http://odoorn.net/
• website odoornerveen. http://www.odoornerveen.info/
• website ondernemersvereniging exloo. http://www.exloo.info/
• website valte. http://www.valthe.nl/
• website valthermond. http://www.valthermondonline.nl/
• website westdorp en ellertshaar.
 http://www.westdorp-ellertshaar.nl/

geraadpleegde dorpsomgevingsplannen

• boKd en bosch slabbers landschapsarchitecten,  
 Dorpsomgevingsplan Buinen
 (den haag, 2002)
• boKd en bosch slabbers landschapsarchitecten,   
 Ons dorp. Dorpsomgevingsplan Buinerveen – Nieuw Buinen
 (tot aan de Mondenweg) (den haag, 2008)
• gemeente borger-odoorn en lefier,   
    DorpsOntwikkelingsprogramma Nieuw-Buinen.
 Samen werken aan een vitaal dorp (arnhem, 2009)
• gerrit van arragon, 2e Exloërmond: dorp met ruimte.  
 Rapport naar aanleiding van een activerende
 dorpsanalyse in het dorp 2e Exloërmond (westerbork, 2009)
• gerrit van arragon, Valthermond: een lang en
 levendig dorp. Rapport naar aanleiding van een activerende  
 dorpsanalyse in het dorp Valthermond (westerbork, 2010)
• vereniging dorpsbelangen ees-eesergroen, 
 Dorpsomgevingsplan Ees en Eesergroen.
 Op weg naar 2020 (ees, 2010)
• vereniging dorpsbelangen ees-eesergroen,
 Bijlage dorpsomgevingsplan Ees en Eesergroen.   
 Gegevens dorpsenquêtes Ees en Eesergroen (ees, 2010)

bijlage II
voor het onderzoek zijn 6.725 enquêtes verspreid onder de 
inwoners van borger-odoorn. onder de bijna 2.000 respondenten 
van de enquête is een lichte oververtegenwoordiging te zien van 
vrouwen en ouderen. om een representatief beeld te geven van 
de opvattingen van alle bewoners van een kern zijn de resultaten 
van de enquête daarom gewogen naar sekse en leeftijd. waar 
cijfers zijn genoemd over de gemeente als geheel is daarnaast 
ook een weging toegepast naar inwonertal van een kern. inwoners 
van grotere kernen zijn door de steekproeftrekking immers 
ondervertegenwoordigd in de responsgroep; in de weging tellen 
zij daarom zwaarder mee dan inwoners van kleinere kernen.

respons
en weging

nieuw-buinen 

borger 
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5.052
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3.485

2.442

1.855

1.652

1.263

848

785
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491
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122

112

95

83
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33
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409
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91
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74

47

28

6.725

aantal verspreide
enquêtes 2011
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