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het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied 
of gemeenschap is om er te wonen, te werken en te recreëren. 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. 
leefbaarheid staat enorm in de belangstelling, zeker tegen de achtergrond van 
ontwikkelingen als krimp en vergrijzing.

barometer leefbaarheid
tegen het licht van dit soort vragen wil de gemeente Noordenveld graag weten 
hoe de inwoners denken over de leefbaarheid in hun dorp. hoe tevreden zijn de 
inwoners over het leven in hun dorp? hoe staat het met de aanwezigheid en 
het gebruik van voorzieningen in de dorpen? Waar gaan bewoners heen voor 
werk, cultuur en sport? hoe staat het met het vrijwilligerswerk in de dorpen? 
hoe wordt de veiligheid ervaren in de dorpen? hoe gaat het met het de 
gezondheid van (vooral oudere) bewoners, en in welke mate krijgen zij 
mantelzorg? 

om dit soort vragen te beantwoorden is een barometer leefbaarheid uitgevoerd 
in alle dorpen van de gemeente Noordenveld. de barometer geeft een beeld 
van hoe het in de dorpen met leefbaarheid staat. Voor de gemeente levert de 
barometer informatie op voor diverse beleidsterreinen, zoals de Wmo, het 
accommodatiebeleid, het woonplan, het ouderenbeleid en het 
vrijwilligersbeleid. de dorpen krijgen met de barometer inzicht in de ideeën en 
meningen van hun inwoners over leefbaarheid. 

Veronderstelde en ervaren leefbaarheid
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 

Hoe prettig is het wonen in de gemeente Noordenveld? 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.

samen
vatting
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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). 

in de barometer is daarom gekeken naar de veronderstelde leefbaarheid en de ervaren leefbaarheid in de verschillende 
dorpen. Voor de veronderstelde leefbaarheid is een inventarisatie gemaakt van onder meer de aanwezige 
voorzieningen, het verenigingsleven en andere activiteiten in de dorpen, en de bereikbaarheid van de dorpen. 

de ‘ervaren leefbaarheid’ is gemeten met een schriftelijke enquête. er zijn ruim 6.100 enquêtes verspreid in alle dorpen 
van de gemeente. de vragenlijst is in december 2011 verzonden en kon tot eind januari 2012 worden ingeleverd. Van 
de uitgezette vragenlijsten zijn er 1.756 terug gekomen, een respons van 29%. met een dergelijke respons kunnen op 
het niveau van de hele gemeente betrouwbare uitspraken worden gedaan en kan voor de meeste dorpen ook inzicht 
worden gegeven op dorpsniveau. 

Komende jaren: krimp, vergrijzing en ontgroening
Volgens de prognose van de provincie drenthe zal de bevolking van Noordenveld op de lange termijn krimpen. tot 
2020 is er nog sprake van een lichte afname van bijna 30.900 naar iets meer dan 30.000 inwoners. daarna zet de 
krimp door: volgens de prognose heeft de gemeente in 2040 iets minder dan 27.000 inwoners. oorzaken zijn een 
dalend migratiesaldo, een dalend geboortetal en een stijgend sterftecijfer. 

de gevolgen voor de samenstelling van de bevolking zijn in zekere zin nog veel meer bepalend. het gaat dan met name 
om de leeftijdsopbouw. de bevolking in Noordenveld is in 2030 beduidend ouder dan in 2010. het aandeel ouderen 
(65+) neemt sterk toe. het aantal zogenoemde ‘oudere ouderen’ – mensen van 75 jaar of ouder - verdubbelt bijna.
tegelijkertijd is er ook sprake van ontgroening. de groep schoolgaande kinderen neemt sterk af. de veranderingen in 
de samenstelling van de bevolking hebben gevolgen 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 drie ‘kerndorpen’ waar veel voorzieningen zijn, zijn Roden, Peize en Norg. Vooral onderwijs, winkels, financiële 
diensten en zorg zijn maximaal voorhanden in deze dorpen. de andere dorpen hebben beduidend minder 
voorzieningen; een paar dorpen hebben zo goed als geen voorzieningen. 
alle dorpen die laag scoren, liggen wel in de buurt van één van de kerndorpen, of een grotere plaats buiten de 
gemeente, zodat voorzieningen in beginsel niet veraf zijn. 

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 
Noordenveld heeft een uitgebreidere sociale infrastructuur dan men zou verwachten op basis van het inwonertal.
dit geldt voor Steenbergen, Westervelde, roderwolde en Nieuw-roden. andere dorpen hebben juist minder 
voorzieningen dan gezien het inwonertal te verwachten was. dit geldt voor altena, een-West, Zuidvelde, foxwolde
en Nietap/terheijl. 

ervaren leefbaarheid
bij de ‘ervaren leefbaarheid’ gaat het om de beleving van burgers: hoe tevreden zijn zij met hun dorp 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 26 dorpen heeft dusdanig weinig inwoners, dat de responsgroep te klein is om (statistisch 
betrouwbare) uitspraken over het dorp te kunnen doen. dit geldt voor alteveer, huis ter heide, leutingewolde, 
Peizermade en terheijl.

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 al 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.

de belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn:

Wonen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

de verhuisgeneigdheid in Noordenveld is laag: 83% geeft 
aan niet te willen verhuizen binnen vijf jaar. het hebben 
van verhuisplannen hangt vooral samen met de (on)
tevredenheid over de eigen woning. de tevredenheid over 
de voorzieningen in het dorp speelt ook een rol, maar dit 
verband is minder sterk. mensen die altijd in het dorp 
hebben gewoond, hebben iets minder vaak 
verhuisplannen. een kleine minderheid van de inwoners 
(13%) heeft altijd gewoond in het dorp waar zij nu wonen.

Werk
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

34% van de inwoners werkt in Noordenveld. 17% werkt 
elders in drenthe, en maar liefst 45% werkt elders in 
Noord-Nederland, vooral in groningen. inwoners uit de 
noordelijke helft van de gemeente werken vaker in (vooral) 
groningen en inwoners uit de zuidelijke helft - Norg, 
Veenhuizen - werken vaker in (vooral) assen.

Vrijwilligerswerk
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

over het algemeen geldt dat op het platteland meer 
bewoners aan vrijwilligerswerk doen dan in de stad. dat 
geldt ook voor Noordenveld: in roden is het aandeel 
vrijwilligers in de bevolking 29%. in bijna alle andere 
dorpen is het aandeel hoger: tussen de 35% en 45%. 
Veruit het meeste vrijwilligerswerk wordt in het eigen dorp 
gedaan (65%). 

Mantelzorg
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Van de inwoners zegt 17% in het afgelopen jaar 
mantelzorg te hebben gegeven. Van de mantelzorgers 
voelt 60% zich in meer of minder mate belast; 16% zelfs 
tamelijk tot zeer zwaar belast. Van de mantelzorgers heeft 
19% wel eens contact opgenomen met de gemeente 
voor vragen of ondersteuning. ruim 4% van de inwoners 
van de gemeente heeft in het afgelopen jaar mantelzorg 
ontvangen.

eenzaamheid
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

in de gemeente voelt 15% zich wel eens eenzaam; minder 
dan 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.

verbondenheid met dorp
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

inwoners van de gemeente voelen zich verbonden met 
het dorp waar zij wonen: 33% zegt zich ‘zeer verbonden’ 
te voelen, 43% ‘een beetje verbonden’. Van de inwoners 
zegt 88% zich thuis te voelen in zijn of haar dorp. mensen 
die al langer in hun huidige woonplaats wonen, voelen 
zich over het algemeen vaker verbonden met dit dorp. er 
wordt wel verondersteld dat de binding in kleine dorpen 
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groter is dan in grotere dorpen. in Noordenveld wordt de 
sterkste dorpsbinding inderdaad in kleinere kernen 
gevonden, echter een statistisch verband tussen 
dorpsgrootte en verbondenheid is in deze studie niet 
gevonden.

‘Naoberschap’
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

staat hoog in het vaandel voor de inwoners van de 
gemeente. maar liefst 92% van de inwoners zegt altijd 
bereid te zijn om zijn buren te helpen als dat nodig is. 
bijna 90% zegt het belangrijk te vinden dat mensen in het 
dorp op elkaar kunnen rekenen als dat nodig is. 

Lidmaatschap verenigingen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ruim 60% van de inwoners van Noordenveld is lid van 
een of meer verenigingen. de vereniging waarvan mensen 
aangeven dat ze die het belangrijkst vinden, is vaak in het 
dorp zelf: driekwart van de mensen die lid is van een 
vereniging geeft aan dat de voor hen belangrijkste 
vereniging gevestigd is in het eigen dorp.

Waar gaat men heen voor winkels voor 
dagelijkse levensbehoeften
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Voor winkels voor dagelijkse levensbehoeften zijn roden 
en Norg de meest bezochte plaatsen; deze dorpen 
hebben een duidelijke regiofunctie. inwoners van Peize en 
Nieuw-roden doen de boodschappen voor een groot 
deel in het eigen dorp. Voor andere winkels - ‘winkelen’ - 
heeft binnen de gemeente roden een belangrijke 
winkelfunctie: vanuit alle dorpen gaat men ook wel 
winkelen in roden. maar een groot deel van de inwoners 
van de gemeente gaat ook winkelen groningen of assen. 

Waar gaat men heen voor basisonderwijs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

in dorpen waar een basisschool staat, gaat de 
meerderheid van de kinderen in de eigen kern naar 
school. Sommige dorpen hebben een duidelijke 
regiofunctie: Vooral roden, Norg en Westervelde* hebben 
wat betreft de basisschool ook een functie voor 
omliggende dorpen.

Waar gaat men heen voor sportvoorzieningen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Voor sportvoorzieningen kan men voor een deel in het 
eigen dorp terecht. daarnaast zijn roden, Peize en Norg 
belangrijk voor bezoek aan sportvoorzieningen. de 
gerichtheid op groningen voor sportvoorzieningen is 
beperkt.

Waar gaat men heen voor een
dorpshuis of café
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

dorpshuizen en activiteitencentra worden met name in 
het eigen dorp bezocht. de dorpshuizen of 
activiteitencentra in roden en Norg trekken ook 
bezoekers uit andere dorpen. Voor een bezoek aan café 
of restaurant is men binnen de gemeente deels op het 
eigen dorp gericht en deels op met name Norg en roden.

Waar gaat men heen voor medische zorg
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

in roden, Peize en Norg zijn huisartsen gevestigd. Vanuit 
de andere dorpen bezoeken mensen vooral de huisarts in 
roden en Norg. 

Gezondheid en handicaps
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Van de inwoners noemt 83% zijn gezondheid goed tot 
zeer goed. 25% heeft last van één of meerdere langdurige 
ziekten, aandoeningen of handicaps. Van deze mensen 
wordt 16% sterk belemmerd door de aandoening; nog 
eens 59% wordt er licht door belemmerd. Van het totaal 
aantal inwoners is 4% sterk belemmerd door een 
aandoening of handicap, en 15% licht belemmerd. 

Mobiliteit
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

het autogebruik in de gemeente is hoog. 88% van de 
inwoners heeft een rijbewijs; 87% 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. als 
de auto wordt gebruikt, is dat het vaakst om naar het 
werk of een winkel 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, doen meer 
vrijwilligerswerk, zijn vaker lid van een vereniging en zijn 
minder vaak eenzaam. 

openbaar vervoer en doelgroepvervoer
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

88% van de inwoners van Noordenveld vindt het 
openbaar vervoer een (erg) belangrijke voorziening, maar 
ruim de helft van de inwoners reist nooit met het 
openbaar vervoer. een op de tien inwoners van de 
gemeente vinden dat er niet voldoende 
vervoersmogelijkheden in hun dorp voor ouderen en 
mensen met een beperking.

(on)veiligheid
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

81% van de inwoners voelt zich zelden of nooit onveilig; in 
het eigen dorp voelt zelfs 83% zich zelden of nooit 
onveilig. de punten die in de gemeente als geheel het 
vaakst tot een negatief oordeel leiden, zijn de veiligheid 
rondom plekken waar jongeren rondhangen (22%), en de 
verkeersveiligheid (22%).

Tevredenheid met woonplaats
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

87% van de inwoners is tevreden met zijn dorp als 
woonplaats. in alle dorpen is een ruime meerderheid 
tevreden, maar er zijn wel verschillen. Peest* en lieveren* 
scoren heel hoog op tevredenheid met de woonplaats. 
Nieuw-roden en altena* scoren duidelijk lager. in altena* 
is overigens niemand ontevreden, maar vooral een grote 
groep matig tevreden. 

Tevredenheid met voorzieningen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ook over de voorzieningen in het eigen dorp zijn de 
inwoners van Noordenveld over het algemeen tevreden: 
81 % is hier tevreden over, 18 % matig tevreden. hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat de tevredenheid in de 
grootste kern roden veel hoger is dan in de andere 
dorpen. buiten roden is de tevredenheid met 
voorzieningen een stuk lager en ligt die meestal tussen de 
40% en 70%. Kernen waar opvallend veel mensen 
‘ontevreden’ zijn, zijn een-West*, een, Steenbergen* en 
Veenhuizen.

Tevredenheid met woonomgeving
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

gemiddeld geven inwoners van de gemeente hun 
woonomgeving een rapportcijfer 6,9. het buitengebied 
scoort duidelijk het hoogste; de bestrating, 

groenvoorzieningen en de verkeersveiligheid het laagste. 
inwoners van de kleine kernen zijn over het algemeen 
minder tevreden met de woonomgeving dan inwoners 
van de grotere dorpen. 

Voor/achteruitgaan dorp
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

aan alle bewoners is gevraagd of zij vinden dat hun dorp 
er in het afgelopen jaar op voor- of achteruit gegaan is. 
het aandeel mensen in de gemeente dat vindt dat hun 
dorp er op achteruit is gegaan is veel groter (38%) dan het 
aandeel mensen dat het tegenovergestelde vindt (13%). 
bijna de helft geeft aan geen verandering te hebben 
ervaren. tussen de dorpen zijn grote verschillen. Positieve 
uitschieter is Veenhuizen, waar meer dan de helft van de 
mensen aangeeft dat het dorp er in het afgelopen jaar op 
vooruit gegaan is. Vooral de renovatie van (oude) panden 
heeft hier gezorgd voor een positieve impuls voor het 
dorp. ook in roderwolde zijn de inwoners tamelijk positief 
over de ontwikkeling van het dorp, vooral vanwege de 
komst van een mfa. 

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. een duidelijke ‘uitschieter’ is Nieuw-
roden, waar een zeer ruime meerderheid vindt dat het 
dorp er op achteruit is gegaan. hier speelt de situatie in 
het centrum (met braak liggende terreinen en gebouwen 
die niet ontwikkeld worden) een rol.

Blik op toekomst
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Naar de toekomst toe zijn bewoners tamelijk positief: in 
de gemeente als geheel ziet 61% de toekomst zonnig in. 
opvallend somber zijn Nieuw-roden en altena*.

Zorgen voor toekomst
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

inwoners zeggen zich met name zorgen te maken over de 
woningmarkt. relatief veel genoemd zijn de zorgen ‘dat er 
onvoldoende huizen zullen zijn voor starters’ of ‘dat 
mensen hun woningen niet (goed) kunnen verkopen’. 
over of er nog voldoende zorgvoorzieningen zullen zijn 
voor ouderen maken inwoners zich ook zorgen. of er nog 
een basisschool zal zijn in het dorp wordt over het 
algemeen minder vaak genoemd, maar wel vaak in de 
kleine dorpen met een kleine basisschool. 
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Waar moet gemeente aan werken
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

op de vraag waar de gemeente vooral aan zou moeten 
werken in het kader van leefbaarheid, noemen de 
inwoners verreweg het vaakst onderhoud aan straten en 
groenvoorzieningen en de aanwezigheid van een winkel 
voor dagelijkse levensbehoeften. bij het punt van het 
onderhoud speelt waarschijnlijk mee dat de gemeente 
heeft aangekondigd daarop te gaan bezuinigingen. dat 
de gemeente moet werken aan het behoud van een 
winkel, is op zich wel bijzonder, omdat dit in beginsel 
geen gemeentelijke taak is. ‘de aanwezigheid van 
basisonderwijs’ wordt ook vaak genoemd. de gemeente 
moet volgens de inwoners verder werken aan een 
gevarieerd woningaanbod en aanwezigheid van 
zorgvoorzieningen.

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 20% bevestigend; 14% is het niet eens 
met de stelling. bijna 30% van de inwoners vindt dat de 
gemeente voldoende doet voor hun dorp; 16% vindt dat 
niet. 

Dorpskracht
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

92% van de inwoners zegt hun buren te zullen helpen als 
dat nodig is, en bijna 90% vindt het belangrijk dat men op 
elkaar kan rekenen in een dorp. een grote meerderheid 
van de inwoners vindt het belangrijk dat het goed gaat 
met de bewoners van hun dorp (73%). Wanneer het gaat 
om de leefbaarheid van het dorp in meer algemene zin, 
dan voelen de inwoners zich minder verantwoordelijk: 
55% voelt zich in algemene zin verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid, en 52% voelt zich er verantwoordelijk voor 
dat het dorp er goed uit ziet. 
55% van de mensen verwacht dat inwoners zich inzetten 
voor het dorp, maar een lager percentage (32%) zegt zich 
zelf graag in te zetten voor het dorp; ongeveer eenzelfde 
percentage (35%) 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 dorpskracht is lager in de grote en de kleine 
dorpen, en juist wat hoger in middelgrote dorpen (150-
800 inwoners).

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 feitelijke aan- of afwezigheid van 
voorzieningen is geen bepalende factor. ook de verwachtingen die inwoners hebben van de toekomst van hun dorp 
zijn bepalend: wie zich zorgen maakt is minder tevreden.

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 vaker teverden over hun dorp dan mensen die dat niet kunnen.

Conclusies
op basis van het onderzoek komen wij tot een aantal conclusies en aanbevelingen (zie hoofdstuk 6).
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Leefbaarheid staat enorm in de 
belangstelling, zeker tegen de 
achtergrond van ontwikkelingen 
als krimp en vergrijzing. Wat 
betekenen die ontwikkelingen 
voor de voorzieningen in een 
dorp? En hoe prettig is het 
wonen in de dorpen op dit 
moment? Leefbaarheid is 
afhankelijk van veel factoren.

het gaat onder andere om de 
aanwezigheid van voorzieningen, de 
bereikbaarheid, het verenigingsleven. 
maar de tevredenheid van burgers 
met hun leefomgeving heeft ook te 
maken met de sociale samenhang in 
een dorp en bijvoorbeeld het gevoel 
van veiligheid. 

om meer te weten te komen over de leefbaarheid in de dorpen van de 
gemeente Noordenveld is in het kader van de barometer leefbaarheid een 
enquête gehouden onder inwoners en zijn andere gegevens verzameld. dit 
rapport doet verslag van de uitkomsten van de barometer leefbaarheid in 
Noordenveld.

Wat is leefbaarheid?
het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied 
of gemeenschap is om er te wonen, te werken en te recreëren. leefbaarheid is 
een begrip dat op meerdere manieren wordt ingevuld, afhankelijk van tijd en 
plaats. de tijd- en plaatsgebondenheid van leefbaarheid komt tot uitdrukking in 
de definitie die ten behoeve van het Rijksbeleid door RIGO en het RIVM is 
ontwikkeld: “leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de 
voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”.1

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. men kan ook zeggen dat het bij leefbaarheid gaat om de kwaliteit van 
het bestaan in en rond wijk, dorp of stad. onder leefbaarheid vallen dus 
factoren die – in relatie tot wonen, vrije tijd en werken – de kwaliteit van het 
bestaan beïnvloeden.

Voorzieningen
in de discussie over leefbaarheid van het platteland gaat altijd veel aandacht uit 
naar het voorzieningenniveau in kleine dorpen. de discussie gaat dan over 
‘cruciale’ of basisvoorzieningen als basisschool, huisarts, supermarkt, 
dorpshuis en busverbinding. toch kan niet worden gesteld dat zonder die 
voorzieningen een dorp (of wijk of stad) niet leefbaar zou zijn. daarvoor spelen 
te veel andere factoren een rol die ook de kwaliteit van het leven beïnvloeden. 

[1] geciteerd uit het Themarapport 
Leefbaarheid van de Sociale Staat van 
Zeeland (Scoop 2011).

1inleiding

Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het Drentse basisonderwijs
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de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid is niet eenduidig: er zijn dorpen met nauwelijks voorzieningen waar de 
tevredenheid met de eigen kern als woonplaats heel hoog is.2 

anders gezegd: de ‘veronderstelde leefbaarheid’ (de leefbaarheid die je op grond van bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van voorzieningen mag verwachten) hoeft niet overeen te komen met de ‘ervaren leefbaarheid’ (de beleving van 
bewoners). 

leefbaarheid is bovendien niet een statisch geheel, maar kent een eigen dynamiek. het wegvallen van bepaalde 
voorzieningen kan worden opgevangen door andere voorzieningen of door een andere organisatie van voorzieningen. 
ook veranderen de wensen ten aanzien van de kwaliteit van het leven en dus de leefbaarheid op het platteland.3

in de afgelopen decennia zijn steeds meer dorpen tot ‘woondorpen’ geworden. dat heeft veel te maken met de 
toegenomen mobiliteit: de toename van het autobezit sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heeft het 
leven op de dorpen sterk veranderd. de toegenomen mobiliteit van dorpsbewoners zorgt ervoor dat zij voor werk, 
sociale contacten en praktische zaken als boodschappen steeds minder aangewezen zijn op hun eigen dorp. 
tegelijkertijd 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. in de meeste kleine dorpen op het platteland zijn private voorzieningen 
zoals winkels vaak al verdwenen; in de middelgrote dorpen zijn ze nog wel, maar is hun bestaan vaak onzeker.4 Nieuwe 
bewoners laten zich bij hun keuze voor een woonplaats dan ook vaker leiden door de landschappelijke schoonheid 
(‘rust en ruimte’) en woongenot, en minder door het aanbod aan voorzieningen.5 

mobiliteit
de gevolgen van het wegvallen van voorzieningen kunnen voor verschillende groepen plattelandsbewoners 
verschillend uitpakken. door de toegenomen (auto)mobiliteit van plattelandsbewoners is het belang van directe 
nabijheid van voorzieningen kleiner geworden, terwijl dat van de bereikbaarheid van de voorzieningen is gegroeid. Voor 
de minder mobiele bevolking leiden schaalvergrotingsprocessen en het vertrek van voorzieningen uit de dorpen tot 
verschraling van hun directe leefomgeving. tot de minder mobiele bevolking worden veelal vooral ouderen, jongeren, 
huisvrouwen, minder validen, minder draagkrachtigen en sociaal zwakkere groepen gerekend. het openbaar vervoer 
kan ten dele de geringere mobiliteit van deze groepen in de dorpen compenseren en is om die reden belangrijk. 

daarnaast blijven voor de leefbaarheid in de dorpen de grotere kernen en met name de nabij gelegen grotere plaatsen 
– zoals in het geval van Noordenveld groningen en assen - van betekenis vanwege het aanbod van grootschalige en 
gespecialiseerde voorzieningen.

leefbaarheid en krimp
In Nederland zijn dé demografische trends de komende decennia krimp, vergrijzing en ontgroening. De bevolking in 
Nederland groeit minder snel dan voorheen. er zijn wel grote verschillen tussen regio’s.6 ruwweg kan men zeggen dat 
echte krimpgebieden aan de ‘rand’ van Nederland zitten, met als opvallendste uitschieters regio’s als Zeeuws-
Vlaanderen, Zuid-limburg en oost-groningen. drenthe wordt gerekend tot de ‘anticipeerregio’s’. dit betekent dat de 
krimp hier wat later, en in de meeste delen van drenthe minder hevig, zal zijn dan in de genoemde topkrimpregio’s. 
Volgens de meest recente prognoses van de provincie drenthe zal de bevolking van de gemeente Noordenveld tot 
2020 licht krimpen van ongeveer 31.000 nu tot ongeveer 30.500; daarna zet een grotere bevolkingsdaling in tot iets 
onder de 27.000 in 2040.7

De demografische ontwikkelingen hebben invloed op de omvang van de bevolking, maar de gevolgen voor de 
samenstelling van de bevolking zijn in zekere zin nog veel meer bepalend. het gaat dan met name om de 
leeftijdsopbouw. de bevolking in Noordenveld is in 2030 beduidend ouder dan in 2010. het aandeel ouderen (65+) 
neemt sterk toe. het aantal zogenoemde ‘oudere ouderen’ – mensen van 75 jaar of ouder - verdubbelt bijna; dit is ook 

de groep waar de zorgvraag relatief sterk toeneemt. tegelijkertijd is er ook sprake van ontgroening. de groep 
schoolgaande kinderen neemt sterk af. in de periode 2010 tot 2020 daalt de ‘basisgeneratie basisonderwijs’ in de 
gemeente Noordenveld met 24%. dit zal grote gevolgen hebben voor de scholen.8

1.1  doel barometer leefbaarheid

tegen het licht van de hiervoor genoemde ontwikkelingen wil de gemeente Noordenveld graag weten hoe de inwoners 
denken over de leefbaarheid in hun dorp. hoe tevreden zijn de inwoners over het leven in hun dorp? hoe staat het met 
de aanwezigheid en het gebruik van voorzieningen in de dorpen? Waar gaan bewoners heen voor werk en 
voorzieningen, zoals op het gebied van cultuur en sport? hoe staat het met het vrijwilligerswerk in de dorpen? hoe 
wordt de veiligheid ervaren in de dorpen? hoe gaat het met het de gezondheid van (vooral oudere) bewoners, en in 
welke mate krijgen zij mantelzorg? 

om dit soort vragen te beantwoorden is een barometer leefbaarheid uitgevoerd in alle dorpen van de gemeente 
Noordenveld. de barometer geeft een beeld van hoe het in de dorpen met leefbaarheid staat. Voor de gemeente levert 
de barometer informatie op voor diverse beleidsterreinen, zoals de Wmo, het accommodatiebeleid, het woonplan, het 
ouderenbeleid en het vrijwilligersbeleid. de dorpen krijgen met de barometer inzicht in de ideeën en meningen van hun 
inwoners over leefbaarheid. 

Wmo-beleid
de gemeente Noordenveld heeft als visie rond de Wmo geformuleerd dat 
iedereen binnen de gemeente volwaardig kan meedoen in de samenleving en 
zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren. het gaat daarbij niet alleen om 
jonge mensen, maar ook om bijvoorbeeld ouderen en mensen met een 
beperking. het bevorderen van sociale samenhang in dorpen en wijken staat 
voorop. 
uitgangspunt daarbij is dat de gemeente ervan uit gaat dat de burger in eerst 
instantie zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn 
naaste omgeving. in die gevallen waarbij niet kan worden teruggevallen op de 
eigen omgeving kan een beroep worden gedaan op maatschappelijke 
ondersteuning.9 in de gemeente is vanaf mei 2012 de Noordenveldwerker actief. 
de Noordenveldwerker draagt er aan bij dat alle inwoners zo eenvoudig, 
laagdrempelig en dicht mogelijk bij huis geïnformeerd, geadviseerd, 
ondersteund en begeleid worden op het gebied van welzijn, wonen en zorg en 
inwoners zo lang mogelijk mee blijven doen en regie houden over hun eigen 
leven. 
de barometer richt zich onder andere op elementen die van belang zijn voor het 
Wmo-beleid, zoals vrijwilligerswerk, de positie van ouderen en zorg.
 
toekomst van Noordenveld: Visie Noordenveld 2025
de gemeente heeft een visie opgesteld voor de toekomst.10 in de visie staan vijf 
kernwaarden centraal. Noordenveld is volgens de Visie Noordenveld 2025:

1. een leefbare gemeente;
2. een groene gemeente;
3. een duurzame gemeente;
4. een ondernemende gemeente;
5. een transparante gemeente.

[2] o.a. Scoop, Leefbaarheidsonderzoek 
Sluis (Middelburg, 2009), CAB, Leven 
in de leegte (groningen 2011), Stamm, 
Leefbaarheid is mensenwerk, onderzoek 
leefbaarheid gemeente Borger-Odoorn 
(assen, 2012).
[3] bureau beleidsonderzoek, Kansen 
spreiden. Gevolgen van demografische 
ontwikkelingen in Noardwest fryslân, 
(leeuwarden, 2011).
[4] Kansen spreiden (leeuwarden, 2011). 
[5] frans thissen, Krimp, leefbaarheid 
en sociale vitaliteit (lezing op conferentie 
groei in tijden van Krimp, 8 april 2010 in 
Veenhuizen).
[6] er wordt verwacht dat ongeveer 180 
gemeenten (40% van de ca. 400) rond 2025-
2030 te maken krijgen met krimp; de rest blijft 
groeien (bron: CbS.)
[7] Provincie drenthe, Bevolkingsprognose 
xviii, (assen, 2012). Prognoses zijn per 
definitie onzeker; het gaat immers om de 
toekomst die we niet zekerheid kunnen 
weten. er zijn ook andere prognoses van 
onder meer het CbS en Primos. ook die 
prognoses geven een daling van de bevolking 
weer. 
[8] Stamm Cmo, Krimpen met perspectief. 
Demografische ontwikkelingen: gevolgen 
en kansen voor het Drentse onderwijs 
(assen, 2012)
[9] gemeente Noordenveld, Beleidsplan Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 2008-
2011 (roden, 2007).
[10] gemeente Noordenveld, Visie 
Noordenveld 2025 (roden, 2011).
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[11] Scoop, Leefbaarheidsonderzoek Sluis 
(middelburg, 2009), Stamm, leefbaarheid 
is mensenwerk, onderzoek leefbaarheid 
gemeente borger-odoorn (assen, 2012).
[12] Een zogenoemde gestratificeerde 
steekproef. achteraf zijn de resultaten 
gewogen om rekening te houden met 
verschillen in geslacht en leeftijd, en het 
relatieve inwonertal per dorp (ten opzichte 
van de gemeente).
[13] het gaat om Nieuw-roden, roden, 
Veenhuizen, Nietap, Peize, een en Norg. 
in Veenhuizen zijn ‘bewoners’ van de 
gevangenis niet meegenomen in de enquête.
[14] aan de inwoners (van 16 jaar en ouder) 
is gevraagd de vragenlijst in te vullen; de 
vragenlijst is dus niet per huishouden maar 
per persoon (op naam) verstuurd.
[15] de responscijfers per dorp zijn terug te 
vinden in de bijlagen.
[16] in alteveer speelt bij de lage respons 
mogelijk de discussie rond het gebruik van de 
Prins Willem alexander hoeve een rol.
[17] deze drie dorpen waren de 
hoofdplaatsen van de drie gemeenten waaruit 
Noordenveld op 1 januari 1998 is ontstaan. 
Peize hier exclusief altena en Peizermade, 
maar inclusief Peizerwold.
[18] altena, Westervelde, Zuidvelde, 
Steenbergen, foxwolde, een-West, langelo, 
lieveren, roderesch, roderwolde.
[19] matsloot, alteveer, huis ter heide, 
leutingewolde, Peest, Peizermade, 
Peizerwold, Sandebuur, terheijl.

bij het wensbeeld rond leefbaarheid is onder andere geformuleerd dat het wonen in Noordenveld prettig moet zijn. dat 
begint bij een goed voorzieningenniveau in de vorm van o.a. winkels, scholen en sportaccommodaties. maar ook 
minder tastbare zaken als kleinschaligheid, het dorpse karakter van de verschillende kernen en een evenwichtige 
bevolkingsopbouw met plaats voor jong en oud. een kwalitatief goed aanbod van woningen is daarvoor volgens de 
visie essentieel. Cultuur en sport worden beschouwd als bindende factoren in de samenleving. in de toekomstvisie 
staat ook: “Noordenveld is een gemeente waar ‘meedoen’ centraal staat, ook voor de zwakkere groepen in de 
samenleving”. de barometer leefbaarheid moet uitwijzen in hoeverre inwoners van de gemeente zich herkennen in de 
ambities van Visie Noordenveld 2025. 

1.2 opzet barometer

de gemeente Noordenveld heeft Stamm gevraagd om de leefbaarheid van de verschillende kernen in de gemeente in 
kaart te brengen. de stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) is betrokken bij de barometer, met name bij de benadering 
van een aantal dorpen. 

de hoofdvraag van de barometer luidt: 

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Noordenveld? 

de vraag valt uiteen in twee delen:

1. in kaart brengen veronderstelde leefbaarheid:
 a. beschrijving van de (woon-)omgeving per dorp
 b. beschrijving van de sociale infrastructuur per dorp: voorzieningen, verenigingen, activiteiten 
2. onderzoek ervaren leefbaarheid: enquête onder inwoners van de gemeente naar hun woonbeleving, hun oordeel  
 over de leefbaarheid en de voorzieningen in hun dorp / in de gemeente als geheel.

Wat is de barometer?
Stamm heeft bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de ‘barometer leefbaarheid’ die eerder is uitgevoerd in de 
gemeente borger-odoorn en in verschillende gemeenten in Zeeland.11 daardoor kunnen de resultaten worden 
vergeleken met andere gemeenten. 

in de barometer is de stand van de leefbaarheid gemeten door een enquête onder bewoners. de enquête is aangevuld 
met gegevens over voorzieningen, verenigingen en het woonmilieu. omdat het om een grootschalige enquête gaat, is 
het (in beginsel) mogelijk van elk dorp in de gemeente afzonderlijk een beeld van de leefbaarheid te geven. de 
resultaten op dorpsniveau en op gemeenteniveau kunnen zo worden vergeleken. 

aanpak enquête
Voor het ‘meten’ van de ervaren leefbaarheid zijn ruim 6.100 enquêtes verspreid in alle dorpen van de gemeente. in de 
enquête zijn vragen opgenomen over de tevredenheid met de eigen woonplaats, veiligheid en overlast, het gebruik van 
bepaalde voorzieningen, lidmaatschap van verenigingen, vrijwilligerswerk en burenhulp, veiligheid, de binding met de 
eigen woonplaats, enzovoorts. 

bij de uitvoering van de barometer zijn verenigingen van dorps- en wijkbelangen en WiN betrokken in verschillende 
fasen van het proces. een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpen heeft input geleverd voor 
de vragenlijst en geholpen de voorlopige resultaten van de enquête te duiden. dorpsbelangenorganisaties hebben 
bewoners via dorpskranten en websites van dorpen opgeroepen om de enquêtes in te vullen, en de verzamelde 
gegevens over de dorpen gecontroleerd en aangevuld.

uit de hele bevolking van 16 jaar en ouder is een steekproef getrokken van 6.100 personen, rekening houdend met de 
verdeling naar geslacht en leeftijd.12 die personen hebben een vragenlijst ontvangen. in de grotere kernen is steeds een 
steekproef getrokken van 500 personen.13 in de overige, kleinere dorpen zijn alle inwoners van 16 jaar en ouder 
aangeschreven.14 de vragenlijst is in december 2011 verzonden; vanaf begin december 2011 tot eind januari 2012 kon 
de vragenlijst worden teruggestuurd.
 
respons
Van de uitgezette vragenlijsten zijn er 1.756 terug gekomen, een respons van 29%.15 met een dergelijke respons kunnen 
op het niveau van de hele gemeente betrouwbare uitspraken worden gedaan. op gemeenteniveau kunnen ook 
analyses worden gemaakt van verbanden en samenhang tussen verschillende variabelen. 

de gemeente Noordenveld kent 26 dorpen binnen haar grenzen. op dorpsniveau is voor de grotere dorpen een 
respons gehaald die het mogelijk maakt om per dorp betrouwbare resultaten te laten zien. dit geldt voor roden, Peize, 
Norg, Nieuw-roden, Veenhuizen, Nietap, een en roderwolde.

bij een aantal dorpen is het aantal respondenten lager. in een aantal gevallen komt dat doordat ook het aantal inwoners 
laag is. in een aantal gevallen is het responspercentage relatief laag. in dit rapport is ervoor gekozen om, ondanks de 
per dorp soms wat lage respons, de meeste 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 altena, lieveren, langelo, 
roderesch, foxwolde, een-West, Zuidvelde, Westervelde, Steenbergen en 
Peest. deze dorpen zijn daarom, als er resultaten uit de enquête worden 
gepresenteerd, aangegeven met een asterisk (*).

in vijf dorpen en buurtschappen is de respons in absolute zin zo laag (minder 
dan 25 respondenten), dat er voor is gekozen om de resultaten van deze dorpen 
niet afzonderlijk in grafieken en tabellen te vermelden. Dit geldt voor Alteveer, 
huis ter heide, leutingewolde, Peizermade en terheijl.16 de resultaten voor deze 
dorpen zijn niet representatief. bij opvallend afwijkende resultaten worden deze 
dorpen wel in een voetnoot vermeld.

in matsloot, Peizerwold en Sandebuur heeft slechts een enkeling de vragenlijst 
geretourneerd. deze buurtschappen zijn daarom verder niet meegenomen in de 
resultaten op dorpsniveau.

1.3 de dorpen in noordenveld

in grootte lopen de dorpen nogal uiteen. de grootste kern is roden; daar woont 
bijna de helft van de inwoners in de gemeente. roden wordt gekenmerkt door 
relatief grote woonwijken die de afgelopen decennia zijn gebouwd. dat geldt 
ook voor Nieuw-roden, dat tegen roden aanligt. Peize en Norg zijn twee 
andere grote dorpen met respectievelijk 4.900 en 3.600 inwoners.17 roden, 
Norg en Peize zijn van oudsher de hoofdplaatsen van de voormalige en 
gelijknamige gemeenten die in 1998 in Noordenveld zijn opgegaan. 

middelgrote dorpen met rond de 1.000 inwoners zijn Nieuw-roden, Veenhuizen, 
Nietap en een. er zijn tien kleinere dorpen met 150-350 inwoners.18 ten slotte 
zijn er 9 kleine dorpen of buurtschappen met minder dan 150 inwoners.19 
matsloot en Sandebuur zijn de kleinste dorpen met rond de 35 inwoners.



20 21

de gemeente is te kenschetsen als een groene gemeente, vanwege het plattelandskarakter en de natuur en bossen. 
Veel van de kleinere dorpen zijn es- of brinkdorpen die nog heel authentiek zijn.

de drie grote kernen – roden, Peize, Norg – hebben veel voorzieningen (zoals scholen en winkels). hoe de 
voorzieningen precies over de dorpen zijn verspreid is in de barometer nauwkeurig in kaart gebracht. Verondersteld 
mag worden dat de andere dorpen in belangrijke mate op deze kerndorpen zijn georiënteerd. ook dat is in de 
barometer nader onderzocht. bekend is dat inwoners voor voorzieningen en werk in belangrijke mate ook zijn 
georiënteerd op omliggende grotere plaatsen zoals groningen en assen. in de barometer zijn ook deze verbanden 
onderzocht. 

1.4 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 en welke verenigingen 
en activiteiten zijn er? en 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 ten slotte geeft een aantal conclusies en aanbevelingen.

in de bijlagen staan een onderzoeksverantwoording en resultaten per dorp.
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Volgens de prognoses van de 
provincie Drenthe en het CBS zal 
de bevolking van de gemeente 
Noordenveld tot 2020 licht 
krimpen; daarna zet een grotere 
bevolkingsdaling in. Naast de 
daling van het aantal inwoners is 
vooral de drastische verandering 
in de bevolkingssamenstelling 
van groot belang: er komen meer 
ouderen, terwijl het aantal 
kinderen en jongeren daalt. 

De demografische 
ontwikkelingen vormen 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.

2.1  Krimp 

begin 2012 had de gemeente Noordenveld ruim 30.900 inwoners. tot 2004 
steeg de bevolking van Noordenveld nog licht, daarna zette een daling in. in 
2011 is de daling weer omgezet in een lichte stijging. Krimp of groei worden 
veroorzaakt door de natuurlijke aanwas (het aantal geboorten minus het aantal 
sterftegevallen) en het migratiesaldo van een gemeente. Sinds 2008 heeft de 
gemeente een sterfteoverschot: er overlijden meer mensen dan er geboren 
worden. door het sterfteoverschot zal de krimp de komende jaren sterker 
doorzetten. het migratiesaldo was in Noordenveld begin van deze eeuw nog 
positief. Van 2004 tot en met 2010 was er geen vestigingsoverschot maar een 
vertrekoverschot. in 2011 is het sterfteoverschot groter geworden, maar is er 
wel weer sprake van een vestigingsoverschot.

demografische
ontwikkelingen 2
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[20] basisgeneratie is het aantal 4- t/m 
11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. 
Cijfers per 1 januari. de basisscholen in 
Noordenveld hadden per 1 oktober 2011 
samen 2.833 leerlingen. Zie Stamm, 
Krimpen met perspectief. Demografische 
ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor 
het Drentse onderwijs (assen, 2012).

Krimp en groei pakken verschillend uit voor de dorpen. de meeste dorpen in Noordenveld zijn de afgelopen jaren 
2005-2011 gekrompen of gelijk gebleven. met name roden, Veenhuizen en Norg zijn gekrompen. de krimp van de 
laatste jaren vond dus vooral in een paar grotere dorpen plaats. daar tegenover staat enige groei in met name Nieuw-
roden en in de kleine dorpen roderwolde en Peest. de overige dorpen kenden een heel lichte afname of waren min of 
meer stabiel.

2.2 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 of een baan 
elders, maar dit zijn er minder dan er wegtrekken. het gevolg: steeds minder kinderen, minder jongvolwassenen en 
meer ouderen in de dorpen.

de afgelopen jaren laten een toename zien van het aantal ouderen en een afname van het aantal kinderen en jongeren. 
tussen 2000 en 2012 nam de zogenoemde basisgeneratie af met ruim 6%.20 de hele groep kinderen en jong 
volwassenen (0-24 jaar) nam met 4% af. 

opvallend is de sterke afname van de groep 25-44-jarigen van 8.700 naar 6.300 (-27%); dit is de groep waarin 
gezinnen met jonge kinderen vallen. het aantal 65-plussers nam in diezelfde periode toe van 4.750 naar 7.000 (+47%); 
het aantal 75-plussers steeg van ruim 2.000 naar ruim 3.000 (+49%). de gemeente Noordenveld is daarmee de laatste 
tien jaren al sterk vergrijsd.

op dorpsniveau zijn er grote verschillen. Sommige dorpen bestaan nu al voor een kwart of meer uit 65-plussers. Vooral 
de grotere dorpen roden, Peize en Norg zijn vergrijsd; in die dorpen zijn ook woonzorgvoorzieningen voor ouderen. in 
de andere dorpen is over het algemeen de bevolking minder vergrijsd. alleen in Nietap/terheijl, foxwolde en 
leutingewolde is het aandeel 65-plussers relatief hoog. dorpen met relatief weinig 65-plussers zijn Veenhuizen, altena, 
Peest, Zuidvelde en roderwolde. 

Dorpen met weinig 65-plussers zijn niet per definitie dorpen met veel jeugd. Dorpen met een hoog aandeel kinderen 
(0-14 jaar) zijn Peest, een-West, Westervelde, Steenbergen, altena, Zuidvelde, een en Peize. dorpen met een relatief 
hoog aandeel van huishoudens met kinderen zijn: Zuidvelde, Sandebuur, Peest, altena, Veenhuizen, langelo, huis ter 
heide en Nieuw-roden.

tabel 2.1

bevolkingsontwikkeling 

Noordenveld 2000-2012

(bron: CbS)

  bevolking op 1 januari geboorteoverschot vestigingsoverschot 
    inclusief correcties

 2000 30.740 83 127

 2001 30.959 100 495

 2002 31.565 68 289

 2003 31.936 119 78

 2004 32.129 37  -469

 2005 31.712 75 -188

 2006 31.573 38 -174

 2007 31.439 29 -219

 2008 31.253 -19 -169

 2009 31.075 -21 -251

 2010 30.808 -13 4

 2011 30.794 -46 193

 2012 30.941  .  .

tabel 2.2

groei en krimp totale bevolking

per kern 2005-2011

(bron: CbS, bewerking 

Stamm)*

* Van alteveer, matsloot, 

Peizermade, Peizerwold, Sandebuur 

en terheijl zijn geen afzonderlijke 

gegevens beschikbaar.

** Peize inclusief Peizermade en 

peizerwold, excluisef altena.

*** Van Nietap en terheijl zijn geen 

afzonderlijke gegevens.

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2005-2011  2005-2011
         (verhouding 2011 (absoluut)
         t.o.v. 2005)

 altena 320 320 320 310 310 235 310 0,97 -10 

 een 830 840 810 860 840 820 805 0,97 -25

 een-West 220 230 220 230 230 225 220 1,00 0

 foxwolde 228 228 228 218 218 228 223 0,98 -5

 huis ter heide 130 120 130 130 140 135 130 1,00 0

 langelo 240 250 250 240 240 235 240 1,00 0

 leutingewolde 150 160 160 160 160 140 140 0,93 -10

 lieveren 259 259 249 259 259 269 259 1,00 0

 Nietap/terheijl** 1.080 1.120 1.110 1.100 1.090 1.070 1.075 1,00 -5

 Nieuw-roden 1.336 1.336 1.336 1.346 1.426 1.461 1.446 1,08 110

 Norg 3.820 3.810 3.790 3.730 3.710 3.655 3.630 0,95 -190

 Peest 120 130 110 120 130 130 140 1,17 20

 Peize*** 5.010 5.010 5.020 5.020 4.990 5.035 5.025 1,00 15

 roden 15.165 14.975 14.905 14.825 14.715 14.585 14.535 0,96 -630

 roderesch 351 331 331 341 341 331 331 0,94 -20

 roderwolde 322 322 322 342 342 357 352 1,09 30

 Steenbergen 209 219 209 209 209 209 214 1,02 5

 Veenhuizen 1.410 1.460 1.430 1.320 1.250 1.245 1.250 0,89 -160

 Westervelde 170 160 160 160 160 160 155 0,91 -15

 Zuidvelde 190 190 200 190 200 190 200 1,05 10

 Noordenveld 31.710 31.570 31.440 31.250 31.080 30.810 30.795 0,97 -915

tabel 2.3

aandeel 

leeftijds-

categorieën in 

totale bevolking 

2000-2012

(bron: CbS)

* Voorlopig

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

0 t/m 24 jaar 27,6% 27,8% 27,9%  28,2%  28,0%  27,4%  27,3%  27,3%  27,1%  26,9%  26,5%  26,5%  26,2%

25-44 jaar 28,2%  27,7%  27,4%  26,7%  26,2%  25,2%  24,1%  23,1%  22,5%  21,7%  21,1%  20,6%  20,3%

45-65 jaar  28,7%  28,7%  28,6%  28,9%  29,1%  29,8%  30,3%  30,7%  30,8%  31,0%  31,2%  31,1%  30,8%

65-74 jaar  8,9%  9,1%  9,3%  9,4%  9,6%  10,1%  10,5%  10,7%  11,0%  11,5%  12,0%  12,3%  12,9%

75+  6,6%  6,7%  6,8%  6,8%  7,1%  7,5%  7,8%  8,2%  8,7%  8,9%  9,1%  9,6%  9,8%

tabel 2.4

aandeel leeftijdsgroepen per dorp,

1 januari 2011 (bron: gemeente 

Noordenveld)*

* Van alteveer, matsloot en Peizerwold 

zijn geen afzonderlijke gegevens 

beschikbaar.

** gegevens Nietap en terheijl zijn niet 

apart te verkrijgen.

*** gegevens zonder buitengebied 

(alleen de kern zelf).

  % 0-14 jr  % 15-24 jr  % 25-44 jr  % 45-64 jr  % 65 jaar  % huishoudens

       en ouder met kinderen

Altena*** 19 9 32 31 8 46

Een 19 10 21 35 15 40

Een-West 20 11 26 28 15 38

Foxwolde*** 13 12 15 39 21 38

Huis ter Heide 17 14 21 31 18 42

langelo 16 11 15 42 16 44

leutingewolde*** 11 11 23 31 24 27

Lieveren*** 16 10 14 43 18 33

nietap + Terheijl** 13 11 18 35 22 34

Nieuw-Roden 17 13 22 32 17 42

Norg 15 8 19 30 29 28

Peest 25 7 24 36 9 49

Peize 19 9 19 31 22 37

Peizermade*** 15 11 22 33 19 40

Roden 17 10 21 29 24 34

Roderesch*** 16 10 22 34 18 31

roderwolde*** 16 9 22 41 13 36

Sandebuur*** . . . . . 50

Steenbergen 20 3 15 42 20 37

Veenhuizen 17 12 30 33 7 44

Westervelde 20 8 16 36 20 35

Zuidvelde 19 12 24 34 12 53

Noordenveld 17 10 21 31 22 34
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[21] bron: CbS (Statline).
[22] Provincie drenthe, Bevolkingsprognose 
xviii (assen, 2012)
[23] ook het CbS geeft in de meest recente 
prognoses een krimp tot 2020 van 2% 
en op de lange termijn een krimp van 
(bijna) 10%. CbS, Regionale prognose 
bevolkingsopbouw, Statline, oktober 2011.

Verandering in type huishoudens
het aantal huishoudens steeg in de periode 2000 tot 2011 met ongeveer 6%.21 er heeft echter wel een verschuiving in 
het type huishoudens voorgedaan. er kwamen minder huishoudens met kinderen (-3%), en meer huishoudens zonder 
kinderen. Vooral het aantal alleenstaanden nam fors toe (met bijna een kwart. deze ontwikkelingen houden verband 
met de vergrijzing (oudere inwoners wonen vaker alleen) en met sociaal-culturele ontwikkelingen (mensen wonen vaker 
alleen, onder andere als gevolg van scheidingen).

2.3 Verwachtingen voor de toekomst

Volgens de prognose van de provincie drenthe zal de bevolking van Noordenveld op de lange termijn krimpen.22 tot 
2020 is er nog sprake van een heel lichte afname. in 2020 heeft de gemeente volgens deze prognose naar verwachting 
30.350 inwoners, tegen 30.810 in 2010. in 2040 zijn het er volgens de prognose iets minder dan 27.000. dit betekent 
een verwachte krimp van ruim 2% tussen nu en 2020, en met 13% tussen 2010 en 2040.23 de daling van het aantal 
huishoudens zal, door de zogenaamde huishoudensverdunning (minder mensen per huishouden) wat later inzetten. tot 
2020 zal het aantal huishoudens nog iets toenemen; daarna gaat het aantal huishoudens ook dalen.

de ontgroening zal doorzetten. het aantal kinderen en jongeren zal dalen. in de periode 2010-2020 zal de 
‘basisgeneratie basisonderwijs’ (dit zijn alle 4-11 jarigen, plus 30% van de 12-jarigen) afnemen met 24%. Wanneer bij 
het maken van prognoses alleen wordt uitgegaan van kinderen die op dit moment al geboren zijn (‘migratie=0-
scenario’), dan daalt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd nog sterker. Vanaf 2020 blijft het aantal kinderen in 
deze leeftijdsgroep in de gemeente Noordenveld min of meer stabiel, verwacht de provincie.

ook de vergrijzing zet door. in dezelfde periode zal de groep 65-plussers juist sterk toenemen. in 2020 is het aantal 
65-plussers 24% groter dan in 2010; in 2040 is de groep 65-plussers gegroeid met ruim 37%. de groep oudere 
ouderen (75-plussers) groeit tot 2020 met 34% en tot 2040 met bijna 80%.

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. 

Prognoses op kernniveau
er zijn geen prognoses op het niveau van dorpen. dit heeft te maken met de grote onzekerheid op dit niveau; relatief 
kleine veranderingen 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 ouderen. 
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 dorpen in 
2020. 

uitgangspunt hierbij is de veronderstelling dat de verdeling van inwoners over de verschillende dorpen gelijk zal blijven 
aan de huidige verdeling. gezien de verschillen in procentuele groei of krimp tussen dorpen in de afgelopen jaren, is 
het niet aannemelijk dat dit de werkelijke verdeling van bewoners in 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 de tabel is daarom alleen indicatief (met ‘+’ of ‘-‘) aangegeven of het, op grond van historische ontwikkelingen, 
aannemelijk is dat de krimp in een bepaald dorp sterker zal zijn dan het gemeentelijk gemiddelde, of juist minder sterk. 
daarnaast is gekeken naar de relatieve aantrekkelijkheid van een dorp in termen van aanbod van nieuwe woningen 
(woningbouwplannen) en aanbod van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. 

Van een dorp met meerdere ‘plusjes’ mag worden verwacht dat tegenover de algemene bevolkingsdaling er nog enige 
aanwas van de bevolking zal zijn. hoe dat per saldo uitpakt, is op grond van deze indicatieve scores niet aan te geven. 
andersom, van een dorp met meerdere ‘minnetjes’ mag worden verwacht dat bovenop de algemene 
bevolkingsontwikkeling er nog (extra) bevolkingsdaling zal plaatsvinden.

tabel 2.5

Prognose van de bevolking van

Noordenveld naar leeftijd in verband met 

onderwijsvoorzieningen (bron: Provincie drenthe)

* basisgeneratie: het aantal 4- t/m 11-jarigen

plus 30% van de 12-jarigen.

** 70% van de 12-jarigen plus 13-22-jarigen.

 2010 2015 2020 2030 absoluut %

     2010-2019  2010-2019

0-3 1.130 1.000 970 1.000 -160 -14,2

basisgeneratie* 3.120 2.770 2.380 2.380 -740 -23,7 

12–22** 3.540 3.690 3.570 2.910 30 0,8

Totale bevolking 30.810 30.660 30.080 28.720 -730 -2,4

tabel 2.6

Prognose van de bevolking van Noordenveld 

naar leeftijd in verband met zorgvoorzieningen

(bron: Provincie drenthe)

 2010 2020 2030 2040 absoluut %

     2010-2039  2010-2039

65-74 3.710 4.310 4.460 3.930 220 5,9

75-plussers 2.820 3.790 4.560 5.040 2.220 78,7

totaal 65-plussers 6.530 8.100 9.020 8.970 2.440 37,4

Totale bevolking 30.810 30.080 28.720 26.810 -4.000 -13

tabel 2.7

Prognose per dorp*

* Zonder buitengebied.

** Peize exclusief altena, Peizermade; inclusief 

Peizerwold (van Peizerwold zijn geen afzonderlijke 

gegevens bekend).

*** exclusief Sandebuur.

**** Woonzorgvoorzieningen voor ouderen zijn er in 

roden, Peize en Norg. bouwplannen zijn er in roden 

(roderveld iV), Peize (de lange Streeken ii), een 

(Veldkampen) en Norg (osterveld).

 

altena 310*  309 - -

alteveer 100* 100  -

een 803 799 - +

een-West 224 223 +/- -

foxwolde 221 220 - -

huis ter heide 131 130 - -

langelo 243 242 - -

leutingewolde 139 138 - -

lieveren 256 255 - -

matsloot 33 33  -

Nietap/terheijl 1.065 1.060 - -

Nieuw-roden 1.440 1.434 ++ -

Norg 3.631 3.615 - - ++

Peest 143 142 + -

Peize 4.887** 4.866 + ++

roden 14.533 14.469 - - ++

roderesch 329 328 - -

roderwolde 316*** 315 + -

Steenbergen 211 210 + -

Veenhuizen 1.250 1.245 - - -

Westervelde 158 157 - -

Zuidvelde 199 198 + -

Peizermade 115 114 . -

Sandebuur 35 35 . -

 2011  2020 op basis relatieve groei bevolking woningbouw/
  van krimp % gemeente in het verleden woonzorg-
  (-2,4% over 2010-2020) (2005-2011) voorziening ***

effect op bevolkingsontwikkeling (positief / negatief)
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[24] Die definitie komt uit de sociale geografie 
en is afkomstig van de geograaf Walter 
Christaller.
[25] Zie bijvoorbeeld Stec groep, 
Vastgoedmarkt en vergrijzing (arnhem, 
2005), d. brounen en P. Neuteboom, 
Vergrijzing en de woningmarkt (rotterdam, 
2009) en rigo, Senioren op de woningmarkt 
(amsterdam, 2009).
[26] gemeente Noordenveld, Visie 
Noordenveld 2025.
[27] Stamm Cmo, Krimpen met perspectief. 
Demografische ontwikkelingen, gevolgen 
en kansen voor het Drentse basisonderwijs 
(assen, 2012)
[28] basisscholen staan in altena, een (2), 
Nietap, Nieuw-roden, Norg, Peize (2), roden 
(7), roderesch, roderwolde, Veenhuizen (2) 
en Westervelde.
[29] Zie bijvoorbeeld Provincie fryslân, 
Vrijwilligerswerk in beeld (leeuwarden, 
2006).

barometer leefbaarheid NoordeNVeld

Gevolgen van demografische ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor het draagvlak voor voorzieningen. Draagvlak is hier gedefinieerd 
als het aantal potentiële klanten – de bevolking - in de omgeving van een voorziening.24 om te kunnen bestaan hebben 
voorzieningen een bepaald minimum draagvlak (drempelwaarde) nodig. met name in de kleinere kernen leidt een 
ontgroenende en vergrijzende bevolking tot minder draagvlak voor voorzieningen. er moet dan een groot beroep 
worden gedaan op vrijwilligers en het organiserend vermogen van een gemeenschap om voorzieningen overeind te 
houden. dat betekent dat het vaststellen van wat een minimum draagvlak is, van dorp tot dorp kan verschillen, 
afhankelijk van de bereidheid tot vrijwilligerswerk en organisatiekracht. 

hierna worden enkele trends geschetst bij wonen, zorg, scholen en andere voorzieningen. 

Wonen

in het algemeen heeft de veranderende gezinssamenstelling gevolgen voor de toekomstige woonvraag: er zullen meer 
ouderenwoningen en woningen voor alleenstaanden, en minder gezinswoningen nodig zijn. hoe de ouderen gaan 
wonen in de toekomst is niet helemaal duidelijk: gaan ze verhuizen naar een appartement (bijvoorbeeld een 
zogenoemde nultredenwoning) of juist met aanvullende zorgvoorzieningen in hun oude huis blijven?25 de woonwensen 
verschuiven in elk geval voor een deel in de richting van meer vraag naar woon-zorgcombinaties, levensloopbestendige 
woningen en aanleunwoningen. in de toekomstvisie van Noordenveld staat hierover: “de marktvraag staat centraal: in 
2025 zijn er daarom meer woningen voor starters, éénpersoonshuishoudens en ouderen. dit wordt onder andere 
gerealiseerd door aanpassing en vervanging van bestaande woningbouw, en indien nodig nieuwbouw”. Nieuwbouw zal 
volgens de visie met name plaatsvinden ter vervanging van bestaande bouw. groei, voor zover nodig, vindt vooral 
plaats in roden. hiermee sluit de gemeente aan bij het besluit om de nieuwbouwopgave zoals in die eerder in de 
regiovisie assen-groningen was bepaald, naar beneden bij te stellen.26

Zorg

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. omdat het grotendeels om publieke voorzieningen gaat 
(aWbZ- en Wmo-voorzieningen), hangt de vraag in hoeverre die voorzieningen ook overeind kunnen worden gehouden, 
in sterke mate af van keuzes die de gemeente en de landelijke overheid op dit gebied maken. budgettaire kaders zullen 
veelal in de richting van schaalvergroting en meer efficiëntie wijzen.

eén van de innovatieve oplossingen voor wonen, zorg en welzijn waar de gemeente Noordenveld inmiddels mee werkt, 
is de Noordenveldwerker. Volgens de filosofie van de Noordenveldwerker worden alle inwoners zo eenvoudig, 
laagdrempelig en dicht mogelijk bij huis geïnformeerd, geadviseerd, ondersteund en begeleid om ervoor te zorgen dat 
zij zo lang mogelijk mee blijven doen en regie houden over hun eigen leven.

Basisonderwijs

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, met name op het gebied van kwaliteit en financiën.27 Noordenveld kent relatief veel kleine scholen: van de 
twintig basisscholen in Noordenveld hebben er vier op dit moment minder dan 50 leerlingen, en nog eens zes minder 
dan 80 leerlingen. 15 van de 26 dorpen in Noordenveld hebben geen basisschool.28

Overige publieke voorzieningen

over het algemeen hoeft bij publieke voorzieningen zoals het dorpshuis, jeugdhonk, sportvoorzieningen (velden, 
gymzalen), en openbaar-vervoervoorzieningen niet direct effect te zijn van demografische ontwikkelingen. Het aanbod 
van deze voorzieningen wordt voornamelijk beleidsmatig bepaald en wordt ingekaderd door de beschikbaarheid van 
publieke middelen – die staan, onder meer door de demografische ontwikkelingen, wel onder druk. 

Voorzieningen zullen sowieso moeten meegroeien met een veranderende samenstelling van de bevolking. openbaar 
vervoer zal bijvoorbeeld (nog) meer gericht moeten zijn op vervoerconcepten voor ouderen. bij jeugdvoorzieningen zal 
een groter bereik moeten worden gerealiseerd om draagvlak te houden. 

Verenigingen

Demografische ontwikkelingen maken dat verenigingen die vooral voor de jeugd zijn, in omvang zullen afnemen. 
Verenigingen die juist meer gericht zijn op ouderen kunnen wel qua ledental overeind blijven. over het algemeen wordt 
verwacht dat door vergrijzing het lastiger is om actieve leden te houden. onderzoeken naar vrijwilligerswerk laten 
echter niet altijd een (verwachte) afname van vrijwilligers zien. behoud van vrijwilligers en verenigingsleven in dorpen 
heeft niet alleen met vergrijzing te maken, maar ook met meer sociaal-culturele factoren.29

Private voorzieningen 
Private voorzieningen als winkels, postagentschappen en banken staan veel meer onder druk als gevolg van 
vraaguitval en concurrentie, en zijn vaak al uit de kleine dorpen verdwenen. bij supermarkten en andere detailhandel 
kan toerisme een ‘compenserende’ rol spelen, omdat toeristen in de zomermaanden extra vraag genereren.
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In dit hoofdstuk beschrijven we 
de ‘veronderstelde leefbaarheid’ 
van de dorpen. Dit is de 
leefbaarheid die 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 dorpen een profiel gemaakt.

de veronderstelde leefbaarheid brengen we in kaart door gebruik
te maken van:
• een score voor sociale infrastructuur;
• ruimtelijke en sociale kenmerken.

Sociale infrastructuur

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 infrastructuur is gebruik 
gemaakt van een door Scoop en de universiteit van amsterdam ontwikkeld 
model, waarbij acht aspecten worden onderscheiden: culturele voorzieningen 
en verenigingsleven, onderwijs, winkels, sport, horeca, financiële 
dienstverlening, zorg en bereikbaarheid.

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 
zogenoemd web-diagram op, waarop in één oogopslag te zien is hoe de kern 
op de verschillende aspecten scoort.30 de deelscores samen leveren ook een 
totaalscore op, die de veronderstelde leefbaarheid van een dorp weerspiegelt. 
in paragraaf 3.1 geven we een korte toelichting op de aspecten van sociale 
infrastructuur, en een korte weergave van de scores per dorp. 

Ruimtelijke en sociale kenmerken

Naast deze elementen kijken we ook naar een aantal andere ruimtelijke en 
sociale elementen die iets zeggen over de veronderstelde leefbaarheid: de 
gezinssamenstelling, de verhuismobiliteit, de gemiddelde woningwaarde, het 
aandeel huur versus koopwoningen, en het aandeel hoge inkomens (paragraaf 
3.4). die elementen geven aanvullende informatie over de veronderstelde 
leefbaarheid. ook aan de hand van die kenmerken typeren we de dorpen.

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. 31

veronderstelde

leefbaarheid 3

[30] de webdiagrammen staan in de bijlagen.
[31] de resultaten per dorp worden uitgebreid 
besproken in de bijlagen.
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[32] de aanwezigheid van bedrijventerreinen 
is in het ‘model’ niet meegenomen.
[33] Voor een-West ook haulerwijk; voor 
Nietap/terheijl ook leek. Winkels, sporten, 
zorg e.d. komen ook in de enquête (ervaren 
leefbaarheid) naar voren. daar wordt ook 
ingegaan op de gerichtheid op groningen 
en assen en andere plaatsen buiten de 
gemeente.

3.1 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;
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;
• dorpsactiviteiten; 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.

Winkels

Winkels zijn 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. 32

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 is hier bepaald door de afstand van een dorp tot 
de dichtstbijzijnde regionale kern roden, Peize of Norg.33 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 desk 
research. de (digitale) gemeentegids, websites van dorpen en internet in het algemeen waren de belangrijkste bronnen. 
de eerste resultaten zijn aan zowel gemeentelijke beleidsmedewerkers als bestuurders van de dorpsverenigingen 
voorgelegd om te checken of er nog zaken ontbraken. 

op basis van de verzamelde informatie is voor elk dorp 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 (zie tabel 3.1).

de tabel laat zien dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de dorpen. de drie ‘kerndorpen’ roden, Peize en Norg 
hebben het grootste aanbod aan voorzieningen. alle soorten voorzieningen zijn hier aanwezig. Vooral onderwijs, 
winkels, financiële diensten en zorg (huisarts) zijn maximaal voorhanden in deze dorpen. In Roden zijn zeven 
basisscholen, in Peize twee en in Norg één. horeca is ook volledig aanwezig; in Peize wat minder. Sportvoorzieningen 
zijn er wel, maar minder volledig. in de drie dorpen is ook een redelijk volledig aanbod van culturele en recreatieve 
voorzieningen. in roden en Peize zijn ook bedrijventerreinen. 

buiten de kerndorpen scoren met name Nieuw-roden, Veenhuizen en roderwolde redelijk hoog op sociale 
infrastructuur. een huisarts is er alleen in de drie kerndorpen. op andere aspecten verschillen de dorpen van elkaar. 
Nieuw-roden, Westervelde, roderwolde en Steenbergen scoren relatief hoog op winkelvoorzieningen. een hoge score 
voor het aspect ‘onderwijs’ (waarbij ook een peuterspeelzaal en kinderopvang meetelt) is er in de dorpen Nieuw-
roden, roderwolde, Veenhuizen en een. de dorpen altena, Nietap, roderesch en Westervelde hebben ook een 
basisschool. op het gebied van sportvoorzieningen en – verenigingen scoren 
vooral roderwolde, Veenhuizen en een hoog. een dorpshuis is er, naast in de 
drie kerndorpen, in Nieuw-roden, altena, een, roderesch en roderwolde. 

de kleine dorpen terheijl, Peizerwolde, Sandebuur en Zuidvelde hebben geen 
voorzieningen. dat de gemiddelde score van deze dorpen toch boven de ‘0’ ligt, 
heeft te maken met de score die zij behalen op het aspect ‘bereikbaarheid’. 
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[34] lieveren ligt ook dicht bij roden. 
matsloot ligt wat verder weg van een kern en 
dichtbij hoogkerk en groningen.
[35] gebaseerd op waarneming van 
betreffende dorpsbelangenverenigingen.
[36] eenzelfde relatie werd gevonden in 
de leefbaarheidsonderzoeken in Sluis, 
uitgevoerd door Scoop, en in borger-odoorn 
(Leefbaarheid is mensenwerk (assen, 2012))
[37] Die definitie komt uit de sociale geografie 
en is afkomstig van de geograaf Walter 
Christaller.

alle dorpen die laag scoren, liggen in de buurt van één van de kerndorpen, of een grotere plaats buiten de gemeente, 
zodat voorzieningen in beginsel niet veraf zijn. dit is bepaald op basis van de reisafstand (per auto) naar roden, Peize, 
Norg en leek. dit geldt voor:

• foxwolde, Sandebuur, leutingewolde, roderwolde, foxwolde, roderesch, alteveer, Steenbergen,
 Nieuw-roden (dichtbij roden)
• Peizerwold, Peizermade, altena, lieveren (dichtbij Peize)34 
• langelo, Westervelde, Zuidvelde, Peest, Veenhuizen en een (dichtbij Norg)
• Nietap, terheijl (dichtbij leek)

een-West ligt wat uit de buurt van een kern in de gemeente en is meer gericht op haulerwijk. huis ter heide in het 
zuidoosten van de gemeente is ook wel georiënteerd op assen (met name de supermarkt in Kloosterveen).35 

Op figuur 3.1 is te zien welke dorpen een hogere dan wel lagere totaalscore hebben voor de sociale infrastructuur. 

3.2 Relatie tussen sociale infrastructuur en inwonertal 

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 altijd 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. 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 ook uit dit onderzoek.36 het voorzieningenniveau, het verenigingsleven en de sociale activiteiten 
in een kern zijn sterk afhankelijk van de grootte van een dorp. In figuur 3.2 is deze relatie weergegeven. 

de middelste lijn geeft de beste benadering van de relatie tussen inwonertal en de score op de sociale infrastructuur 
aan. de stippellijnen geven de 90% marge daaromheen aan.

Vooral voor de kleinere dorpen is op bovenstaande manier ook iets te zeggen 
over de verwachting ten aanzien van het voorzieningenniveau op basis van het 
inwonertal. er geldt in het algemeen: hoe groter het inwonertal, hoe hoger het 
voorzieningenniveau. dit heeft onder andere te maken met het draagvlak voor 
voorzieningen. draagvlak is hier het aantal potentiële klanten in de omgeving 
van een voorziening.37 hoe groter het draagvlak in termen van bijvoorbeeld 
klanten bij winkels of leden bij verenigingen, hoe beter de voorziening – de 
winkel, de vereniging – in staat is om te bestaan. de relatie is niet 1-op-1. 
bijvoorbeeld het bestaan van een vereniging is met name ook afhankelijk van
de inzet van vrijwilligers, ongeacht het aantal leden.

tabel 3.1

Scores sociale

infrastructuur

* de totaalscore voor de hele 

gemeente komt relatief laag uit, 

omdat het is bepaald als 

(ongewogen) gemiddelde. de relatief 

lage scores van kleine dorpen wegen 

daarin zwaar mee. de voorzieningen 

in plaatsen als roden, Peize en Norg 

wegen juist beperkt mee in de 

totaalscore van de gemeente.

** in Peest is wel een zorgboerderij, 

maar die telt niet mee in het model 

dat hier voor sociale infrastructuur 

wordt toegepast.

altena 4,1 2,7 6,7 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,0

alteveer 0,6 3,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,7

een 7,1 3,6 10,0 0,0 4,4 6,7 0,0 0,0 4,0

een-West 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,3

foxwolde 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,6

huis ter heide 1,2 1,8 0,0 0,0 1,1 3,3 5,0 0,0 1,6

langelo 5,3 6,4 0,0 0,0 1,1 3,3 0,0 0,0 2,0

leutingewolde 1,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

lieveren 2,9 2,7 0,0 0,0 1,1 3,3 0,0 1,7 1,5

matsloot 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,5

Nietap 3,5 7,3 6,7 0,0 2,2 6,7 0,0 3,3 3,7

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

Norg 8,2 8,2 10,0 10,0 5,6 10,0 10,0 10,0 9,0

Peest 4,1 6,4 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0** 2,1

Peize 8,2 9,1 10,0 10,0 7,8 10,0 10,0 10,0 9,4

Peizermade 1,2 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Peizerwold 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

roden 10,0 9,1 10,0 10,0 5,6 10,0 10,0 10,0 9,3

roderesch 1,2 5,5 6,7 0,0 1,1 3,3 0,0 0,0 2,2

roderwolde 7,1 2,7 10,0 5,0 7,8 3,3 0,0 1,7 4,7

Sandebuur 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Steenbergen 1,8 2,7 0,0 5,0 0,0 3,3 0,0 1,7 1,8

terheijl 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Veenhuizen 4,1 3,6 10,0 0,0 5,6 6,7 10,0 0,0 5,0

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

Zuidvelde 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

noordenveld* 3,1 4,6 3,7 2,3 2,1 3,6 1,9 1,6 2,9
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figuur 3.1

totaalscores sociale 

infrastructuur per dorp
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[38] het gebruikte model meet bij de grote 
dorpen te grof om iets over de verhouding te 
zeggen. bij de kleine dorpen is het model wel 
voldoende verfijnd.
[39] Zie noot 38.
[40] bij Nietap/terheijl (hier samengenomen) 
zal dat zeker liggen aan de nabijheid van 
leek, waar veel voorzieningen zijn.

de relatie tussen inwonertal en sociale infrastructuur zegt niet alles, maar geeft met name voor de kleinere dorpen wel 
aan in welke dorpen er een grotere sociale infrastructuur is ten opzichte van wat op basis van het inwonertal verwacht 
mag worden, en - andersom - in welke dorpen er een kleinere sociale infrastructuur is ten opzichte van wat op basis 
van het inwonertal verwacht mag worden.38 als een dorp lager scoort dan verwacht mag worden, wil dat nog overigens 
niet zeggen dat dat dorp slecht scoort op leefbaarheid. het is echter wel interessant om bij dat dorp te kijken naar de 
oorzaken van het verschil, en de betekenis ervan voor de leefbaarheid. 

In figuur 3.3 zoomen we in op de kleinste dorpen. De middelste lijn geeft weer de beste benadering van de relatie 
tussen inwonertal en de score op de sociale infrastructuur aan. de andere lijnen 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.39 binnen die lijnen is het gebied waarbinnen afwijkingen nog als ‘normaal’ kunnen worden 
beschouwd. daarbuiten zijn de verschillen tot op zekere hoogte ‘afwijkend’.

Van de kleinste dorpen valt op dat Steenbergen, Westervelde en roderwolde een hogere score op sociale 
infrastructuur hebben dan op grond van hun inwonertal verwacht mag worden. de dorpen altena, een-West, 
Zuidvelde, foxwolde en leutingewolde scoren juist relatief laag. Van de wat grotere dorpen valt op dat Nieuw-roden 
een hogere sociale infrastructuur kent dan verwacht mag worden. Nietap/terheijl scoort juist lager.40

3.3 Lokale ruimtelijke en sociale kenmerken

Naast de sociale infrastructuur is een aantal lokale ruimtelijke en sociale
kenmerken in beeld gebracht:

1. huishoudens:
 • totaal aantal huishoudens;
 • eenpersoonshuishoudens;
 • huishoudens met/zonder kinderen;
 • gemiddelde grootte huishoudens;
2. Verhuismobiliteit;
3. aandeel huurwoningen;
4. gemiddelde woningwaarde (woz);
5. aandeel hoge inkomens.

Huishoudens

het aandeel eenpersoonshuishoudens – alleenstaanden – verschilt sterk tussen 
de dorpen: het loopt uiteen van minder dan 10% tot een derde van de 
huishoudens (zie tabel 3.2). er is een relatie tussen de omvang van een dorp en 
het aantal eenpersoonshuishoudens. de grootste dorpen - roden, Peize en 
Norg – behoren tot de dorpen met het hoogste aandeel. doorgaans speelt het 
hoge aandeel ouderen in deze dorpen een rol; ouderen wonen vaker alleen. de 
relatie gaat niet op voor alle dorpen: in leutingewolde, een-West, huis ter heide 
en Westervelde is het aandeel eenpersoonshuishoudens ook hoog. in met name 

figuur 3.3

afwijkingen van inwonertal 

en verwachte sociale 

infrastructuur bij kleinere 
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figuur 3.2
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[41] Nb: het betreft cijfers uit 2004.

een-West en huis ter heide is het aandeel 65-plussers relatief laag, zodat daar het hoge aandeel 
eenpersoonshuishoudens aan andere factoren moet liggen. in leutingewolde is 1 op de 3 huishoudens een 
eenpersoonshuishouden; daar is ook het aandeel 65-plussers in de bevolking relatief hoog.

het aandeel huishoudens zonder kinderen is het hoogst in Sandebuur, Peizermade, Nietap/terheijl, roderwolde, 
Steenbergen, roderesch en lieveren. het aandeel is in die dorpen hoger dan 40%. het zijn allemaal kleinere dorpen, 
met relatief lagere scores op sociale infrastructuur. het laagst is het aandeel huishoudens zonder kinderen in huis ter 
heide, een-West, Peest, Veenhuizen en Peize. opvallend is dat een aantal dorpen met een hoog percentage 
huishoudens met kinderen en een hoge gemiddelde huishoudensgrootte, niet een school hebben. een aantal dorpen 
zonder school behoort ook niet tot de allerkleinste dorpen, met name een-West, langelo en Zuidvelde.

dorpen met een relatief hoog aandeel van huishoudens met kinderen zijn: Peize, langelo, een-West, Zuidvelde, 
foxwolde, Peest, lieveren, leutingewolde en Steenbergen; in Sandebuur, Zuidvelde, altena en Peest zelfs rond de 
50%. 

dorpen met een relatief laag aandeel van huishoudens met kinderen zijn: leutingewolde, roderesch, lieveren en 
Nietap/terheijl. hier heeft een kwart tot een derde van de huishoudens één of meer kinderen. ook de grotere dorpen 
Norg, roden en Peize hebben een relatief laag aandeel van huishoudens met kinderen. dat heeft waarschijnlijk te 
maken met het hoge aandeel ouderen binnen die dorpen (waar de kinderen al uit huis zijn). 

de gemiddelde huishoudensgrootte loopt uiteen van 2,1 tot 2,9 personen. het landelijke gemiddelde ligt op 2,2. in de 
grotere steden is de huishoudensgrootte lager; op het platteland juist hoger. de cijfers over de dorpen passen dus bij 
het algemene beeld. de laagste gemiddelde huishoudensgrootte vinden we in leutingewolde, Nietap/terheijl, 
foxwolde, roderesch, Westervelde, en in de drie grote dorpen, roden, Peize, Norg. gemiddeld is een huishouden in 
die dorpen tussen de 2,1 en 2,4 personen groot. de grootste huishoudens vinden we in Peest, Zuidvelde en Sandebuur 
met bijna 3 personen per huishouden.

overige ruimtelijke en sociale kenmerken
er zijn ook andere ruimtelijke en sociale kenmerken te noemen. de verhuismobiliteit varieert sterk tussen de dorpen van 
38 tot 192 per 1.000 inwoners per jaar.41 het landelijke gemiddelde is 98 en doorgaans ligt het cijfer op het platteland 
lager. in de meeste dorpen in Noordenveld ligt de verhuismobiliteit inderdaad lager dan het landelijke gemiddelde. in 
een paar dorpen is dat niet zo: leutingewolde, Steenbergen en Veenhuizen.

Van lang niet alle dorpen is de waarde van de woningen - hier gemeten als de woz-waarde – bekend. de variatie tussen 
dorpen is ook hier aanzienlijk: de gemiddelde waarde varieert van ruim 200.000 tot ruim 400.000 euro. dit zijn cijfers 
van 2010; wat de huidige crisis op de woningmarkt voor effect heeft op de woningwaarde in Noordenveld is in het 
kader van de barometer niet bekeken. 

een andere manier om naar de sociale structuur te kijken is het percentage huurwoningen. Niet alle dorpen hebben 
overigens (sociale) huurwoningen. het aandeel huurwoningen varieert van 5% tot ruim 40%. dorpen met weinig 
huur- en dus veel koopwoningen zijn foxwolde, Peizermade en Peest (<10%). Veel huurwoningen zijn te vinden in 
roden, Nieuw-roden, Norg en vooral in altena (41%). omdat huurwoningen doorgaans goedkoper zijn en vaker in de 
grotere dorpen te vinden zijn, hangt de gemiddelde woningwaarde en de omvang van het dorp in zekere mate samen 
met het aandeel huurwoningen: hoe groter het dorp, hoe meer huurwoningen er zijn en hoe lager de gemiddelde 
woningwaarde is. Van de grote drie dorpen is in Peize het aandeel huurwoningen relatief laag (22%) en de 
woningwaarde juist wat hoger.

ten slotte kan ook gekeken worden naar het aandeel hoge inkomens. ook hier zijn lang niet van alle dorpen gegevens 
beschikbaar. het aandeel hoge inkomens varieert van 16% tot 39%. in een, een-West, roderesch en vooral langelo is 
het aandeel hoog. Zie tabel 3.3. 

tabel 3.3

ruimtelijke en sociale kenmerken 

per dorp (bron: CbS/gemeente 

Noordenveld)*

* Van alteveer, matsloot en Peizerwold 

zijn geen afzonderlijke gegevens 

beschikbaar. 

** gegevens Nietap en terheijl zijn niet 

apart te verkrijgen.

*** gegevens zonder buitengebied 

(alleen de kern zelf).

****dit zijn de meest recente cijfers die bij 

het CbS zijn op te vragen; het CbS heeft 

over de kleinste kernen geen gegevens 

beschikbaar.

***** huishouden met besteedbaar 

inkomen hoger dan 46.500 euro (2009).

altena*** 72 231 41 16

een 66 303 23 27

een-West 51 364 19 24

foxwolde*** 62 408 5 .

huis ter heide 45 . 31 .

langelo 46 392 8 39

leutingewolde*** 127 . 13 .

lieveren*** 43   11  

Nietap/terheijl** 72 313 18 22

Nieuw-roden 87 257 35 18

Norg 96 234 32 16

Peest 68 . 7 .

Peize 63 262 22 21

Peizermade*** 69 . 5 .

roden 78 226 38 18

roderesch*** 38 246 23 24

roderwolde*** 39 305 24 16

Sandebuur*** . . . .

Steenbergen 167 . 10 .

Veenhuizen 192 214 16 16

Westervelde 57 375 22 .

Zuidvelde 58 . 18 .

Noordenveld 87 251 31 20

Verhuismobiliteit
(aantal verhuizingen
per 1.000 inwoners;

2004)****

Gemiddelde
woningwaarde

(woz-waarde 2010; 
bron: gemeente)

Huurwoningen
percentage van
totaal (2010) %

Huishoudens met
hoog inkomen

(percentage van
totaal; 2009)***** %

tabel 3.2

huishoudenskenmerken

per dorp, 2011 (bron: CbS)*

* Van alteveer, matsloot en 

Peizerwold zijn geen afzonderlijke 

gegevens beschikbaar.

** gegevens Nietap en terheijl 

zijn niet apart te verkrijgen.

*** gegevens zonder 

buitengebied (alleen de kern zelf).

altena*** 125 15 39 46 2,5

een 320 21 40 40 2,5

een-West 85 29 33 38 2,6

foxwolde*** 65 23 38 38 2,4

huis ter heide 50 26 32 42 2,6

langelo 95 16 39 44 2,6

leutingewolde*** 50 33 40 27 2,2

lieveren*** 50 14 53 33 2,5

Nietap/terheijl** 520 24 42 34 2,4

Nieuw-roden 485 21 37 42 2,5

Norg 1.690 34 39 28 2,1

Peest 50 17 33 49 2,7

Peize 1.745 28 35 37 2,4

Peizermade*** 45 18 42 40 2,6

roden 6.390 30 36 34 2,3

roderesch*** 110 20 49 31 2,4

roderwolde*** 120 21 44 36 2,4

Sandebuur*** 10 8 42 50 2,9

Steenbergen 30 17 47 37 2,5

Veenhuizen 430 23 34 44 2,5

Westervelde 65 25 40 35 2,4

Zuidvelde 70 10 37 53 2,9

noordenveld 13.195 28 37 34 2,3

Huishoudens % Eenpersoons-
huishoudens

% Huishoudens
zonder kinderen

% huishoudens
met kinderen

Gemiddelde grootte 
huishouden
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[42] dat ligt in lijn met het landelijke beeld. 
landelijk beschouwt rond de tweederde 
van de bevolking zich als niet-kerkelijk (bron: 
SCP).
[43] Kerkelijkheid kan samenhangen met 
huishoudensgrootte. Kerkelijke gezinnen 
zijn doorgaans wat groter (meer kinderen). 
in Noordenveld wordt dat verband niet 
gevonden, behalve voor inwoners die tot de 
gereformeerd vrijgemaakte kerk behoren; 
zij behoren vaker tot een huishouden met 
één of meer kinderen, en zijn minder vaak 
alleenstaand.
[44] dorpen met een sterretje hadden een 
wat lagere respons, waardoor de resultaten 
vooral indicatief zijn. ook in leutingewolde 
en terheijl is het aandeel niet-kerkelijken 
relatief hoog; de gegevens zijn echter niet 
representatief.
[45] alteveer kent veel kerkelijken (bijna 45%), 
waaronder een groot aandeel gereformeerd 
vrijgemaakt. ook Peizermade kent veel 
kerkelijken (ruim 40%). huis ter heide kent 
veel gereformeerd vrijgemaakten. de cijfers 
zijn niet representatief.
[46] het percentage hoog opgeleiden is in 
Noordenveld hoger dan landelijk (28%; alleen 
15-65-jarigen; bron: CbS).
[47] geen opleiding, alleen basisonderwijs, 
of een lagere beroepsonderwijs.als hoogst 
genoten opleiding.

Kerkelijkheid

op basis van de voor de barometer gehouden enquête (die verder aan de orde komt in hoofdstuk 4) is nog een aantal 
sociale kenmerken van de dorpen te geven: kerkelijkheid en opleidingsniveau. ongeveer 30% van de inwoners va 
Noordenveld rekent zich tot een kerkgenootschap of een religieuze beweging.42 het gaat met name om de PKN.43 (zie 
figuur 3.4).

dorpen met relatief weinig ‘kerkelijke’ inwoners zijn altena*, lieveren*, roderesch*, roderwolde en Westervelde*.44 
dorpen met meer kerkelijke inwoners zijn Norg en een-West. in Norg geeft 25% van de inwoners aan zich tot de PKN 
te rekenen. in een-West is dat 19%. in een-West en Nietap wonen relatief meer mensen die zich tot de gereformeerd 
vrijgemaakte kerk rekenen (7%). Veenhuizen kent het hoogste aandeel katholieken (al is het aandeel inwoners dat zich 
katholiek noemt wel klein: 7%).45

Opleidingsniveau

Van de inwoners van Noordenveld is een groot deel hoog opgeleid: ruim 35% (zie figuur 3.5).46 opleidingsniveau hangt 
samen met het inkomen, en (indirect) of men over een huur- of koopwoning kan beschikken. inwoners met een hogere 
opleiding hebben vaker een hoger inkomen en wonen vaker in een koopwoning.

dorpen met een aandeel hoger opgeleiden dat ruim boven het gemiddelde ligt, zijn foxwolde*, lieveren*, Peize, 
roderesch*, roderwolde en Zuidvelde*. dorpen met juist een aandeel lager opgeleiden dat ruim boven het gemiddelde 
ligt, zijn altena* en Westervelde*.47

figuur 3.5
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Bij de ‘ervaren leefbaarheid’ gaat 
het om de beleving van burgers: 
hoe ervaren de inwoners van 
noordenveld zelf de 
leefbaarheid. uiteindelijk willen 
we daarmee de vraag 
beantwoorden in hoeverre de 
woonomgeving en voorzieningen 
aansluiten bij de wensen, 
verwachtingen en behoeften van 
de burgers.

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, de 
(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.

de ervaren leefbaarheid is in kaart gebracht door een enquête onder alle 
inwoners van 16 jaar en ouder in alle kernen van de gemeente.48 ruim 6.100 
mensen hebben een enquête ontvangen, waarvan 29% de enquête heeft 
ingevuld (er zijn 1.756 respondenten). dat is in beginsel genoeg om een 
representatief beeld van de mening van de totale bevolking van 16 jaar en 
ouder in de gemeente te geven. 

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 4.1)
• Werk (paragraaf 4.2)
• Vrijwilligerswerk en mantelzorg (4.3)
• Sociale contacten en eenzaamheid (paragraaf 4.4)
• Sociale samenhang (paragraaf 4.5)
• Vrijetijdsbesteding (paragraaf 4.6)
• Voorzieningen (paragraaf 4.7)
• gezondheid (paragraaf 4.8)
• mobiliteit (paragraaf 4.9)
• Veiligheid en overlast (paragraaf 4.10)

4ervaren
leefbaarheid

[48] de vragenlijst is gebaseerd op de 
vragenlijst die eerder door Scoop is ingezet 
bij leefbaarheidsonderzoeken in Zeeland, en 
door Stamm in de gemeente borger-odoorn. 
de vragen zijn aangepast aan de situatie in 
Noordenveld. ook zijn enkele extra vragen 
toegevoegd.
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[49] in beginsel worden de verbanden 
statistisch getoetst op 99% 
waarschijnlijkheid. dat betekent dat de kans 
1% is dat het gevonden verband op toeval 
berust, en dus de conclusie getrokken moet 
worden dat er geen verband is. in een aantal 
gevallen wordt het verband alleen gevonden 
bij een waarschijnlijkheid van 95%; het 
verband is dan dus minder zeker. dat is dan 
steeds in een noot aangegeven.
[50] mogelijk dat ook in leutingewolde veel 
huurders wonen: ook daar geeft meer dan 
20% van de respondenten, alhoewel de 
resultaten niet representatief zijn.
[51] ook in huis ter heide, leutingewolde, 
Peizerwold, Sandebuur en terheijl geven 
veel mensen aan een duurdere woning te 
bewonen. die resultaten zijn echter niet 
representatief.
[52] bij 95% waarschijnlijkheid, niet 99%.
[53] bij 95% waarschijnlijkheid, niet 99%.
[54] in totaal geeft 62% aan binnen de 
gemeente of binnen het eigen dorp te willen 
verhuizen. 
[55] in alteveer en terheijl valt vooral het hoge 
aandeel zelfstandigen op (rond de 30%; niet 
representatief).

in paragraaf 4.11 gaan we in op de tevredenheid van inwoners over hun woonplaats in het algemeen, en over een 
aantal specifieke onderwerpen. Paragraaf 4.12 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. 
 
de antwoorden worden gekoppeld aan kenmerken van respondenten zoals woonplaats, leeftijd, inkomen, opleiding 
e.d. als daar een statistisch verband tussen wordt gevonden, wordt dat vermeld.49

 

4.1  Wonen

Verreweg het grootste deel van de inwoners van Noordenveld (bijna 80%) woont in een koopwoning; ongeveer 20% 
woont in een huurwoning. respondenten uit roden en altena* wonen opvallend vaker in een huurwoning. in die 
dorpen geeft 20-25% van de respondenten aan huurder te zijn. (zie figuur 4.1).50 

omdat roden veel inwoners heeft, weegt roden zwaar in het totale gemeentelijke gemiddelde. daarom is het 
gemiddelde percentage inwoners dat in een huurwoning woont voor de hele gemeente 20%, terwijl in de figuur alleen 
altena* en roden boven dat gemiddelde uitkomen. 

onder de huurders zijn vaker mensen zonder inwonende kinderen. de meeste huurders betalen maandelijks tussen de 
400 en 600 euro aan huur. een groot deel van de eigenaren van een koopwoning (37%) schat de verkoopwaarde van 
hun woning tussen de 200.000 en 300.000 euro. een derde schat in dat de woning meer dan 300.000 euro waard is. 
er is een aantoonbaar verschil in woningwaarde in verschillende dorpen. Vooral in foxwolde*, langelo*, lieveren*, 
Steenbergen*, een, Zuidvelde*, Peest* en Westervelde* geeft een groot deel van de respondenten (ongeveer driekwart 
of meer) aan dat hun koopwoning meer dan 3 ton waard is.51

de verhuisgeneigdheid is in Noordenveld laag: 83% geeft aan niet te willen verhuizen binnen vijf jaar. hierin zijn geen 
duidelijke verschillen te zien tussen de dorpen. Jongeren (15-30 jaar) hebben veel vaker verhuisplannen dan andere 
leeftijdsgroepen. mensen waarbij geen kinderen inwonen, geven iets vaker aan verhuisplannen te hebben. mensen met 
geen opleiding of alleen lager onderwijs hebben veel vaker verhuisplannen. mensen zonder werk willen iets liever 
verhuizen dan mensen met werk. huurders hebben vaker verhuisplannen dan eigenaren van een koopwoning. 

het hebben van verhuisplannen hangt vooral samen met de (on)tevredenheid over de woning. mensen die matig 
tevreden zijn over de huidige woning willen vaker verhuizen. als men ontevreden is over de voorzieningen in het dorp is 
de verhuisgeneigdheid ook iets groter.52 de (on)tevredenheid over het eigen dorp als woonplaats heeft geen duidelijke 
relatie met verhuisplannen. 

mensen die altijd al in het dorp hebben gewoond, hebben iets minder vaak verhuisplannen. mensen die zich 
verbonden zeggen te voelen met het dorp waar zij wonen, hebben iets minder vaak verhuisplannen.53 

Van de mensen die binnen afzienbare tijd willen verhuizen, wil 42% binnen het 
eigen dorp verhuizen. 20% wil binnen de gemeente blijven als hij of zij gaat 
verhuizen.54 12% zou wel naar een plaats buiten de gemeente willen verhuizen, 
maar nog wel in Noord-Nederland. als redenen om te verhuizen wordt het 
vaakst de woning aangegeven; dat komt overeen met dat verhuisplannen vooral 
samenhangen met de (on)tevredenheid over de woning. ook ‘te weinig 
voorzieningen’ en ‘persoonlijke redenen’ worden nog redelijk vaak genoemd.

4.2 Werk

53% van de inwoners van Noordenveld heeft betaald werk. 10% is werkzaam 
als zelfstandige. dat is ongeveer 1 op de vijf mensen met een betaalde baan. 
ruim een kwart van de inwoners is gepensioneerd of met de Vut. 3,5% heeft 
een arbeidsongeschiktheiduitkering en nog eens 3,5% een werkloosheids- of 
bijstandsuitkering. 8,5% van de inwoners geeft aan vooral huisvrouw/-man te 
zijn. 

het hoogste aandeel werkenden vinden we in Peest (75%).55 het laagste 
aandeel werkenden vinden we in Norg. minder dan de helft van de inwoners 
daar heeft een betaalde baan. in Norg hangt dit samen met het hoge aandeel 
65-plussers in dat dorp. ook in Peize is het aandeel gepensioneerden relatief 
hoog (iets meer dan 30%). het hoogste percentage mensen met een 
werkloosheids- of bijstandsuitkering vinden we in altena*, Steenbergen*, 
langelo* en een-West.

% huurwoning

% Koopwoning

figuur 4.1
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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 ongeveer 80, betekent dit dat cijfers van de 

volgende dorpen als indicatief gezien moeten worden:

 • Altena • Lieveren

 • Langelo • Roderesch

 • Foxwolde • Een-West

 • Zuidvelde • Westervelde

 • Steenbergen • Peest

In grafieken en tabellen krijgen deze kernen steeds een asterisk (*) om aan te 

geven dat de resultaten met de nodige voorzichtigheid gebruikt moeten 

worden. men kan op basis van de enquête niet met zekerheid een uitspraak 

doen als: “dé inwoners van langelo vinden... ” 

daarnaast zijn de kwantitatieve resultaten van zeven dorpen 

en buurtschappen vanwege een te lage respons niet 

afzonderlijk zichtbaar in dit rapport. dit geldt voor:

• Alteveer • Huis ter Heide

• Leutingewolde • Matsloot

• Peizermade • Peizerwold

• Sandebuur • Terheijl

daar waar op grond van de enquête er wel opvallende 

resultaten waren in deze dorpen en buurtschappen worden 

die wel vermeld, in een voetnoot.
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[56] Volgens het SCP doet 37% van 
de plattelandsbewoners een vorm van 
vrijwilligerswerk, tegenover 26% van 
de stadsbewoners. SCP, overgebleven 
dorpsleven (rijswijk, 2008). 
[57] de gemiddelde leeftijd van respondenten 
die vrijwilligerswerk doen, is ongeveer 
gelijk aan de gemiddelde leeftijd van alle 
respondenten.
[58] onder 65-plussers is het percentage 
14%. 
[59] bij 95% waarschijnlijkheid, niet 99%.
[60] lager opgeleiden geven beduidend 
minder vaak mantelzorg, maar daarbij mag 
niet helemaal uitgevlakt worden dat de vraag 
door lager opgeleiden, vanwege mogelijke 
onduidelijkheid over het begrip mantelzorg, 
niet goed wordt beantwoord. 

Van de inwoners met betaald werk, werkt 8% 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 totaal werkt 28% in het eigen 
dorp. 

34% van de inwoners werkt in Noordenveld. 17% werkt elders in drenthe, en maar liefst 45% werkt elders in Noord-
Nederland. aangenomen mag worden dat dit voor een groot deel groningen betreft. er is wel een onderscheid: 
inwoners uit de noordelijke helft van de gemeente werken vaker ‘elders in Noord-Nederland’ (waarschijnlijk vooral 
groningen) en inwoners uit de zuidelijke helft – Norg, Veenhuizen – werken vaker in ‘een andere gemeente in drenthe 
(waarschijnlijk vooral assen).

4.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk

Van de inwoners doet 33% vrijwilligerswerk. dat beeld wordt echter sterk gekleurd door het relatief lage aandeel 
mensen dat vrijwilligerswerk doet in roden; daar is het aandeel vrijwilligers in de bevolking 29%. in bijna alle andere 
dorpen schommelt het aandeel tussen de 35% en 45%. over het algemeen geldt dat op het platteland meer bewoners 
aan vrijwilligerswerk doen dan in stedelijke gebieden.56 het lijkt er dus op dat buiten roden de gemeente wat betreft 
vrijwilligerswerk meer een plattelandskarakter heeft. als reden om geen vrijwilligerswerk te doen, wordt het vaakst 
gebrek aan tijd genoemd.

het vaakst wordt vrijwilligerswerk gedaan in de kerk, in de sportvereniging of voor een organisatie met een 
maatschappelijk doel. ook relatief vaak worden genoemd de politiek, school of een zang-, muziek- of toneelvereniging.

Kerkelijken doen beduidend vaker vrijwilligerswerk dan niet-kerkelijken; het verschil is opvallend groot. het al dan niet 
hebben van betaald werk maakt ook uit: als men betaald werk heeft, doet men vaker aan vrijwilligerwerk dan als men 
geen betaald werk heeft. het aantal uren betaald werk lijkt daarbij niet veel uit te maken: zowel mensen met een klein 
baantje als een full time baan doen vrijwilligerswerk. het inkomensniveau en de opleiding blijkt ook van belang: hoe 
hoger het inkomen of hoe hoger de opleiding, hoe vaker men vrijwilligerswerk doet. mensen uit eenoudergezinnen 
doen minder vaak vrijwilligerswerk. mensen met een partner en/of kinderen juist vaker. Jongeren en 80-plussers doen 
minder vaak vrijwilligerswerk. de gemiddelde leeftijd van mensen die vrijwilligerswerk doen is 54.57 ten slotte speelt de 
beschikking over een auto ook een rol. mensen die de beschikking hebben over een auto doen veel vaker 
vrijwilligerwerk dan mensen zonder auto. 

Veruit het meeste vrijwilligerswerk wordt in het eigen dorp gedaan (65%). toch wordt ook een kwart van het 
vrijwilligerswerk buiten Noordenveld gedaan. de meeste mensen (bijna de helft) die vrijwilligerswerk doen, besteden 
hier 2 tot 4 uur per week aan. 

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen, verwacht ruim 36% dat de bereidheid tot vrijwilligerswerk zal afnemen; die 
groep maakt zich dus zorgen over de bereidheid van mensen om vrijwilligerswerk te (blijven) doen. daar staat 
tegenover dat bijna 60% denkt dat die bereidheid gelijk zal blijven. 

Mantelzorg

Van de inwoners zegt 17% in het afgelopen jaar mantelzorg te hebben gegeven.58 in een, foxwolde*, Westervelde*, 
Norg, Nietap, roderesch* en (vooral) Veenhuizen ligt het percentage mantelzorgers wat hoger. mantelzorgers hebben 
vaker betaald werk dan niet-mantelzorgers. de samenstelling van het huishouden houdt geen verband met het al dan 
niet verlenen van mantelzorg. Kerkelijke mensen geven iets vaker mantelzorg.59 de beschikbaarheid van een auto heeft 
veel invloed op mantelzorg: mensen die de beschikking hebben over een auto geven vaker mantelzorg.60

60% van de mantelzorgers voelt zich in meer of minder mate belast; 16% zelfs tamelijk tot zeer zwaar belast; 3% noemt 
zichzelf overbelast. Vooral de groep 31-60-jarigen voelt zich vaak belast; dit is een groep die ook op andere velden als 
werk en opvoeding het vaak druk heeft. ook (echt)paren met of zonder kinderen voelen zich vaker zwaar belast. een 
opvallende uitkomst is dat de mantelzorgers die zich overbelast voelen vaker geen betaald werk hebben; mogelijk 
spelen voor de overbelasting ook ander factoren een rol. Jongere mantelzorgers voelen zich het minst belast. 
Kerkelijken voelen zich vaker belast door het verlenen van mantelzorg dan niet-kerkelijken. hoger opgeleiden voelen 
zich eerder zwaar belast.

Van de mantelzorgers heeft 19% wel eens contact opgenomen met de gemeente voor vragen of ondersteuning. Van 
de mantelzorgers vindt bijna de helft (44%) dat er vanuit de gemeente meer aandacht zou moeten zijn voor 
mantelzorgers. 

ruim 4% van de inwoners van de gemeente heeft in het afgelopen jaar mantelzorg ontvangen. dat dit percentage lager 
ligt dan het aandeel mantelzorggevers, heeft te maken met het feit dat één zieke of gehandicapte vaak meerdere 
mantelzorgers heeft. Van de mensen tussen 60 en 80 jaar ontvangt 3% mantelzorg. boven de 80 is het aantal 
mantelzorgontvangers veel groter: 37%. 

Kerkelijke mensen geven niet alleen vaker mantelzorg, ze ontvangen ook vaker mantelzorg. dat heeft vooral te maken 
met dat kerkelijke mensen ook vaker tot de oudere leeftijdscategorieën behoren, die vaker mantelzorg ontvangen. 
hoger opgeleiden ontvangen minder vaak mantelzorg.

In figuur 4.2 staat het type mantelzorg dat mensen ontvangen; het gaat om het aantal keren dat het type zorg is 
genoemd door mensen die mantelzorg ontvangen. de meest gegeven vorm van mantelzorg is ‘hulp in de huishouding’. 
ook ‘begeleiding en/of vervoer’ en ‘troost en gezelschap’ zijn veel genoemde vormen van mantelzorg.

(Onbetaalde) hulp

66% 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. een deel van het 
werk wordt uitbesteed aan een betaalde hulp – het zal daarbij vooral gaan om 
huishoudelijke hulp. mensen die kerkelijk zijn, maken iets minder vaak gebruik 
van hulp. mogelijk hangt dat samen met de wat grotere mate van mantelzorg die 
zij ontvangen. ouderen tussen de 60 en 80 maken opvallend minder gebruik 
van hulp; 80-plussers juist meer. alleenstaanden en eenoudergezinnen krijgen 
vaker hulp. mensen met een hoog inkomen ontvangen opvallend minder vaak 
hulp dan andere inkomensgroepen. 
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[61] in de gemeente Sluis werd een 
vergelijkbaar aandeel eenzamen gevonden: 
1 op de 5 inwoners daar zei zich (soms) 
eenzaam te voelen. opvallend in Noordenveld 
is dat van de leeftijdsgroep 61-80-jarigen 
minder mensen zich (soms) eenzaam voelen, 
maar van de categorie boven de 80 juist veel 
meer (51%). in borger-odoorn voelt 17% van 
de inwoners zich wel eens eenzaam, 1% 
(bijna) altijd.
[62] dat heeft niet te maken met de 
aanwezigheid van de penitentiaire inrichting 
(gevangenis); ‘bewoners’ van de gevangenis 
zijn niet meegenomen in de enquête.
[63] bij 95% waarschijnlijkheid, niet 99%.
[64] ook in huis ter heide en leutingewolde 
geven opvallend veel mensen aan altijd 
al in het dorp te hebben gewoond (25% 
respectievelijk 20%; niet representatief).

4.4 Sociale contacten en eenzaamheid

de meeste inwoners hebben familie en vrienden in hetzelfde dorp wonen (respectievelijk 50% en 70%). mensen met 
een hoger inkomen en hoger opleidingsniveau hebben vaker hun dichtstbijzijnde familie buiten het dorp wonen. familie 
van mensen met een hoger inkomen en hoger opleidingsniveau woont ook beduidend vaker buiten drenthe. mensen 
met een hoger opleidingsniveau hebben ook vaker hun dichtstbijzijnde vrienden buiten het dorp wonen; een lager of 
hoger inkomen maakt wat dat betreft minder uit.

in de gemeente voelt 15% zich wel eens eenzaam; minder dan 1% van de inwoners voelt zich (bijna) altijd eenzaam.61 
een aantal dorpen springt er uit wat betreft ervaren eenzaamheid. in Zuidvelde* en Westervelde* voelen relatief veel 
mensen zich soms eenzaam. in Veenhuizen voelen relatief veel mensen zich (bijna) altijd eenzaam.62 opvallend zijn ook 
de dorpen Een-West*, Een en Altena* waar niemand zich eenzaam voelt (zie figuur 4.3). 

Wie zijn de mensen die zich (wel eens) eenzaam voelen? mensen die actief zijn in hun dorp – lid van een vereniging, 
meedoen met of mee-organiseren van activiteiten in het dorp - zijn minder vaak eenzaam.

Jongeren (15-30 jaar) en ouderen (80+) zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die zich (soms)eenzaam voelen: 
24% van de jongeren en maar liefst 51% van de 80-plussers voelt zich (soms) eenzaam. opvallend in Noordenveld is 
dat van de leeftijdsgroep 61-80-jarigen juist duidelijk minder mensen zich (soms) eenzaam voelen dan de leeftijdsgroep 
80-plussers.

het maakt voor de mate waarin mensen zich eenzaam voelen niet veel uit of zij altijd in hun huidige woonplaats hebben 
gewoond of niet. Kerkelijkheid heeft een klein beetje invloed op de mate waarin mensen zich eenzaam voelen: 
kerkelijke mensen voelen zich iets minder vaak eenzaam.63 opleiding maakt wel duidelijk uit: hoe lager de opleiding, 
hoe vaker men zich eenzaam voelt. ook als men geen kinderen (in het eigen huishouden) heeft wonen, voelt men zich 
vaker 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 (zie figuur 4.4 en 4.5).

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 veel. 
mensen die hun familie nooit bezoeken zijn echter wel vaker eenzaam. de afstand tot vrienden blijkt niet uit te maken. 
als men dagelijks iets met vrienden doet of een praatje maakt, is men minder vaak eenzaam. mensen die bijna nooit 
een praatje maken met die vrienden zijn vaker eenzaam.

het wel of niet hebben van een auto heeft invloed op het gevoel van eenzaamheid.
Van de mensen die altijd de beschikking hebben over een auto is 13% wel eens 
eenzaam; van de mensen die nooit over een auto kunnen beschikken hebben is 
dit 31%. 

4.5 Sociale samenhang

een kleine minderheid van de inwoners (13%) heeft altijd gewoond in het dorp 
waar zij nu wonen; nog eens 12% heeft eerder in een ander dorp binnen de 
gemeente Noordenveld gewoond. 

dorpen met het hoogste aandeel mensen dat altijd in het dorp heeft gewoond, 
zijn roderwolde, Zuidvelde*, altena*, een, langelo* en Peize*.64 de minste 
‘import’ – in termen van mensen die van buiten de gemeente in het dorp zijn 
komen wonen – woont in altena*, roderesch*, een, Steenbergen*, Zuidvelde*, 
Westervelde* en foxwolde. de dorpen waar het vaakst mensen van buiten 
Noord-Nederland naar toe zijn gekomen, zijn Norg, Veenhuizen, een-West, 
Peest*, roden en langelo, lieveren*. 
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[65] Peizermade valt op door het grote 
aandeel ‘neutraal’ (30%); beide niet 
representatief.
[66] alteveer kent ook veel mensen die 
aangeven trots te zijn op hun dorp (83% is 
het eens met de stelling; 17% zeer eens; niet 
representatief).
[67] 62%; dit is vergelijkbaar met de situatie in 
Sluis. in borger-odoorn is ongeveer 75% lid 
van een vereniging.
[68] landelijk is het ongeveer 2%; in 
Noordenveld 6%.
[69] in alteveer en terheijl zijn opvallend veel 
mensen lid van een vereniging; in alteveer 
83%, in terheijl zelfs alle respondenten (niet 
representatief).

Binding met het dorp

inwoners van de gemeente voelen zich verbonden met het dorp waar zij wonen: 33% zegt zich ‘zeer verbonden’ te 
voelen, nog eens 43% ‘een beetje verbonden’. 88% van de inwoners geeft aan dat ze zich ‘thuis voelen’ in hun dorp.

de ‘middengroepen’ wat betreft leeftijd (31-60 jaar en 61-81 jaar) voelen zich het vaakst ‘zeer verbonden’ met hun 
dorp. mensen met een hoger inkomen voelen zich vaker verbonden met hun dorp. de dorpsbinding houdt ook verband 
met de woonduur: mensen die korter in hun huidige woonplaats wonen, voelen zich over het algemeen minder vaak 
verbonden met dit dorp.

figuur 4.6 toont welk deel van de inwoners van de verschillende dorpen zich verbonden voelt met het eigen dorp. 
inwoners van Westervelde*. Peest*, roderwolde, langelo* en altena* voelen zich het vaakst ‘zeer verbonden’ met hun 
dorp. Steenbergen* en Zuidvelde* vallen op omdat er zowel een relatief grote groep is die zich zeer verbonden voelt als 
een relatief grote groep die zich niet verbonden voelt of er neutraal over is. het dorp een valt op omdat geen van de 
respondenten daar aangeeft zich niet verbonden of neutraal te voelen.65

de grotere kernen Norg, roden en Peize scoren ‘gemiddeld’: er is zowel een grote groep die zich zeer verbonden voelt, 
maar ook een redelijk grote groep die zich niet verbonden of ‘neutraal’ voelt. er wordt wel verondersteld dat de binding 
in kleine dorpen groter is dan in grotere dorpen. in Noordenveld wordt de sterkste dorpsbinding inderdaad in kleinere 
kernen gevonden; een statistisch verband tussen dorpsgrootte en verbondenheid wordt echter niet gevonden. 

‘Naoberschap’ staat hoog in het vaandel voor de inwoners van de gemeente. maar liefst 92% van de inwoners zegt 
altijd bereid te zijn om zijn buren te helpen als dat nodig is. bijna 90% zegt het belangrijk te vinden dat mensen in het 
dorp op elkaar kunnen rekenen als dat nodig is. 

een meerderheid van de inwoners (54%) vindt dat nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de gemeenschap. 

op de stelling ‘dit is een dorp om trots op te zijn’ antwoordt 62% van de inwoners bevestigend. lieveren*, 
Steenbergen*, roderwolde en Veenhuizen vallen op door een hoog percentage mensen die het zeer eens zijn met de 
stelling, alhoewel Steenbergen* ook een relatief hoog percentage mensen kent die het er niet mee eens zijn.66 Nieuw-
Roden valt met een hoog aandeel mensen die het niet eens zijn met de stelling (zie figuur 4.7).

4.6 Vrijetijdsbesteding 

Verenigingen

ruim 60% van de inwoners van Noordenveld is lid van een of meer verenigingen.67 ruim een derde is lid van een 
sportvereniging of sportschool. er is geen verschil tussen leeftijdsgroepen in de mate waarin mensen lid zijn van een 
sportvereniging of sportschool. hetzelfde geldt voor verenigingen voor dorpsbelangen. 1 op de 6 inwoners is lid van 
een kerkelijke vereniging, 1 op de 10 is lid van een buurt- of wijkvereniging en ongeveer 1 op de 20 van dorpsbelangen. 
1 op de 16 is lid van een politieke partij, wat relatief veel is.68 ruim een derde is van geen enkele vereniging lid. oudere 
inwoners zijn over het algemeen vaker lid van een vereniging dan jongere – met uitzondering van sportverenigingen. 
dat geldt niet voor de 80-plussers; die zijn juist minder vaak lid van een vereniging.

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

inwoners van Zuidvelde*, langelo*, Peest*, roderwolde en een zijn relatief vaak lid van een of meer verenigingen.69 
inwoners van de grotere dorpen Norg, Peize, roden, Nieuw-roden en Veenhuizen juist minder vaak. toch is ook in die 
dorpen rond twee derde van de inwoners lid van een vereniging. (zie figuur 4.8)
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[70] landelijk is er in 95% van de 
huishoudens toegang tot internet. 
[71] ook in leutingewolde ligt dit percentage 
laag (78%; niet representatief).

in roden is het aandeel mensen dat lid is van een vereniging relatief laag. omdat roden veel inwoners heeft en 
daardoor zwaar meeweegt in het gemeentelijk gemiddelde, is het gemiddelde aandeel van de bevolking dat lid
is van een vereniging (62%), lager dan het aandeel voor de meeste dorpen in de figuur.

mensen die zich verbonden zeggen te voelen met het dorp, zijn vaker lid van wijk- of buurtverenigingen en verenigingen 
voor dorpsbelangen. mensen die zich (helemaal) niet verbonden voelen, zijn vaker geen lid van een vereniging. 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 van een vereniging buiten het dorp. 

Uitgaan

bijna 90% van de inwoners heeft in het afgelopen jaar ‘wel eens’ of ‘regelmatig’ een restaurant of eetcafé bezocht. 
ruim 65% bezocht wel eens of regelmatig een café. bijna de helft ging ook wel eens of regelmatig naar de bioscoop. 
ruim de helft naar een culturele voorstelling. het vaakst ging men naar een voorstelling van cabaret, toneel of 
kleinkunst of naar een museum; het minst vaak naar een dansvoorstelling of een concert van klassieke muziek.

Vrije tijd

de meeste vrije tijd besteden inwoners van Noordenveld aan tV kijken of kijken of luisteren naar andere media. ook 
aan sociale contacten wordt relatief veel tijd besteed. uitgaan doen mensen doorgaans niet dagelijks en vraagt dus 
gemiddeld per week de minste tijd.

Internetaansluiting 

Voor vrije tijd en – in toenemende mate – sociale contacten is een internetaansluiting belangrijk. het aantal inwoners 
dat de beschikking heeft over een internet aansluiting in Noordenveld is hoog. gemiddeld heeft 90% van de inwoners 
de beschikking over een internetaansluiting. landelijk ligt dat percentage iets hoger.70 in Westervelde* geven minder 
mensen aan de beschikking over een internetaansluiting te hebben.71

Op de hoogte blijven

om op de hoogte te blijven van nieuws dat er in de gemeente speelt, verlaten de meeste mensen zich op de kranten 
die in de regio worden uitgegeven: 25% van de inwoners gebruikt dé Krant en het roder Journaal, 16% gebruikt het 
dagblad van het Noorden. 10% gebruikt rtV drenthe. Voor nieuws van de gemeente zijn dit ook de belangrijkste 
kanalen. 

4.7  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 de figuur 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 (zie 
figuur 4.9).

op basis van de enquête is goed te zien wat het verzorgingsgebied is van de verschillende voorzieningen. Wie naar 
een bioscoop, theater of concertzaal wil, gaat hiervoor vaak buiten de gemeentegrenzen; het vaakst naar groningen. 
Van de mensen die wel eens naar een café of restaurant gaan, doet 30% dit buiten de gemeente, en ook weer vooral in 
groningen. Voor winkels die niet voor de dagelijkse levensbehoeften zijn, gaat men ook vaak buiten de gemeente 
winkelen. daarbij is er wat meer spreiding over de plaatsen waar men heen gaat. met name assen wordt vaker 
genoemd als het gaat om winkelen. drachten wordt bijna niet genoemd als een plaats waar men voor voorzieningen 
heen gaat (zie figuur 4.10).

Voor zorg- en sportvoorzieningen is men hoofdzakelijk georiënteerd op de eigen gemeente. dat geldt ook voor de 
winkels voor dagelijkse behoeften. Voor bankzaken gaat ruim 6% van de inwoners van Noordenveld naar een plaats 
buiten de gemeente. 

Voor bezoek aan dorpshuis, speeltuintje, kerk en voor de basisschool blijft men hoofdzakelijk binnen de gemeente
(zie figuur 4.10).
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[72] er is ook wel aangegeven dat mensen 
uit haren en zelfs uit duitsland komen 
winkelen in roden. daarvoor zijn twee 
factoren aan te dragen. ten eerste vormt de 
kampeerwinkel de Vrijbuiter een trekker van 
winkelend publiek, ten tweede kent roden in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld groningen geen 
betaald parkeren.
[73] ook inwoners van huis ter heide 
kiezen vaak voor een basisschool buiten 
de gemeente (waarschijnlijk assen; niet 
representatief).
[74] Vanuit huis ter heide wordt ook wel 
een huisarts in assen of elders bezocht (niet 
representatief).
[75] inwoners van huis ter heide zijn voor 
sportvoorzieningen ook op assen gericht 
(niet-representatief).

Waar men (binnen of buiten de gemeente) heen gaat voor een winkel, basisschool, sportvoorzieningen, een dorpshuis 
en huisarts is geografisch weergegeven in de figuren op de volgende pagina’s.

Winkels voor dagelijkse boodschappen

In figuur 4.11 is te zien dat voor winkels voor dagelijkse levensbehoeften Roden en Norg de meest bezochte plaatsen 
zijn; deze dorpen hebben een duidelijke regiofunctie. inwoners van Peize en Nieuw-roden doen de boodschappen 
voor een groot deel in het eigen dorp. inwoners uit Nietap gaan voor de boodschappen vooral naar leek, die uit 
een-West ook wel naar buiten de gemeente – hoogstwaarschijnlijk haulerwijk - en die uit altena* naar Peize. 

Andere winkels

Voor andere winkels – winkelen – reist men zoals gezegd vaak af naar een andere plaats, zoals groningen of assen. 
binnen de gemeente heeft roden een belangrijke winkelfunctie. Vanuit alle dorpen gaat men ook wel winkelen in 
roden.72

Bank/postagentschap

Voor bank- en postzaken is men binnen de gemeente vooral op roden, Peize en Norg gericht.

Basisschool 

Voor de basisschool is men vooral gericht op het eigen dorp als er een basisschool is (zie figuur 4.12). Roden, Norg en 
Westervelde* hebben ook een functie voor omliggende dorpen. inwoners uit Nietap en vooral een-West kiezen ook wel 
voor een basisschool buiten de gemeente (leek respectievelijk haulerwijk).73

Huisarts

huisartsen zijn binnen de gemeente alleen gevestigd in roden, Peize en Norg en daar gaat men dan ook heen (zie 
figuur 4.13). Vanuit Nietap gaat men ook vaak naar Leek voor de huisarts. Vanuit Een-West en ook wel Veenhuizen gaat 
men ook naar haulerwijk.74

Paramedische zorg en apotheek

Voor paramedische zorg en apotheek wordt voornamelijk van het aanbod in Peize, roden en Norg gebruik gemaakt. 
inwoners uit altena* zijn sterk op Peize gericht voor deze voorzieningen.

Sportvoorzieningen

Voor sportvoorzieningen kan men voor een deel in het eigen dorp terecht. 
daarnaast zijn roden, Peize en Norg belangrijk voor bezoek aan 
sportvoorzieningen. Vanuit Nietap is men op leek gericht; vanuit een-West 
(haulerwijk) ook buiten de gemeente.75 de gerichtheid op groningen voor 
sportvoorzieningen is beperkt. inwoners uit altena* zijn sterk op Peize gericht 
voor sportvoorzieningen (zie figuur 4.14).

Dorpshuis

bezoek aan het dorpshuis/dienstencentrum vindt vanzelfsprekend vooral in het 
eigen dorp plaats. Vanuit Nietap bezoekt men ook vaak het dorpshuis/
dienstencentrum in leek. roden en Peize hebben ook een functie voor andere 
dorpen. inwoners van een-West bezoeken het dorpshuis/dienstencentrum in 
Haulerwijk (zie figuur 4.15).

figuur 4.11
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De kaarten geven een beeld van welk deel van de
gebruikers van een bepaalde voorziening vanuit dorp x
naar plaats Y gaat.

De kleur van de vierkante vakken geeft steeds aan welk
deel van de inwoners van een bepaald dorp in dat eigen dorp 
gebruik maakt van een voorziening.

‘Donkerrood’ betekent dat (meer dan) 75% van de 
respondenten aangegeven heeft in het eigen dorp te blijven;
blauw 50-75%,
groen 25-50% en
roze < 25%.

De pijlen geven aan welk deel van de inwoners naar een ander 
dorp gaat voor een bepaalde voorziening.

De dikke paarse lijn betekent dat (meer dan) 75% van de 
gebruikers van een voorziening vanuit dorp x naar plaats Y gaat 
voor die voorziening.

De minder dikke hardroze lijn staat voor 50-75%,
de dunste roze lijn voor 25-50% en
de gestreepte lichtroze lijn voor minder dan 25%

van de gebruikers. 

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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[76] daarnaast is er in de gemeente een 
bibliobus.
[77] de respondenten uit alteveer, huis ter 
heide, leutingewolde, Peizermade en terheijl 
geven bijna allemaal een (zeer) goede ervaren 
gezondheid aan (niet representatief).
[78] dat geldt ook voor alteveer (niet 
representatief).

barometer leefbaarheid NoordeNVeld

Café, restaurant, theater

Voor een bezoek aan café of restaurant is men binnen de gemeente deels op het eigen dorp gericht en deels op met 
name Norg en roden. als men binnen de gemeente een theater of concert bezoekt, is dat meestal in roden. inwoners 
uit altena* zijn sterk op Peize gericht voor café- of restaurantbezoek.

Bibliotheek

Voor bibliotheekbezoek is men geheel aangewezen op een bezoek aan roden, Peize of Norg.76

Speeltuintje

een speeltuintje wordt meestal in het eigen dorp bezocht, maar ook vaak in roden.

Kerk

ook voor kerkbezoek valt de centrale positie van roden op. Vanuit alle dorpen gaat men wel in roden ter kerke. 
Kerkbezoek naar een ander dorp vindt ook wel plaats richting een, Norg, roderesch en roderwolde. inwoners uit 
altena* die ter kerke gaan, doen dat meestal in Peize.

Voorzieningen en mobiliteit
inwoners blijken voor veel voorzieningen te reizen naar een 
ander dorp dan waar zij wonen. Voor de meeste inwoners 
is dit ook geen probleem - de meeste inwoners (bijna 9 op 
de 10) kunnen immers op ieder moment van de dag 
beschikken over een auto. een kleine groep (5%) van de 
inwoners geeft echter aan (zeer) moeilijk bij voorzieningen 
te kunnen komen. dit zijn vaak mensen die geen auto tot 
hun beschikking hebben. onder de mensen die moeite 
hebben om bij voorzieningen te komen, zijn ouderen 
oververtegenwoordigd, net als mensen met een slechtere 
gezondheid. gezien het kleine aantal is het niet mogelijk 
om betrouwbare uitspraken te doen over in welke dorpen 
deze groep oververtegenwoordigd is.

4.8     Gezondheid

Van de inwoners noemt 83% zijn gezondheid goed tot 
zeer goed. de inwoners van een, Peest*, roderwolde, 
een-West*, Zuidvelde* en Westervelde* voelen zich het 
vaakst gezond (zie figuur 4.16). De bevolkingssamenstelling 
speelt een rol: de dorpen met woonzorgvoorzieningen - 
roden, Peize, Norg - hebben relatief lage scores op 
ervaren gezondheid.77

25% van de inwoners van Noordenveld heeft last van één 
of meerdere langdurige ziekten, aandoeningen of 
handicaps. Van deze mensen wordt 16% sterk belemmerd 
door de aandoening; nog eens 59% wordt er licht door 
belemmerd. Van het totaal aantal inwoners is 4% sterk 
belemmerd door een aandoening of handicap, en 15% 
licht belemmerd. dat mensen aangeven zich sterk 
belemmerd voelen, komt het vaakst voor in altena* en 
Westervelde*.78 

ruim een kwart van de inwoners beweegt hooguit twee dagen per week intensief; 55% beweegt vijf dagen of meer. 
Het gaat hierbij om tenminste 30 minuten per dag lichamelijk inspannende activiteiten, zoals sporten, wandelen, fietsen, 
maar ook inspannende activiteiten in tuin of huishouden. Vooral de inwoners van een-West, foxwolde* en Veenhuizen 
bewegen minder vaak dan het gemiddelde. 

de inwoners zijn redelijk tevreden met de bereikbaarheid van voorzieningen in 
de gemeente voor ouderen en mensen met een beperking, in termen van 
toegankelijkheid voor rolstoelen en parkeerplekken voor mensen met een 
beperking. een kleine minderheid van ongeveer 10% vindt dat er onvoldoende 
parkeerplekken zijn voor mensen met een beperking of dat openbare gebouwen 
slecht toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. 
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[79] en huis ter heide (niet representatief).
[80] 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. ook in borger-odoorn is dit 
ongeveer 9 op de 10.
[81] hier kan onder meer meespelen dat het 
vooral om ouderen van 80+ gaat; daaronder 
zijn meer vrouwen.
[82] ook in Peizermade wordt dit vaak 
genoemd (niet representatief).
[83] ook in terheijl en huis ter heide wordt dit 
vaak genoemd (niet representatief).

40% van de inwoners vindt de trottoirs in de dorpen een probleem voor mensen die slecht ter been zijn. een groot deel 
van de inwoners (28%) vindt dat er in hun dorp onvoldoende bankjes zijn voor mensen met een beperkt 
uithoudingsvermogen. dat vindt men vooral in altena*, een, langelo*, lieveren*, Nietap, Nieuw-roden en roderesch*.79 

4.9 Mobiliteit

het autogebruik in de gemeente is hoog. 88% van de inwoners heeft een rijbewijs; 87% heeft op ieder moment van de 
dag de beschikking over een auto.80 9% heeft helemaal geen beschikking over een auto; 4% alleen overdag of alleen ’s 
avonds of in het weekend. er zijn nauwelijks verschillen tussen de dorpen.

Jongeren (15-30) en ouderen (80+) hebben minder vaak ‘altijd’ de beschikking tot een auto en vaker helemaal geen 
beschikking over een auto. Van de jongeren heeft 75% altijd een auto tot zijn beschikking, van de 80-plussers 41%. 

opleiding en inkomen hebben veel invloed: hoe hoger het inkomen en opleidingsniveau, hoe vaker men de 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. inwoners met een lage opleiding hebben vaker geen 
rijbewijs.

tussen mannen en vrouwen is er een verschil: mannen hebben vaker altijd een auto tot hun beschikking (94% 
tegenover 87%).81 alleenstaanden hebben vaker helemaal geen beschikking over een auto in vergelijking met andere 
gezinssamenstellingen. dit geldt ook voor alleenstaande ouders. alleenstaanden en alleenstaande ouders hebben ook 
vaker geen rijbewijs.

Figuur 4.17 geeft een beeld van welk deel van de inwoners gebruik maakt van de auto, fiets en openbaar vervoer en 
met welke frequentie zij dit doen.

Van de inwoners gaat 98% wel eens met een auto ergens heen; bijna de helft doet dit dagelijks en nog eens 16% 4-5 
dagen in de week. de auto is dus heel belangrijk. de auto wordt vaker dan gemiddeld gebruikt in altena*, een, een-
West* lieveren*, Peest*, roderwolde, Veenhuizen, Westervelde* en Zuidvelde*.82 in de grotere kernen gebruiken minder 
inwoners de auto dagelijks dan in de kleinere kernen: dat heeft te maken met de andere bevolkingssamenstelling (meer 
ouderen die geen beschikking hebben over een auto) en waarschijnlijk ook met de nabijheid van voorzieningen.

93% van de inwoners gebruikt wel eens de fiets; bijna 30% gebruikt de fiets dagelijks. 7% van de inwoners gebruikt 
regelmatig (minimaal 2 dagen per week) het openbaar vervoer; een grote groep (bijna 40%) maakt alleen af en toe 
gebruik van het openbaar vervoer. 54% gaat nooit met het openbaar vervoer. inwoners van foxwolde*, Nieuw-roden, 
Peize, roden, en Zuidvelde* maken vaker gebruik van het openbaar vervoer. een opvallend groot aandeel van de 
inwoners van een, langelo*, lieveren*, Steenbergen* en Veenhuizen maakt nooit gebruik van het openbaar vervoer.83 

7% van de inwoners maakt wel eens gebruik van Wmo-vervoer (regiotaxi, doelgroepenvervoer). Vooral ouderen maken 
gebruik van Wmo-vervoer: bijna 40% van de 80-plussers maakt er (wel eens) gebruik van. onder de 61-80-jarigen is dit 
ruim 5%. onder de jongere leeftijdsgroepen zijn overigens ook gebruikers van Wmo-vervoer, maar daarbij gaat het om 
een klein aandeel (een paar procent).

Als de auto wordt gebruikt, is dat het vaakst om naar het werk of een winkel te gaan, of voor een uitje. Ook de fiets 
wordt vooral gebruikt voor woon-werkverkeer en om naar een winkel te gaan, maar ook wel als men gaat sporten. als 
met het openbaar vervoer gaat, is dat vooral voor werk en studie. 

rond openbaar vervoer speelt een zekere paradox. maar liefst 88% van de inwoners van Noordenveld vindt het 
openbaar vervoer een (erg) belangrijke voorziening. hiervoor is al aangegeven dat echter ruim de helft van de inwoners 
nooit met het openbaar vervoer reist. toch is er in zeker opzicht wel een verband tussen gebruik van en het belang dat 
men hecht aan openbaar vervoer. het openbaar vervoer wordt vooral in de grote kernen Norg, Peize, roden (erg) 
belangrijk gevonden; de inwoners daar maken ook vaker gebruik van het vervoer. in de kleinere dorpen wordt er 
meestal wat minder belang aan gehecht; men is daar kennelijk als het ware ‘gewend’ aan het gebruik van de auto.
ongeveer 40% van de inwoners geeft aan dat er voldoende vervoervoorzieningen zijn voor ouderen en mensen met 
een beperking; 10% vindt juist dat die voorzieningen onvoldoende aanwezig zijn; de rest heeft hierover geen (duidelijke) 
mening.

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, doen meer vrijwilligerswerk en 
zijn vaker lid van een vereniging. 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 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. 
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[84] 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.
[85] dit is hoger dan in het onderzoek in Sluis, 
waar driekwart van de inwoners tevreden zei 
te zijn met de woonplaats. in borger-odoorn 
was dit percentage 81%.

4.10 Veiligheid en overlast

inwoners van de gemeente voelen zich over het algemeen veilig. 81% voelt zich zelden of nooit onveilig; in het eigen 
dorp voelt 83% zich zelden of nooit onveilig.84 er zijn bijna geen mensen die zich vaak onveilig voelen. mensen die zich 
helemaal niet verbonden voelen met hun dorp, voelen zich in het algemeen vaker onveilig dan mensen die zich wel 
verbonden voelen. figuur 4.18 geeft een beeld van de verschillen per dorp.

er is ook een aantal stellingen voorgelegd om het algemene gevoel van onveiligheid en zorgen te meten. ook hieruit 
blijkt dat inwoners van Noordenveld zich over het algemeen veilig voelen. inwoners van roderwolde voelen zich relatief 
het veiligste, roden en Nieuw-roden worden het vaakst genoemd als minder veilig.

de punten die in de gemeente als geheel het vaakst tot een negatief oordeel leiden, zijn de veiligheid rondom 
‘hangplekken’ (wordt door 22% van de respondenten (zeer) negatief gevonden), verkeersveiligheid in de eigen straat 
(22%) en de verkeersveiligheid in het dorp (20%). Daarnaast wordt ook parkeeroverlast (van auto’s en fietsen) genoemd. 
10 tot 15% van de inwoners vindt dat een negatief aspect. Zie figuur 4.19.

Van de mensen die met één of meer gevallen van overlast of criminaliteit in aanraking kwamen, heeft 18% hiervan 
aangifte gedaan bij de politie. 

de meest genoemde vorm van overlast is hondenpoep (24%). dit speelt met name in de grotere kernen. andere 
vormen van overlast die relatief vaak worden genoemd, zijn rommel op straat (12%), verkeerslawaai (5%) en lawaai van 
de buren (4%). maar weinig mensen hebben last van lawaai- of stankoverlast van 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. Een flink deel van de inwoners van Noordenveld (60%) verwacht dat hun 
dorpsgenoten anderen zouden aanspreken op overlast. in geval van andere zaken, zoals inbraak, ruzie, overlast van 
jongeren of geweld op straat schommelt het percentage tussen de 35% en 50%. 

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. in het algemeen is de score hoger in kleine dorpen dan in de grotere 
dorpen (zie figuur 4.20). De grotere kernen Peize, Norg, Roden en Nieuw-Roden scoren relatief laag. Inwoners van 
grotere dorpen hebben dus meer het gevoel er ‘alleen voor te staan’.

4.11 Tevredenheid 

in deze paragraaf gaat het om de tevredenheid van de inwoners van Noordenveld. dat wordt gemeten ten aanzien van 
een aantal aspecten: de tevredenheid met het eigen dorp als woonplaats, de woning, de voorzieningen in het dorp, en 
de woonomgeving.

tevredenheid met dorp als woonplaats
87% van de inwoners is tevreden met zijn dorp als woonplaats85. in alle dorpen is een ruime meerderheid tevreden, 
maar er zijn wel verschillen. Peest* en lieveren* scoren heel hoog op tevredenheid met de woonplaats. Nieuw-roden 
en altena* scoren duidelijk lager. in altena* is overigens niemand ontevreden, maar vooral een grote groep matig 
tevreden (zie figuur 4.21).

er is ook gevraagd welke aspecten men belangrijk vindt voor het leven in het 
dorp. daaruit komt de aanwezigheid van voorzieningen, verkeersveiligheid,
en het ontbreken van criminaliteit/overlast als het belangrijkst naar voren
(zie figuur 4.22).
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[86] dit resultaat is vergelijkbaar met dat in 
Sluis, waar 88% tevreden zei te zijn over de 
eigen woning. in borger-odoorn is dit 87%.
[87] lage scores van tevredenheid met de 
eigen woning Zijn er ook in leutingewolde en 
Peizermade (niet representatief).
[88] dit is veel hoger dan in Sluis, waar 
40% van de inwoners tevreden is over de 
voorzieningen. het is ook veel hoger dan in 
borger-odoorn; daar was het 53%.

figuur 4.23 geeft aan welke factoren een rol spelen bij de keuze om in een bepaald dorp te gaan of blijven wonen. bij 
de keuze voor het dorp waar men woont spelen voorzieningen een belangrijke rol. bij voorzieningen worden de school, 
de winkel en de beschikbaarheid van openbaar vervoer vaak genoemd. de aanwezigheid van een school wordt - zoals 
valt te verwachten - vooral belangrijk gevonden door inwoners met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. de omgeving in 
termen van rust, ruimte, landschap en natuur, wordt ook vaak genoemd. Wonen en werken aan huis kunnen 
combineren, wordt relatief weinig genoemd, maar wel veel vaker dan het feitelijke percentage mensen dat van huis uit 
werkt (10%).

tevredenheid met eigen woning
over de eigen woning zijn de inwoners over het algemeen heel tevreden. 92% is tevreden over zijn of haar woning.86 
Zeer weinig mensen zijn uitgesproken ontevreden over hun woning. een klein deel is matig tevreden. altena* valt op als 
een dorp waar ongeveer 1 op de 5 inwoners matig of ontevreden is met de eigen woning.87

er is een groot verschil tussen huurders en eigenaren van koopwoningen: van de bewoners met een koopwoning is 
96% tevreden met dit huis, tegen slechts 73% van de bewoners met een huurhuis. 

tevredenheid met voorzieningen
over de voorzieningen in het eigen dorp zijn de inwoners van Noordenveld behoorlijk tevreden: 81% is hier tevreden 
over, 18% matig tevreden en 1% ontevreden.88 De verschillen tussen de dorpen zijn groot (zie figuur 4.24). De 
tevredenheid is het grootst in roden. omdat roden veel inwoners heeft, weegt roden zwaar in het totale 
gemeentelijke gemiddelde. buiten roden is de tevredenheid met voorzieningen echter een stuk lager en ligt die 
meestal tussen de 40% en 70%. Kernen waar opvallend veel mensen ‘ontevreden’ zijn, zijn een-West*, een, 
Steenbergen* en Veenhuizen.

Jongeren (15-30 jaar) zijn het minst tevreden over het voorzieningenniveau in hun dorp, ouderen van boven de 80 zijn 
ook minder tevreden.

er is ook gevraagd of men een voorziening mist, in het geval een voorziening niet in het dorp aanwezig is. Vooral in de 
kleinere dorpen wordt door een deel van de bevolking de winkel voor dagelijkse levensbehoeften (of een SrV-wagen) 
gemist. in dorpen als roderwolde, Zuidvelde*, altena*, Steenbergen* en roderesch* mist zo’n 20% tot 30% van de 
inwoners een winkel voor de dagelijkse boodschappen. in Veenhuizen en een is dit percentage opvallend hoog, 
respectievelijk 79% en 60%. 

een basisschool wordt in langelo* door een opvallend groot deel van de 
bevolking (21%) gemist.
openbaar vervoer wordt in een aantal dorpen door ongeveer de helft van de 
inwoners gemist: Steenbergen*, roderwolde, altena*, lieveren*, foxwolde* en 
Westervelde*. 

Zorgvoorzieningen worden vooral in Veenhuizen door een flink deel van de 
inwoners gemist. in dat dorp geven relatief veel inwoners aan dat ze het een 
gemis vinden dat er geen huisarts (38%), apotheek (32%), verzorgingshuis (22%) 
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[89] dit is iets hoger dan in Sluis, waar 
de inwoners de omgeving gemiddeld 
waardeerden met een 6,8. in borger-odoorn 
is dit 6,7.
[90] bijvoorbeeld vanwege een drukke weg 
door het dorp of sluiproutes via het dorp.
[91] de kernwaarden zijn benoemd in 
de gemeentelijke toekomstvisie die (in 
belangrijke mate) ook te maken hebben met 
leefbaarheid.

of aanbod van paramedische zorg (25%) is. ook in Steenbergen* worden de zorgvoorzieningen relatief vaak genoemd 
als een gemis (door rond de 20% van de inwoners). in de andere dorpen is dat veel minder.

een gemis aan een dorpshuis wordt door relatief veel inwoners aangegeven in Veenhuizen (38%) en Steenbergen* 
40%).

Een bioscoop of filmhuis wordt vooral in Roden gemist (door 25% van de inwoners). Ook een theater/concertzaal wordt 
wel gemist, maar dan vooral door de inwoners van in Peize (14%). 
een speeltuintje en trapveldje worden relatief vaak gemist in Steenbergen* (33% van de inwoners geeft dat aan). een 
bank of pinautomaat wordt relatief vaak gemist in Veenhuizen (33% respectievelijk 65%).

Sportvoorzieningen en de bibliotheek worden weinig genoemd als zaken die gemist worden in het dorp. dat is 
opvallend, omdat juist die voorzieningen nogal geconcentreerd zijn in enkele grotere dorpen. Kennelijk is men ofwel 
bereid om voor sporten en bibliotheek te reizen, ofwel is er weinig behoefte aan die voorzieningen.
 
dorpen waar inwoners relatief vaak aangeven een voorziening te missen zijn Veenhuizen, Steenbergen*, een-West*, 
roderwolde, Westervelde en een. in het geval van Veenhuizen speelt het (relatief) recente vertrek van de supermarkt 
en de jeugdsoos waarschijnlijk een rol. 

tevredenheid met de woonomgeving 
respondenten konden voor verschillende aspecten van hun woonomgeving een rapportcijfer geven. gemiddeld geven 
inwoners van de gemeente die omgeving een 6,9 voor deze aspecten samen.89 op het eerste gezicht zou men kunnen 
zeggen dat dat niet erg hoog is. er moet echter bedacht worden dat in het algemeen bij het vragen naar een 
rapportcijfer de bandbreedte van de scores niet groot is. men geeft niet zo gauw een onvoldoende, en men geeft ook 
niet gauw een ‘10’. in dat opzicht is een 6,9 als redelijk hoog te beschouwen.
 
de grotere dorpen Veenhuizen, roden, Norg en Peize scoren het hoogst. Westervelde* en een-West* scoren het laagst 
(zie figuur 4.25).

in tabel 4.1 zijn de rapportcijfers voor de deelaspecten voor alle dorpen op een rij gezet. in alle dorpen scoort het 
buitengebied duidelijk het hoogste; in de gemeente als geheel krijgt het buitengebied een 7,6. de bestrating scoort met 
gemiddeld ruim een 6 het laagste van alle aspecten, gevolgd door de groenvoorzieningen en de verkeersveiligheid 
(beide 6,6). 

met name bij de beoordeling van de verkeersveiligheid zijn er grote verschillen; de cijfers lopen uiteen van 4,6 tot 7,0. 
Kennelijk is er in een aantal dorpen iets aan de hand rond verkeersveiligheid.90 dorpen met een ‘onvoldoende’ op dat 
aspect zijn: lieveren*, langelo*, Westervelde*, foxwolde* en Steenbergen*. dat komt ook terug in een aantal open 
vragen die zijn gesteld.

Kernwaarden
in de barometer is ook gevraagd in hoeverre inwoners de kernwaarden uit de Visie Noordenveld 2025 van toepassing 
vinden op de gemeente Noordenveld.91 82% van de inwoners is het eens met de stelling “Noordenveld is leefbaar”; dat 
percentage ligt in de zelfde orde van grootte als het aandeel inwoners dat tevreden is met de woonplaats. ruim 80% is 
het eens met de stelling “Noordenveld is groen”. ook dat correspondeert met een ander resultaat: de waardering van 
de woonomgeving is redelijk hoog en die van het ‘buitengebied’ scoort van alle aspecten van de woonomgeving het 
hoogst. de kernwaarden ‘leefbaar’ en ‘groen’ worden dus in sterke mate onderschreven door de inwoners. 
ook de kernwaarde ‘ondernemend’ wordt redelijk sterk onderschreven. ruim een derde van de inwoners is het eens 
met de stelling “Noordenveld is ondernemend”. de grootste groep inwoners - iets minder dan de helft - staat hier 
neutraal tegenover, weet het niet of heeft geen mening.

bij de kernwaarden ‘transparant’ en ‘duurzaam’ is het beeld meer diffuus. bij 
beide staat bijna 60% er neutraal tegenover, weet het niet of heeft geen mening. 
bij ‘transparant’ is er een ongeveer even grote groep die het eens is met de 
stelling “Noordenveld is transparant” als oneens. 63% van de inwoners geeft 
aan dat er voldoende plaatsen zijn waar gemeentelijke informatie verkregen kan 
worden. de belangrijkste media zijn de lokale en regionale kranten. bij 
duurzaamheid zijn iets meer inwoners het eens dan oneens met de stelling 
“Noordenveld is duurzaam”.

tabel 4.1

tevredenheid met 

aspecten woonomgeving

altena*  5,8  4,4  5,1  7,6  7,1  5,6  6,3  6,0

een  6,4  6,3  6,7  7,4  7,3  7,0  7,0  6,6

een-West*  5,7  5,7  5,2  7,8  6,2  5,7  5,1  5,9

foxwolde*  7,5  6,4  6,6  7,2  7,5  5,4  5,5  6,5

langelo*  7,1  6,6  6,9  7,9  6,4  5,2  5,1  6,5

lieveren*  7,1  6,1  6,8  8,1  6,8  4,6  6,4  6,6

Nietap  6,3  6,0  6,7  8,0  7,5  6,1  6,7  6,8

Nieuw-roden  4,6  6,1  6,3  7,3  7,0  6,0  6,8  6,3

Norg  7,3  6,4  6,7  7,7  7,2  6,4  6,5  6,9

Peest*  7,6  6,1  7,1  8,3  7,3  5,9  5,7  6,7

Peize  7,2  6,2  6,4  7,4  7,3  6,7  7,0  6,9

roden  6,7  6,3  6,7  7,6  7,5  6,8  7,1  7,0

roderesch*  6,4  5,3  6,5  7,9  6,9  5,5  5,5  6,3

roderwolde  7,3  6,3  6,3  8,0  6,9  5,7  6,9  6,7

Steenbergen*  6,4  5,3  5,9  7,1  6,9  5,4  6,5  6,1

Veenhuizen  7,8  6,8  7,3  7,9  7,6  6,8  6,0  7,2

Westervelde*  7,4  4,7  6,4  7,3  7,4  5,3  6,4  5,9

Zuidvelde*  6,8  5,1  6,0  7,8  6,1  5,7  5,0  6,1

noordenveld  6,8  6,3  6,6  7,6  7,3  6,6  6,8  6,9
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[92] in borger-odoorn zijn er ongeveer 
evenveel mensen die vinden dat hun dorp 
vooruit of achteruit is gegaan. bijna de 
helft geeft aan geen verandering te hebben 
ervaren.
[93] in huis ter heide is door respondenten 
de deelname aan het 5-sterren dorp 
project als een vooruitgang ervaren (niet 
representatief).
[94] ook in roden is de ervaren 
achteruitgang relatief hoog (38%), maar (net) 
niet bovengemiddeld. in roden is leegstand 
van winkels genoemd als een factor die 
meespeelt bij het gevoel van achteruitgang.
[95] in borger-odoorn is dit 59%.

4.12 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. het 
aandeel mensen in de gemeente dat vindt dat hun dorp er op achteruit is gegaan is veel groter (38%) dan het aandeel 
mensen dat het tegenovergestelde vindt (13%). bijna de helft geeft aan geen verandering te hebben ervaren.92

Tussen de dorpen zijn grote verschillen (zie figuur 4.26). Positieve uitschieter is Veenhuizen, waar meer dan de helft van 
de mensen aangeeft dat het dorp er in het afgelopen jaar op vooruit gegaan is. Vooral de renovatie van (oude) panden 
heeft hier gezorgd voor een positieve impuls voor het dorp. ook in roderwolde zijn de inwoners tamelijk positief over 
de ontwikkeling van het dorp; in roderwolde blijkt dat vooral te maken te hebben met de komst van een mfa.93

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. een duidelijke ‘uitschieter’ is Nieuw-roden, waar 
een zeer ruime meerderheid vindt dat het dorp er op achteruit is gegaan. hier speelt de situatie in het centrum (met 
braak liggende terreinen en gebouwen die niet ontwikkeld worden) een rol. andere dorpen waar veel meer dan een 
gemiddelde achteruitgang wordt ervaren zijn de grote dorpen Norg, Peize, en de kleinere dorpen Steenbergen* en  
altena*.94  in Norg wordt door een deel van de mensen als een positieve factor gewezen op de verbetering van de 
wegen, maar is daar ook kritiek op (met name wat betreft de fietspaden en het weghalen van een vluchtheuvel). In 
Peize is door een deel van de inwoners gewezen op het vertrek van een aantal winkels die het gevoel van achteruitgang 
mede bepaalt. in Steenbergen* speelt mogelijk het vervallen van een busverbinding een rol. in altena* speelt een aantal 
zaken: de speeltuin (waar speeltoestellen zijn weggehaald), het groenonderhoud, en het gebrek aan onderhoud van 
tuinen door een deel van de huurders.

in Zuidvelde*, langelo* en een vindt niemand dat het dorp er op vooruit is gegaan, maar ook niet veel mensen dat het 
erop achteruit is gegaan. In Langelo is het onderhoud aan wandel- en fietspaden een factor die meespeelt bij de 
mensen die antwoorden dat het dorp er op achteruit is gegaan. in een is door sommige mensen aangegeven dat er 
een zekere mate van tweespalt is in het dorp rond het mfa. daar tegenover staan mensen die aangeven dat het 
positief is dat er woningbouw is in het dorp.

in de andere dorpen is er globaal genomen een even groot deel van de mensen die vindt dat het dorp er op vooruit is 
gegaan als achteruit is gegaan, en een groep die ‘er tussenin zit’. Ook daar spelen specifieke factoren in het dorp 
mogelijk een rol. Zo is door een deel van de inwoners in lieveren* en Peest* aangegeven dat het op zich positief is dat 
er recent verkeersbeperkende maatregelen zijn uitgevoerd (met name 30 km en 60 km zones), maar dat dat nog niet 
voldoende is om de verkeersveiligheid te vergroten. in een-West*, foxwolde* en Westervelde* is door inwoners 
genoemd dat het onderhoud van wegen, bermen en het groen achteruit loopt. het gevoel van achteruitgang in Nietap 
heeft mogelijk te maken met enige mate van verpaupering en leegstand van gebouwen.

Jongeren en 80-plussers oordelen wat positiever over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd dan andere 
leeftijdsgroepen. 

Naar de toekomst toe zijn bewoners tamelijk positief: in de gemeente als geheel ziet 61% de toekomst zonnig in. 
Opvallend somber zijn Nieuw-Roden en Altena* (zie figuur 4.27).95

Toekomstverwachtingen

er is een duidelijk verband 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.

er is ook gevraagd naar waar men zich zorgen over maakt. inwoners van de 
gemeente Noordenveld maken zich het vaakst zorgen over onderwerpen die te 
maken hebben met de woningmarkt. het gaat dan om de angst dat mensen 
hun woning niet meer kunnen verkopen, voldoende huizen voor starters, en in 
mindere mate leegstand. Vergrijzing en ontgroening en (in mindere mate) of er 
nog wel voldoende zorgvoorzieningen en huizen voor ouderen zijn in de 
toekomst, zijn ook onderwerpen die gemeentebreed vaak worden genoemd.
 
of er nog een basisschool zal zijn in het dorp wordt minder vaak genoemd dan 
onderwerpen die met de woningmarkt te maken hebben. Kennelijk worden 
deze zorgen op dit moment overschaduwd door het actuele thema van de 
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[96] in Veenhuizen speelt een discussie 
over het mogelijk samengaan van de twee 
scholen. ook in een zijn plannen om de twee 
scholen in één gebouw onder te brengen.
[97] in Veenhuizen is een aantal jaren gelden 
de supermarkt gesloten; in Peize hebben de 
zorgen waarschijnlijk te maken met de sluiting 
van drie winkels in de afgelopen tijd.
[98] het speelt ook in alteveer, huis ter heide 
en Peizermade (niet representatief).
[99] ongeveer de helft staat neutraal 
tegenover het functioneren van het 
dorpshuis. deze cijfers zijn gecorrigeerd 
voor de categorie weet niet/geen mening, 
aangenomen dat dit vooral geantwoord is 
door inwoners van dorpen zonder dorpshuis.
[100] de score op dorpskracht is in alteveer, 
Peizermade en vooral huis ter heide relatief 
hoog (>3,0); in terheijl is de score juist het 
laagst (3,5). getallen zijn niet representatief.

ontwikkelingen op de woningmarkt, dat vooral landelijk in media en de politiek veel aandacht krijgt. Waarschijnlijk 
speelt ook mee dat lang niet in alle dorpen een discussie over het verdwijnen van de basisschool speelt. in kleinere 
dorpen met een kleine basisschool speelt het thema wel. in altena*, een, foxwolde*, Nietap, roderesch*, roderwolde, 
Veenhuizen en Westervelde* maken relatief veel inwoners zich zorgen over het voortbestaan van de school.96 

Zorgen over het voortbestaan van winkels zijn er vooral onder inwoners van Nieuw-roden, Peize en Veenhuizen.97 in 
Peize, Veenhuizen en roderwolde maakt men zich het vaakst zorgen over of er nog wel genoeg leden zijn voor 
verenigingen.
de zorg over of mensen hun huis nog kunnen verkopen, wordt in bijna alle dorpen relatief vaak genoemd. of er nog wel 
genoeg woningen zullen zijn voor starters wordt vooral genoemd in roden, Norg, Peize, Nietap, Nieuw-roden en 
Veenhuizen. 

ook de zorg over vergrijzing en ontgroening speelt in alle dorpen een rol, maar wordt vooral in Norg, roden en 
roderesch* vaak genoemd. inwoners van Veenhuizen maken zich opvallend vaak zorgen om woningen voor ouderen. 

Waar moet de gemeente aan werken?

op de vraag waar de gemeente vooral aan zou moeten werken in het kader van leefbaarheid, noemen de inwoners 
verreweg het vaakst onderhoud aan straten en groenvoorzieningen en de aanwezigheid van een winkel voor dagelijkse 
levensbehoeften. bij het punt van het onderhoud speelt waarschijnlijk mee dat de gemeente heeft aangekondigd 
daarop te gaan bezuinigingen. dat de gemeente moet werken aan het behoud van een winkel, is op zich wel bijzonder, 
omdat dit in beginsel geen gemeentelijke taak is. 

‘de aanwezigheid van basisonderwijs’ wordt ook vaak genoemd. de gemeente moet volgens de inwoners verder 
werken aan een gevarieerd woningaanbod en aanwezigheid van zorgvoorzieningen. 

ook hier zijn verschillen te zien tussen de dorpen. met name in de kleinere kernen met een basisschool vinden 
bewoners dat de gemeente zich zou moeten inzetten voor het voortbestaan van de school. in kleine kernen zonder 
basisschool noemen bewoners ‘aanwezigheid basisonderwijs’ maar zelden als thema waar de gemeente zich mee 
moet bezighouden. in sommige van deze dorpen wordt ‘bereikbaarheid basisonderwijs’ wel vaak genoemd. 

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 20% bevestigend; 14% is het niet eens met de 
stelling. de meeste mensen zijn neutraal, weten het niet of hebben geen mening hierover. bijna 30% van de inwoners 
vindt dat de gemeente voldoende doet voor hun dorp; 16% vindt dat niet. ook hier stelt een meerderheid zich neutraal 
op, of weet het niet of heeft geen mening. 

het gevoel dat het eigen dorp door de gemeente wordt achtergesteld bij de ‘grotere dorpen’, speelt met name in 
altena* en een-West.98 opvallend genoeg speelt het gevoel ook in de grotere dorpen Nieuw-roden en Norg. in de 
beeldvorming zou het met name kunnen gaan om roden; in roden speelt dit probleem nauwelijks.

dorps- en wijkbelangen hebben een belangrijke rol in de gemeente. bijna 40% van de inwoners geeft aan dat dorps- of 
wijkbelangen voldoende doet voor het dorp of de wijk, en de inwoners voldoende informeert. ruim een kwart vindt dat 
de belangenvereniging ook invloed heeft op wat de gemeente doet. ruim een derde van de inwoners vindt dat het 
dorpshuis goed functioneert; een kleine minderheid is daar niet mee eens.99

92% van de inwoners zegt hun buren te zullen helpen als dat nodig is, en bijna 90% vind het belangrijk dat men op 
elkaar kan rekenen in een dorp. een grote meerderheid van de inwoners vindt het belangrijk dat het goed gaat met de 
bewoners van hun dorp (73%). Wanneer het gaat om de leefbaarheid van het dorp in meer algemene zin, dan voelen 
de inwoners zich minder verantwoordelijk: 52% voelt zich er verantwoordelijk voor dat het dorp er goed uit ziet; 55% 
voelt zich in algemene zin verantwoordelijk voor de leefbaarheid. ook hier zijn er verschillen tussen de dorpen groot. 
over het algemeen wordt in kleinere dorpen de stelling door meer mensen onderschreven dan in de grotere dorpen. 

55% van de mensen verwacht dat inwoners zich inzetten voor het dorp, maar een lager percentage - 32% - zegt zich 
zelf graag in te zetten voor het dorp; ongeveer eenzelfde percentage (35%) 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 dorpskracht zegt dus 
iets over de mate waarin inwoners zelf verwachten dat de inwoners uit hun dorp zelf bezig gaan met het behoud van 
leefbaarheid. De resultaten zijn te zien in de figuur. 

de dorpskracht is lager in grote en kleinste dorpen en wat hoger in de middelgrote dorpen (tussen 150 en 800 
inwoners).100

 

hiervoor is opgemerkt dat in de kleinere kernen een ontgroenende en 
vergrijzende bevolking tot minder draagvlak leidt voor voorzieningen, maar dat 
vrijwilligers en het ‘organiserend vermogen’ van de gemeenschap dat kan 
tegengaan. de bereidheid tot vrijwilligerswerk en de organisatiekracht van een 
dorp komen (in zekere mate) tot uitdrukking in de hier berekende dorpskracht. 
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5
In dit hoofdstuk proberen we de 
gevonden resultaten te verklaren. 
Waarom zijn bepaalde inwoners 
tevreden, waarom zijn anderen 
minder tevreden over hun 
leefsituatie? Welke factoren 
spelen daarbij een rol en wat 
zegt dat over de voorwaarden 
voor leefbaarheid? 

door middel van de enquête die 
in dit onderzoek is gehouden, 
kan een aantal uitspraken 
daarover worden gedaan. 

de tevredenheid met het eigen 
dorp als woonplaats blijkt 
samen te hangen met een 

aantal factoren, zoals het oordeel over de woonomgeving, de verbondenheid 
met het dorp, en het oordeel over voorzieningen in een dorp. in dit hoofdstuk 
gaan we in op deze verbanden en op andere factoren die de algemene 
tevredenheid met de woonplaats kunnen verklaren. in de volgende paragraaf 
gaan we eerst in op de relatie tussen de ervaren leefbaarheid en de 
aanwezigheid van voorzieningen, verenigingsleven en activiteiten. 

5.1 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. in deze paragraaf werken wij uit 
op welke manier voorzieningen van invloed zijn op de ervaren leefbaarheid.

aanwezigheid voorzieningen (sociale infrastructuur)
de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid is niet eenduidig. er zijn dorpen 
met nauwelijks voorzieningen waar de tevredenheid met het eigen dorp als 
woonplaats heel hoog is, en dorpen met veel voorzieningen waar de inwoners 
toch relatief ontevreden zijn met hun woonplaats.101 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). 
daaruit mag je concluderen dat meer voorzieningen niet altijd leidt tot 
tevredener inwoners. 

In onderstaande figuur zijn alle dorpen van de gemeente met elkaar vergeleken 
op hun gemiddelde scores voor veronderstelde leefbaarheid (sociale 
infrastructuur) en ervaren leefbaarheid (tevredenheid met woonplaats). 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’). 

verklaringen
voor leefbaarheid

[101] dat blijkt ook eerder onderzoek. Zie 
bijvoorbeeld Stamm Cmo, Leefbaarheid 
is mensenwerk (assen, 2012), Scoop, 
Leefbaarheidsonderzoek Sluis (middelburg 
2009), Scoop, Sociale Staat van Zeeland 
(middelburg 2010), en Cab, Leven in de 
leegte (groningen 2011).
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[102] Nietap is een bijzonder geval, omdat 
het tegen leek aanligt. het is denkbaar dat 
in de beantwoording van de vragen over de 
tevredenheid over voorzieningen men ook 
de nabije voorzieningen in leek in het hoofd 
heeft gehad.

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 dorpen met weinig voorzieningen zou men woondorpen kunnen noemen. In die dorpen, onderaan in de figuur, zijn 
relatief weinig voorzieningen. in sommige woondorpen zijn de inwoners relatief tevreden. Kennelijk is het wonen in deze 
dorpen, ondanks weinig voorzieningen, toch zo prettig, dat de tevredenheid hoog is. er zijn ook ‘woondorpen’ waar de 
tevredenheid laag is. de grotere dorpen met veel voorzieningen scoren niet ‘automatisch’ hoog op de tevredenheid. 

er kan ook worden gekeken naar de verschillende aspecten van de veronderstelde leefbaarheid: culturele 
voorzieningen, bereikbaarheid, onderwijs, winkels, sport, horeca, financiële diensten en zorg. Er blijkt dat er ook bij de 
afzonderlijke aspecten geen verband aan te geven is met de tevredenheid met de woonplaats. met andere woorden, bij 
geen enkel aspect is de aan- of afwezigheid van die voorzieningen een verklarende factor voor de ervaren leefbaarheid.

tevredenheid voorzieningen
de tevredenheid over de voorzieningen in een dorp is wel een verklarende factor voor de algemene tevredenheid met 
een dorp als woonplaats. er blijkt een verband te zijn tussen de tevredenheid met voorzieningen in een dorp en de 
algemene tevredenheid met dat dorp als woonplaats. het woord ‘tevredenheid’ in de 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 alle dorpen geldt dat er een verband is tussen de tevredenheid van inwoners over de voorzieningen in hun dorp, 
en de algemene tevredenheid over dit dorp als woonplaats. de tevredenheid met voorzieningen hangt 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 grotere dorpen waar de inwoners – met veel voorzieningen – 
toch minder tevreden zijn. Kennelijk weegt de aanwezigheid van voorzieningen niet altijd (zwaar) mee. 

er zijn enkele verschillen tussen dorpen aan te geven. er is een groep dorpen waar de tevredenheid over voorzieningen 
relatief laag is, de sociale infrastructuur laag is en ook de tevredenheid met de woonplaats laag is. het gaat met name 
om altena*, Steenbergen*, een, een-West* en langelo*. er zijn ook dorpen waar de tevredenheid over de voorzieningen 
en de woonplaats laag is, maar de score op sociale infrastructuur niet laag is. dit geldt met name voor Veenhuizen en 
Nieuw-roden. in deze dorpen speelt actueel het vertrek van een winkel (Veenhuizen) en problemen met braak liggende 
terreinen en gebouwen die niet ontwikkeld worden in het centrum (Nieuw-roden). 

er is ook een aantal dorpen met een relatief hoge tevredenheid zowel over de woonplaats als de voorzieningen, maar 
met een lage score op sociale infrastructuur (een beperkte aanbod van voorzieningen). Kennelijk weten mensen het 
beperkte aanbod van voorzieningen op de een of andere manier naar tevredenheid oplossen. hier gaat het met name 
om Peest, lieveren*, foxwolde*, roderwolde, Westervelde* en Zuidvelde*.102 

5.2 andere verklaringen voor ervaren leefbaarheid 

dorpsbinding en ervaren leefbaarheid
de mate waarin mensen zich verbonden zeggen te voelen met hun dorp, hangt samen met hun tevredenheid over die 
woonplaats. in onderstaand diagram is te zien hoe de dorpen scoren op verbondenheid met het dorp en tevredenheid 
met de woonplaats. de relatie geldt niet voor alle dorpen even sterk. in Veenhuizen en Steenbergen* is de 
verbondenheid groot, maar de tevredenheid met de woonplaats minder groot. in Nietap, foxwolde*, lieveren* en 
Peest* is de tevredenheid relatief groot, maar is de verbondenheid met het dorp 
relatief laag. in Zuidvelde*, Westervelde* en roderwolde zijn zowel de 
tevredenheid als de verbondenheid hoog.

de verbondenheid uit zich vaak in lidmaatschappen of meedoen in activiteiten. 
Zo blijkt dat lid zijn van een vereniging een positief verband heeft met de 
tevredenheid over die woonplaats. 
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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 belangrijk in het verklaren van de ervaren 
leefbaarheid. dit roept de vraag op hoe de verbondenheid met het dorp versterkt kan worden.
 

relatie tussen tevredenheid met woonomgeving en ervaren leefbaarheid
in de barometer is ook gekeken naar een mogelijk verband tussen tevredenheid met woonomgeving en ervaren 
leefbaarheid. men zou immers kunnen veronderstellen dat die twee elementen met elkaar samenhangen. er is geen 
duidelijk verband gevonden tussen het oordeel dat mensen hebben over hun fysieke woonomgeving en de 
tevredenheid met de kern als woonplaats. dat geldt ook voor alle afzonderlijke aspecten van de woonomgeving. een 
aantal dorpen valt wel op: Nieuw-roden, Steenbergen*, altena* en een-West* hebben allemaal een lage score op de 
beoordeling van de fysieke omgeving en de tevredenheid met de woonplaats.

 
Zorgen over toekomst
mensen die zich zorgen maken over de toekomst van hun dorp, zijn beduidend minder tevreden met hun woonplaats 
dan mensen die dat niet doen. dit verband zien we ook op dorpsniveau: dorpen waar een groot deel van de bevolking 
zich zorgen zegt te maken over de toekomst, zijn vaak dorpen met en lagere ervaren leefbaarheid. Kennelijk is het niet 
alleen de huidige situatie die bepaalt hoe tevreden zij zijn. 

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 periode 
2005-2011 is gegroeid of gekrompen. gegroeide en gekrompen dorpen verschillen ook niet (duidelijk) van elkaar in het 
oordeel over de voorzieningen of de woonomgeving. 

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. dit verklaart het gegeven dat mensen die makkelijk bij voorzieningen kunnen komen (in 
hun dorp of daarbuiten) tevredener zijn met hun woonplaats dan mensen die daar meer moeite mee hebben. (zie figuur 
4.35). Zij zijn ook veel vaker eenzaam. het gaat om een relatief kleine groep: ongeveer 5% van de inwoners geeft aan 
(zeer) moeilijk bij voorzieningen te kunnen komen. het gaat vaak om mensen die geen auto tot hun beschikking 
hebben, om ouderen en om mensen met een slechtere gezondheid.
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het overgrote deel van de inwoners van Noordenveld is niet aangewezen op openbaar vervoer (bijna negen op de tien 
inwoners kunnen ieder moment van de dag beschikken over een auto), 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 heeft of niet altijd kan beschikken over een auto, ligt 
dit anders. Zij zijn duidelijk minder tevreden met de woonplaats. 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 
minder verbonden met hun dorp. 

Persoonlijke kenmerken
ten slotte blijkt een aantal persoonlijke kenmerken van de inwoners verband te houden met de tevredenheid met de 
eigen woonplaats. het is relevant om hier naar te kijken, omdat het signalen zijn dat de dorpen in de gemeente wellicht 
voor sommige groepen inwoners ‘leefbaarder’ zijn dan voor andere. 

mensen met een goede gezondheid blijken vaker tevreden over hun woonplaats dan mensen met een slechtere 
gezondheid. opvallend genoeg is dat verband er niet als het gaat om chronische ziekte of beperkingen daardoor. dat 
doet vermoeden dat de tevredenheid met de woonplaats ook iets persoonlijks (en emotioneels) is: het gaat er vooral 
om of men ‘zich goed voelt’. is dat niet het geval, dan is ook de tevredenheid met de woonplaats minder. Zo zijn ook 
mensen die zich (soms) eenzaam voelen, 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.

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 ook een verband met 
opleidingsniveau: mensen met een hogere opleiding zijn tevredener met hun woonplaats.

dit onderzoek toont geen verschil tussen hoe lang mensen in het dorp wonen of waar ze eerder woonden, en de 
tevredenheid met de woonplaats. dat zou men wel kunnen verwachten, omdat het wel zo is dat mensen die altijd in het 
dorp wonen zich meer verbonden voelen met het dorp. mensen die ‘van buiten’ zijn gekomen – met name van buiten 
Noord-Nederland – voelen zich minder verbonden. Zij zijn echter net zo goed tevreden (of ontevreden) over hun dorp 
als woonplaats als mensen die er hun leven hebben gewoond. 
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1
Noordenveld is een leefbare gemeente 

de gemeente Noordenveld voldoet op de meeste punten aan het wensbeeld 
dat is geformuleerd in de Visie Noordenveld 2025. Volgens deze visie wil de 
gemeente een leefbare gemeente zijn, wat onder meer inhoudt dat er een goed 
voorzieningenniveau is, een kwalitatief goed woningaanbod dat aansluit bij de 
vragen van de markt, dat cultuur en sport bijdragen aan de sociale samenhang 
en dat ‘meedoen’ ook voor de zwakkere groepen in de samenleving centraal 
staat. dit alles moet ervoor zorgen dat het prettig wonen is in Noordenveld.

dat de gemeente op dit moment inderdaad een prettige plek is om te wonen, 
blijkt uit de hoge tevredenheid met de eigen woonplaats: 87% van de inwoners 
is tevreden met het eigen dorp als woonplaats. in alle dorpen is een ruime 
meerderheid van de inwoners tevreden, maar er zijn wel verschillen. inwoners 
van de dorpen Peest en lieveren zijn het vaakst tevreden met hun woonplaats, 
inwoners van altena en Nieuw-roden het minste.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2
Voorzieningen zijn geconcentreerd in hoofdkernen,
maar zijn nooit ver weg

een goed voorzieningenniveau in de dorpen in de vorm van onder andere 
winkels, scholen en sportaccommodaties is volgens de Visie Noordenveld 
2025 belangrijk voor de leefbaarheid. uit de inventarisatie die in het kader van 
dit onderzoek is uitgevoerd, blijkt dat inwoners van Noordenveld voor de 
meeste voorzieningen terecht kunnen binnen de gemeentegrenzen: het 
aanbod aan voorzieningen is breed. inwoners blijken voor bijna alle 
voorzieningen ook gebruik te maken van de voorzieningen die de gemeente te 
bieden heeft. alleen voor een bezoek aan bioscoop, theater of concertzaal 
gaat een meerderheid van de gebruikers naar een andere gemeente – meestal 
groningen. over het algemeen kunnen we dus zeggen dat het 
voorzieningenniveau van de gemeente dekkend is. 

6conclusies
& aanbevelingen
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de voorzieningen in de gemeente zijn geconcentreerd in 
de drie hoofdkernen roden, Norg en Peize. deze dorpen 
hebben een veel uitgebreidere sociale infrastructuur dan 
de kleine(re) kernen. roden heeft een sterke bovenlokale 
functie: veel inwoners in dorpen rond roden gaan voor 
onder andere boodschappen, school en sport naar 
roden. Norg heeft een bovenlokale functie in het zuiden 
van de gemeente. ook Peize heeft een bovenlokale 
functie, maar dan vooral voor de nabijgelegen 
buurtschappen Peizermade en Peizerwold. 

Van de andere dorpen hebben Nieuw-roden en 
Veenhuizen ook nog een relatief hoge score op 
‘veronderstelde leefbaarheid’. de dorpen die geen of 
weinig voorzieningen hebben, liggen over het algemeen 
dicht bij één van de grotere kernen. Voorzieningen zijn in 
principe dus nooit ver weg.

Wanneer we kijken naar het gebruik van voorzieningen, 
dan valt op dat er drie clusters van dorpen zijn: foxwolde, 
Sandebuur, leutingewolde, roderwolde, foxwolde, 
roderesch, alteveer en Steenbergen zijn voor veel 
voorzieningen gericht op roden; Peizerwold, Peizermade, 
altena en lieveren zijn primair gericht op Peize; langelo, 
Westervelde, Zuidvelde, Peest, huis ter heide en een zijn 
vooral gericht op Norg. deze clusters komen sterk 
overeen met de oude gemeentegrenzen van voor 1998. 
Sommige dorpen zijn vooral gericht op plaatsen buiten de 
gemeente: dit geldt voor Nietap en terheijl (gericht op 
leek) en een-West (gericht op haulerwijk). 

de praktijk laat zien dat het niet zinvol is om bij 
voorzieningen uit te gaan van ieder dorp afzonderlijk. 
inwoners blijken zich immers voor verschillende 
voorzieningen veelvuldig buiten het eigen dorp te 
bewegen. 

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 Nieuw-roden, roderwolde, Westervelde en 
Steenbergen. andere hebben, in vergelijking met het 
inwonertal, juist een relatief beperkte sociale 
infrastructuur: het gaat hierbij om leutingewolde, 
foxwolde, Zuidvelde, een-West, altena, een en Nietap.
‘autonome dorpen’ zijn in de afgelopen jaren steeds meer 
‘woondorpen’ geworden. Voor hun sociale leven zijn veel 
inwoners van Noordenveld nog altijd primair gericht op 
hun eigen dorp. maar voor werk, boodschappen en 
vrijetijdsbesteding zijn zij bereid verder te reizen. bijna 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. dit verklaart het gegeven dat er dorpen zijn 
zonder voorzieningen waar de inwoners heel tevreden zijn 
met hun woonplaats. de aanwezigheid van de 
voorzieningen in het eigen dorp is dus niet bepalend voor 
de ervaren leefbaarheid.

• De regio waarin burgers zich bewegen is   
 groot en houdt ook zeker niet op bij de   
 dorpsgrenzen. leefbaarheidsbeleid zal   
 daarom op een hoger schaalniveau dan   
 dat van het dorp - en soms zelfs op een   
 hoger niveau dan dat van de gemeente   
 - geformuleerd moeten worden. de drie   
 clusters van dorpen zijn een logisch   
 uitgangspunt.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3
Inwoners zijn tevreden over voorzieningen, 
maar verdwijnen doet pijn

over het algemeen zijn de inwoners van Noordenveld 
tevreden met de voorzieningen in hun dorp: 81% van de 
inwoners is hier tevreden over. de tevredenheid is het 
hoogste in roden, waar ook de meeste voorzieningen 
zijn. in de andere dorpen is de tevredenheid met de 
voorzieningen beduidend lager. 

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 toch heel 
tevreden wonen. de feitelijke aanwezigheid van 
voorzieningen in de eigen woonplaats is dus van beperkt 
belang voor de tevredenheid met die woonplaats. 

het verdwijnen van voorzieningen is wel van grote invloed 
op de tevredenheid met het voorzieningenniveau: in 
dorpen waar recent voorzieningen zijn verdwenen, zoals 
Veenhuizen en Nieuw-roden, is de tevredenheid met de 
voorzieningen duidelijk lager. dit heeft te maken met het 
verwachtingspatroon van bewoners: wie gewend is aan 
een bepaald voorzieningenniveau, raakt ontevreden als er 
voorzieningen wegvallen. Zo had Veenhuizen jarenlang 
een supermarkt dankzij de gegarandeerde afzet aan de 
penitentiaire inrichting. Nu dat is weggevallen is ook de 
supermarkt gesloten. inwoners waren jarenlang gewend 
aan een relatief hoog voorzieningenniveau en zijn nu 
teleurgesteld. 

in de komende jaren zal een aantal voorzieningen steeds 
meer onder druk komen te staan. Schaalvergroting, 
toegenomen mobiliteit en veranderende behoeften van 
consumenten zorgen ervoor dat steeds meer winkels uit 
dorpen verdwijnen. Waar het gaat om publieke 
voorzieningen geldt dat het voor gemeenten niet meer 
betaalbaar is om een compleet pakket aan voorzieningen 
in alle kernen te handhaven. Scholen kampen nu al met 
dalende leerlingenaantallen en zullen het in de komende 
jaren steeds moeilijker krijgen.

inwoners maken zich, wanneer zij naar de toekomst van 
hun dorp kijken, vaak zorgen over de voorzieningen in 
hun dorp. Van het totaal aantal inwoners maakt 17% zich 
zorgen of er voldoende zorgaanbod zal zijn voor ouderen, 
en 13% of er nog een winkel zal zijn. over het 
voortbestaan van de basisschool en het dorpshuis maakt 
in de gemeente als geheel een kleiner deel zich zorgen. . 
in dorpen waar de basisschool onder druk staat, leven 
deze zorgen uiteraard wel. 

Wanneer inwoners de vraag voorgelegd krijgen waar de 
gemeente aan zou moeten werken in het kader van 
leefbaarheid, dan komen voorzieningen nog prominenter 
naar voren: ruim 40% noemt de aanwezigheid van een 
winkel voor dagelijkse levensbehoeften en zo’n 30% de 
aanwezigheid van zorgvoorzieningen en basisonderwijs.

• Houd bij het opstellen van voorzieningen-   
 en accommodatiebeleid rekening met de   
 bevolkingssamenstelling van de toekomst:  
 minder jeugd, meer ouderen.

• Noordenveld heeft veel kleine scholen   
 binnen de gemeente. gezien de verwachte  
 bevolkingsontwikkeling is het verstandig   
 om in een vroegtijdig stadium met alle   
 betrokken partijen in gesprek te gaan over  
 de toekomst van deze scholen.

• Om te kunnen voldoen aan de toenemende  
 vraag naar zorg en welzijn zijn innovatieve   
 oplossingen nodig. de invoering van de   
 Noordenveldwerker past hierbij. het is   
 raadzaam om te onderzoeken of deze   
 aanpak verder verbreed kan worden (meer  
 partijen, meer soorten oplossingen).

• Denk na over de vraag op welke manier
 de gemeente er aan kan bijdragen dat   
 Noordenveld aantrekkelijk is en blijft voor
 de middenstand.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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4
Inwoners maken zich zorgen
over woningmarkt

de gemeente streeft, wederom volgens de Visie 
Noordenveld 2025, naar een kwalitatief goed aanbod aan 
woningen dat is aangepast aan de marktvraag. op dit 
moment is een zeer groot deel van de inwoners (92%) 
tevreden met de eigen woning. Woningbezitters zijn 
beduidend tevredener over hun woning dan huurders, 
maar ook onder die laatste groep is bijna driekwart 
tevreden met de eigen woning. 

Voor de toekomst maken de inwoners zich wel zorgen 
over de woningmarkt. de meest genoemde zorg voor de 
toekomst is dat er ‘te weinig huizen zullen zijn voor 
starters’. ook de vrees ‘dat mensen hun woning niet meer 
(goed) zullen kunnen verkopen’ wordt veel genoemd, 
evenals ‘dat er onvoldoende huizen zullen zijn voor 
ouderen’. inwoners zijn dus bang dat het woningaanbod 
niet goed zal aansluiten op de vraag van de toekomst. 
hier is wel een kanttekening op zijn plaats: de roep om 
starterswoningen te bouwen komt vaak voort uit de wens 
om nieuwe, jonge inwoners te trekken en daarmee het 
voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. het is 
niet gezegd dat de werkelijke vraag naar starterswoningen 
het bestaande aanbod overstijgt.

een kwart van de inwoners vindt het een taak voor de 
gemeente om te zorgen voor een gevarieerd 
woningaanbod, en daarmee een bijdrage te leveren aan 
de leefbaarheid in het dorp. dit sluit goed aan bij de Visie 
Noordenveld 2025, waarin de gemeente zegt te streven 
naar een evenwichtige bevolkingsopbouw met plaats voor 
jong en oud.
in de gemeente wordt op een aantal locaties woningbouw 
uitgevoerd: met name in roden, Peize, Norg en een. de 
gemeente heeft in het kader van de regiovisie groningen-
assen samen met leek een intergemeentelijk 
structuurplan opgesteld, waarin een deel van de plannen 
is opgenomen. in februari 2012 heeft de Stuurgroep 
regio groningen-assen besloten om het 
woningbouwprogramma te beperken en sterker in te 
zetten op kwaliteit. aanleiding is de economische 
recessie, waardoor de vraag naar nieuwbouwwoningen is 
afgenomen. 

Demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op 
de toekomstige vraag naar woningen. Volgens de 
nieuwste prognoses van de Provincie drenthe zal de 
gemeente op de langere termijn (na 2020) te maken 
krijgen met een daling van het aantal inwoners. Waar 
eerdere prognoses nog uitgingen van een positief 
migratiesaldo, wordt die verwachting in de nieuwste 
cijfers naar beneden bijgesteld. op kortere termijn gaat 
het niet zozeer om een daling van het aantal inwoners, 
maar is de verandering in de bevolkingssamenstelling 
bepalend. de vraag verschuift naar woningen voor 
alleenstaanden en woningen voor ouderen. 

• Houd bij het maken van nieuwe plannen   
 voor nieuwbouw en herstructurering   
 nadrukkelijk rekening met de verwachte   
 demografische ontwikkelingen. Het gaat   
 daarbij zowel om de verwachte daling van   
 het aantal inwoners, als om de    
 veranderingen in de samenstelling van
 de bevolking.

• Ook bij de uitvoering van reeds vastgestelde  
 plannen moet gekeken worden in welke   
 mate veranderingen in de samenstelling van  
 de bevolking daarin (nog) een plaats kunnen  
 krijgen.

• Maak gebruik van realistische prognoses,   
 om te zorgen dat het woningaanbod blijft   
 aansluiten bij de toekomstige vraag: meer   
 ouderenwoningen, woningen voor kleinere  
 huishoudens en eenpersoonshuishoudens.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5
verbondenheid met het eigen dorp
is hoog

driekwart van de inwoners zegt zich verbonden te voelen 
met het dorp waar men woont; één op de drie inwoners 
voelt zich zelfs ‘zeer’ verbonden. de mate waarin mensen 
zich verbonden voelen met hun dorp, hangt sterk samen 
met de tevredenheid over hun dorp als woonplaats. 

Volgens de Visie Noordenveld 2025 wil de gemeente 
inzetten op cultuur en sport als bindende factoren in de 
samenleving. op dit moment is bijna tweederde van 
inwoners lid van één of meer verenigingen. mensen die lid 
zijn van een vereniging of op een andere manier actief zijn 
in hun dorp voelen zich vaker verbonden met hun dorp. 
het bevorderen van verbondenheid hoeft overigens niet 
per se via de lijn van sport of cultuur te gaan: in algemene 
zin geldt dat ‘ontmoeten’ bevorderlijk is voor de 
verbondenheid en daarmee ook voor de ervaren 
leefbaarheid. 

• 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.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6
‘Meedoen’ voor meeste inwoners geen 
probleem, maar 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 auto. 

het vraagstuk waar het hier om draait, is in hoeverre 
mensen kunnen ‘meedoen’ in de samenleving. 
Noordenveld stelt ‘meedoen’ centraal, zo blijkt uit de Visie 
Noordenveld 2025. ook zwakkere groepen in de 
samenleving moeten actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving. uit dit onderzoek blijkt dat de meeste 
inwoners van de gemeente zich prima redden. er is echter 
een groep die hier meer moeite mee heeft. 

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 het dorp. Zij zijn dan ook 
vaker eenzaam. hun lagere tevredenheid is vooral een 
gevolg van een zekere mate van sociaal isolement. 

de meeste inwoners van de gemeente zijn prima in staat 
om zich te redden. Vervoer is maar voor een kleine groep 
een vraagstuk: bijna 9 op de 10 inwoners kunnen op ieder 
moment van de dag beschikken over een auto. uit het 
gebruik van verschillende voorzieningen in de gemeente 
blijkt dat inwoners ook nu al bereid zijn om voor bepaalde 
voorzieningen vanuit kleine kernen te reizen naar grotere. 
dankzij de auto is dit voor de meeste inwoners ook geen 
probleem. maar: mensen die nu al moeilijker bij 
voorzieningen kunnen komen, zullen hier in de toekomst 
mogelijk nog meer moeite mee krijgen. het betreft hier 
overigens een relatief kleine groep: ongeveer 5% van de 
inwoners geeft aan (zeer) moeilijk bij voorzieningen te 
kunnen komen. 
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• Mensen zijn al gewend (en kennelijk bereid)  
 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.

• Onderzoek de mogelijkheden om    
 bestaande vervoervoorzieningen voor   
 ouderen (SoN en Vor) ook in te zetten   
 voor andere minder mobiele groepen; dat   
 biedt wellicht ook efficiencyvoordelen in   
 termen van het nog meer benutten van de  
 vervoervoorzieningen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

7. Waardering woonomgeving is hoog, 
maar ruimtelijke kwaliteit blijft aandachtspunt

over het algemeen zijn de inwoners van Noordenveld te 
spreken over hun woonomgeving. Zij waarderen vooral 
het landschap en de geschiktheid voor opgroeiende 
kinderen en noemen beide aspecten ook vaak als een 
belangrijke reden om te kiezen voor het dorp waar zij 
wonen. 
in sommige dorpen is volgens de inwoners de ruimtelijke 
kwaliteit echter wel in het geding. dit speelt vooral in 
Nieuw-roden, waar inwoners de uitstraling van de 
gebouwen in het dorp een gemiddeld rapportcijfer geven 
van 4,6. de belangrijkste verklaring is de leegstand en 
verpaupering van een aantal voormalige winkelpanden in 
het centrum van het dorp, waar al jaren geen ontwikkeling 
plaatsvindt. dit is waarschijnlijk ook een van de 
verklaringen voor het opvallend hoge aandeel inwoners 
van Nieuw-roden dat niet trots is op het eigen dorp. 
ook de bestrating en de verkeersveiligheid scoort in een 
aantal dorpen een onvoldoende; dit geldt vooral voor de 
kleine kernen in het buitengebied. 

het belang van de kwaliteit van de woonomgeving voor 
de ervaren leefbaarheid blijkt ook in Veenhuizen, waar het 
hoge aandeel inwoners dat zegt dat het dorp er in het 
afgelopen jaar op vooruit gegaan is, vooral wordt 
verklaard door de renovatie van historische panden.

• Leegstand en verpaupering hebben een   
 nadelig effect op de ervaren leefbaarheid.   
 onderzoek welke mogelijkheden de   
 gemeente heeft om dit tegen te gaan.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8. Meer dan de helft van de inwoners 
voelt zich zelf verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in hun dorp

Van de inwoners van de gemeente zegt ruim de helft 
(55%) zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid 
in het eigen dorp. een wat kleinere groep (32%) wil zich 
zelf ook actief inzetten voor zijn dorp; ongeveer een zelfde 
percentage (35%) geeft aan in actie te zullen komen als er 
voorzieningen uit het dorp verdwijnen.

een aanzienlijk deel van de inwoners wil dus zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor zijn omgeving. ligt die 
omgeving dicht bij huis, dan is die bereidheid nog veel 
groter: 92% zegt altijd bereid te zijn om buren te helpen 
als dat nodig is. een op de drie inwoners is actief als 
vrijwilliger – in het eigen dorp of daarbuiten. bijna een op 
de vijf inwoners vindt dat de gemeente meer taken aan 
het dorp zelf zou moeten overlaten.

• Maak gebruik van de aanwezige    
 ‘dorpskracht’. dit zal in het ene dorp   
 gemakkelijker gaan dan in het andere. 

• Ga het gesprek aan met inwoners over wat  
 zij zelf kunnen bijdragen aan leefbaarheid in  
 hun dorp.

• Bijna een op de vijf inwoners vindt dat de   
 gemeente meer taken aan het dorp zelf zou  
 moeten overlaten. Wellicht liggen hier kansen  
 voor het verbeteren van het onderhoud aan  
 groenvoorzieningen. ‘goed onderhoud van  
 straten en groenvoorzieningen’ staat met stip  
 bovenaan de lijst zaken waar de gemeente  
 volgens inwoners aan zou moeten werken  
 om de leefbaarheid te bevorderen, maar   
 wellicht kunnen bewoners hier zelf ook iets in  
 betekenen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9. Elk dorp heeft zijn eigen leefbaarheids-
vraagstuk; zorgen over toekomst zijn 
bepalend

uit de barometer komen geen duidelijke verschillen naar 
voren tussen type dorpen: het lijkt voor de ervaren 
leefbaarheid niet veel uit te maken of een dorp veel of 
weinig voorzieningen heeft, noch of het een groot of klein 
dorp is. de ervaren leefbaarheid lijkt vaak beïnvloed te 
worden door specifieke kwesties die spelen in een 
bepaald dorp. in dit verband valt bijvoorbeeld Nieuw-
roden op, waar de verpaupering van het dorpscentrum 
één van de belangrijkste verklaringen is voor de relatief 
lage tevredenheid. in Veenhuizen is het vertrek van de 
supermarkt een belangrijke verklarende factor. Zo heeft 
elk dorp zijn eigen leefbaarheidsvraagstukken.

Zorgen over de toekomst van het eigen dorp blijken van 
grote invloed op de ervaren leefbaarheid: mensen die zich 
zorgen maken, zijn beduidend minder tevreden met hun 
dorp als woonplaats. Kennelijk is het niet alleen de 
huidige situatie die bepaalt hoe tevreden zij zijn. 

• Bij het bepalen van beleid op het gebied   
 van leefbaarheid is het van belang om   
 rekening te houden met verschillen in   
 bevolkingssamenstelling en oog te hebben  
 voor specifieke kwesties die de    
 gemoederen bepalen in een dorp. er is niet  
 één ‘leefbaarheidsontwerp’ te maken dat   
 op elk dorp past.

• Ga als gemeente het gesprek aan met   
 inwoners over huidige kwesties die spelen  
 in het dorp én over hun zorgen voor de   
 toekomst van hun dorp. inwoners die zich   
 gehoord weten, zijn tevredener inwoners.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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onder de respondenten van 
de enquête is de verdeling 
van mannen-vrouwen en van 
verschillende leeftijdscategorieën 
niet helemaal evenredig met de 
werkelijke verdeling. om een 
representatief beeld te geven van 
de opvattingen van alle bewoners 
van een dorp zijn de resultaten 
van de enquête daarom gewogen 
naar geslacht en leeftijd.
 
Waar cijfers zijn genoemd over de 
gemeente als geheel is daarnaast 
ook een weging toegepast naar 
inwonertal van een dorp. 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. 
omdat roden veel inwoners heeft, 
weegt met name roden zwaar in het 
totale gemeentelijke gemiddelde. 

* bron: CbS, gemeente Noordenveld

** Peizermade, Peizerwold, terheijl 

en Sandebuur zijn in de steekproef 

niet afzonderlijk benaderd, maar 

vallen onder andere dorpen.

*** de totale bevolking is zonder 

buitengebied; de steekproef is 

met buitengebied. daardoor is het 

aantal in de steekproef hoger.

**** inclusief Peizermade en Peizerwold.

***** inclusief Sandebuur.

respons & weging

bijlage i

  bevolking Steekproef  respons

Plaats abs.* abs. abs. %

altena 310** 334** 63 18,9%

alteveer 100** 104** 13 12,5%

een 803 499 139 27,9%

een-West 224 183 45 24,6%

foxwolde 221 193 63 32,6%

huis ter heide 131 102 23 22,5%

langelo 243 202 66 32,7%

leutingewolde 139 118 23 19,5%

lieveren 256 212 56 26,4%

matsloot 33 30 1 3,3%

Nietap/terheijl 1.065 500 143 28,6%

Nieuw-roden 1.440 501 133 26,5%

Norg 3.631 499 190 38,1%

Peest 143 105 37 35,2%

Peize 5.002*** 500 164 32,8%

roden 14.568**** 501 185 36,9%

roderesch 329 286 64 22,4%

roderwolde 316 291 105 36,1%

Steenbergen 211 181 39 21,5%

Veenhuizen 1.250 501 138 27,5%

Westervelde 158 123 38 30,9%

Zuidvelde 199 157 28 17,8%

Totaal 30.795 6.122 1.756 28,7%
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In deze bijlage geven we een beeld van de demografische ontwikkeling, 
de veronderstelde én de ervaren leefbaarheid van elk van de 26 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 geeft ook een beeld van de demografische ontwikkeling.
 
op dorpsniveau is in de enquête voor de meeste grotere dorpen een 
respons gehaald die het mogelijk maakt om per dorp betrouwbare 
resultaten te laten zien. dit geldt voor roden, Peize, Norg, Nieuw-
roden, Veenhuizen, Nietap, een en roderwolde. bij een aantal 
dorpen is het aantal respondenten lager. resultaten van dorpen met 
een absolute respons van minder dan 80 personen zijn indicatief. 
dit geldt voor de kernen altena, lieveren, langelo, roderesch, 
foxwolde, een-West, Zuidvelde, Westervelde, Steenbergen en Peest. 
dorpen met een lage respons zijn daarom, als er resultaten uit de 
enquête worden gepresenteerd aangegeven met een asterisk (*). in 
een aantal dorpen en buurtschappen was de respons zo laag, dat 
de enquêteresultaten in deze bijlage niet afzonderlijk zichtbaar zijn. 
dit geldt voor huis ter heide, leutingewolde en terheijl. het geldt 
ook voor de dorpen alteveer, matsloot, Peizermade, Peizerwold 
en Sandebuur. Van deze laatste dorpen is ook geen of weinig 
cijfermateriaal van bijvoorbeeld CbS beschikbaar. de informatie die 
wel beschikbaar is, is te vinden onder het kopje ‘overige dorpen’.

resultaten barometer
en demografische 
ontwikkelingen per dorp

bijlage ii



40%

 803 320 40 27 66 23 303.000

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000  30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

altena ligt op ongeveer twee kilometer afstand van het 
dorp Peize. onder het dorp altena valt ook de buurtschap 
boerlaan. altena heeft geen eigen postcode (het valt 
onder Peize). altena is rond 1850 ontstaan als gevolg van 
veenontginning. eind jaren dertig zijn de karakteristieke 
vrijstaande en halfvrijstaande rode woninkjes gebouwd. Na 
de tweede Wereldoorlog werd het dorp langs de wegen 
verder uitgebreid. altena heeft een school en een dorpshuis. 

in 1355 werd er voor het eerst melding gemaakt van een. in 
een zijn er voorzieningen zoals een dorpshuis, een ijsbaan, 
twee kerken, een christelijke en een openbare basisschool, 
kinderdagverblijf en peuterspeelzaal en sportverenigingen. 
even ten noorden van het dorp ligt aan de hoofdstraat een 
recent gebouwde plaggenhut in originele stijl.

teVredeNheid iNWoNerS teVredeNheid iNWoNerS

63% 80%

woonplaats woonplaats

32%

voorzieningen voorzieningen

80% 100%

woning woning

raPPortCiJferS raPPortCiJferS

woonomgeving 6,0

gebouwen 5,8

bestrating 4,4

groenvoorzieningen 5,1

buitengebied 7,6

kindvriendelijke omgeving 7,1

verkeersveiligheid 5,6

openbare verlichting 6,3

woonomgeving 6,6

gebouwen 6,4

bestrating 6,3

groenvoorzieningen 6,7

buitengebied 7,4

kindvriendelijke omgeving 7,3

verkeersveiligheid 7,0

openbare verlichting 7,0

5% 0%
vooruit vooruit

37% 100%
gelijk gelijk

79% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 0% voelt zich 

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

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp

2 of er in de toekomst nog een dorpshuis zal zijn in het dorp

3 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

100% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 0% voelt zich 

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

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp

2 of er in de toekomst nog een dorpshuis zal zijn

3 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen 
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percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

altena* een

altena een

Noordenveld Noordenveld

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

sport
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StruCtuur
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culturele voorzieningen  
en verenigingsleven

SCoreS
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 310 125 46 16 72 41 231.000

* = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten zijn indicatief.

1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro 1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro
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67%38%

 224 85 38 24 51 19 364.000

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000  30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

de buurtschap een-West ligt bij het drie provinciënpunt van de 
provincies groningen, friesland en drenthe. ook is een-West 
bekend om de Zwartdijksterschans, een verdedigingswerk uit 
de tachtigjarige oorlog. er is een aantal horecagelegenheden.

foxwolde is een buurtschap. het ligt ten noordoosten van 
roden. het dorpje kenmerkt zich door de verspreid liggende 
bebouwing langs twee hoofdwegen. er is geen echte kern. 
de industrie van roden heeft een deel van foxwolde dicht 
genaderd. de noordelijke rondweg scheidt de twee plaatsen. 
er zijn geen voorzieningen (behalve een fysiotherapeut).

teVredeNheid iNWoNerS teVredeNheid iNWoNerS

80% 93%

woonplaats woonplaatsvoorzieningen voorzieningen

100% 100%

woning woning

raPPortCiJferS raPPortCiJferS

woonomgeving 5,9

gebouwen 5,7

bestrating 5,7

groenvoorzieningen 5,2

buitengebied 7,8

kindvriendelijke omgeving 6,2

verkeersveiligheid 5,7

openbare verlichting 5,1

woonomgeving 6,5

gebouwen 7,5

bestrating 6,4

groenvoorzieningen 6,6

buitengebied 7,2

kindvriendelijke omgeving 7,5

verkeersveiligheid 5,4

openbare verlichting 5,5

7% 17%
vooruit vooruit

71% 67%
gelijk gelijk

73% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 0% voelt zich 

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

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen  

2 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters 

3 de vergrijzing en ontgroening

73% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 7% voelt zich 

(soms) eenzaam. 14% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp 

2 dar mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen

3 de vergrijzing en ontgroening

 0-14 jaar

15-24 jaar

25-44 jaar

45-64 jaar

65+

 0 10 20 30 40 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

235

230

225

220

215

210

235

230

225

220

215

210

aa
nt

al
 in

w
on

er
s

aa
nt

al
 in

w
on

er
s

oordeel oVer oNtWiKKeliNg dorP oordeel oVer oNtWiKKeliNg dorP

21% 17%
achteruit achteruit

in afgelopen jaar in afgelopen jaar

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

een-west* foxwolde*

een-West foxwolde
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* = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten zijn indicatief. * = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten zijn indicatief.

1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro 1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro
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woningwaarde 3
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43%

huis ter heide is een buurtschap. de naam huis ter heide is 
afgeleid van de boerderij die vlakbij de sluis staat. het pand 
was vroeger een herberg. huis ter heide heeft geen scholen 
en winkels en dergelijke. Wel zijn er meerdere (landbouw)
bedrijven. huis ter heide ligt wat verder af van grotere dorpen. 
huis ter heide heeft een pinautomaat.

langelo is een esdorp. het ligt tussen roden en Norg. langelo 
is een oud dorp. het ontstond in de vroege middeleeuwen. in 
langelo zijn weinig voorzieningen; er is wel wat horeca en er 
zijn relatief veel culturele activiteiten en verenigingen.

teVredeNheid iNWoNerS

80%

woonplaats voorzieningen

87%

woning

raPPortCiJferS

woonomgeving 6,5

gebouwen 7,1

bestrating 6,6

groenvoorzieningen 6,9

buitengebied 7,9

kindvriendelijke omgeving 6,4

verkeersveiligheid 5,2

openbare verlichting 5,1

0%
vooruit

85%
gelijk

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

(soms) eenzaam. 33% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. meest genoemde zorgpunten: 

1 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen

2 of er voldoende huizen voor starters zullen zijn 

3 de vergrijzing en ontgroening
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 243 95 44 39 46 8 392.000 131 50 42 . 45 31 .

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000  30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

huis ter heide langelo

Noordenveld Noordenveld

* = respons enquête <25 personen; resultaten enquête daarom niet vermeld * = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten zijn indicatief.

1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro 1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro
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% inwonerslangeloNoordenveld
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 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

lieveren is een esdorp. het ligt ten zuidoosten van roden in 
een natuurlijk gebied. het rustieke karakter is goed bewaard 
gebleven en van uitbreiding van het dorp is niet of nauwelijks 
sprake geweest. lieveren heeft, behalve een dorpscafé en 
een paar verenigingen, nauwelijks voorzieningen. er is wel 
wat horeca, een praktijk voor alternatieve geneeswijzen, een 
speel/sportveldje en enkele culturele activiteiten.

teVredeNheid iNWoNerS

100%

woonplaats voorzieningen

100%

woning

raPPortCiJferS

woonomgeving 6,6

gebouwen 7,1

bestrating 6,1

groenvoorzieningen 6,8

buitengebied 8,1

kindvriendelijke omgeving 6,8

verkeersveiligheid 4,6

openbare verlichting 6,4

21%
vooruit

64%
gelijk

88% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 13% voelt zich 

(soms) eenzaam. 7% maakt zich zorgen om de toekomst van 

het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen 

2 de vergrijzing en ontgroening

3 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters
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* = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten zijn indicatief.

1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro

% inwonerslieverenNoordenveld
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leutingewolde is altijd een klein dorp geweest. leutingewolde 
grenst tegenwoordig bijna aan de noordzijde van roden. 
het dorp beschikt niet over een echte kern. het bestaat 
voornamelijk uit een rond lopende boerenweg, waaraan 
enkele (woon)boerderijen liggen. er zijn weinig voorzieningen.
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 139 50 27 . 127 13 .

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

leutingewolde

Noordenveld

* = respons enquête <25 personen; resultaten enquête daarom niet vermeld

1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro
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52% 46%

 1.065 520 34 22 72 18 313.000

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000  30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

Nietap grenst direct aan leek (provincie groningen) en 
terheijl. ten noordoosten van Nietap ligt het leekstermeer, 
dat deels bij Nietap hoort. het is het grootste meer in drenthe. 
de vele winkels in leek zijn op loopafstand. in het dorp zelf is 
een aantal horecagelegenheden, een openbare basisschool 
en kinderopvang. 

het hier gepresenteerde cijfermateriaal (aantal inwoners etc.) 
betreft Nietap en terheijl samen; er zijn geen afzonderlijke 
gegevens beschikbaar. de enquêteresultaten betreffen alleen 
Nietap.

Nieuw-roden ligt ten westen van roden en is in de loop 
der jaren volledig tegen roden aangegroeid. het dorp 
heeft een openbare basisschool, een supermarkt, een klein 
winkelcentrum en enkele horecagelegenheden. ook zijn er 
diverse (sport)verenigingen.

teVredeNheid iNWoNerS teVredeNheid iNWoNerS

91% 70%

woonplaats woonplaatsvoorzieningen voorzieningen

91% 91%

woning woning

raPPortCiJferS raPPortCiJferS

woonomgeving 6,8

gebouwen 6,3

bestrating 6,0

groenvoorzieningen 6,7

buitengebied 8,0

kindvriendelijke omgeving 7,5

verkeersveiligheid 6,1

openbare verlichting 6,7

woonomgeving 6,3

gebouwen 4,6

bestrating 6,1

groenvoorzieningen 6,3

buitengebied 7,3

kindvriendelijke omgeving 7,0

verkeersveiligheid 6,0

openbare verlichting 6,8

8% 4%
vooruit vooruit

60% 13%
gelijk gelijk

70% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 13% voelt zich 

(soms) eenzaam. 24% maakt zich zorgen over toekomst dorp. 

drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp

2 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen

3 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters/ouderen

69% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 14% voelt zich 

(soms) eenzaam. 78% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een winkel zal zijn in het dorp

2 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

3 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen
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32% 83%
achteruit achteruit

in afgelopen jaar in afgelopen jaar

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

nietap nieuw-roden

Nietap/terheijl Nieuw-roden

Noordenveld Noordenveld
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onderwijsfinanciële
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1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro 1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro

% inwonersNietap/terheijlNoordenveld % inwonersNieuw-rodenNoordenveld

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3
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57%69%

 3.631 1.690 28 16 96 32 234.000  143 50 49 . 68 7 .

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000  30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

Norg is een drents esdorp in de gemeente Noordenveld, 
omgeven door bossen. het was tot en met 1997 het 
middelpunt van de gemeente Norg. het dorp ligt ten 
noordwesten van assen. in Norg en omgeving zijn er 
diverse vakantieaccommodaties. er zijn verscheidene 
horecagelegenheden en winkels in het dorp en er is een 
grote variatie aan vakantiebungalows, met name in de 
langeloerduinen en de oosterduinen. daarnaast is er een 
aantal campings in de bossen rond Norg.

Peest is een esdorpje ten oosten van Norg. Peest ligt 
in een natuurlijk gebied. het dorp heeft een vereniging 
dorpsbelangen, met dorpshuis de Peester mug. Naast de 
Peester mug ligt een ijsbaan.

teVredeNheid iNWoNerS teVredeNheid iNWoNerS

81% 100%

woonplaats woonplaatsvoorzieningen voorzieningen

89% 100%

woning woning

raPPortCiJferS raPPortCiJferS

woonomgeving 6,9

gebouwen 7,3

bestrating 6,4

groenvoorzieningen 6,7

buitengebied 7,7

kindvriendelijke omgeving 7,2

verkeersveiligheid 6,4

openbare verlichting 6,5

woonomgeving 6,7

gebouwen 7,6

bestrating 6,1

groenvoorzieningen 7,1

buitengebied 8,3

kindvriendelijke omgeving 7,3

verkeersveiligheid 5,9

openbare verlichting 5,7

13% 14%
vooruit vooruit

45% 71%
gelijk gelijk

75% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 14% voelt zich 

(soms) eenzaam. 48% maakt zich zorgen over toekomst 

dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

2 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen

3 over de vergrijzing en ontgroening

86% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 15% voelt zich 

(soms) eenzaam. 14% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen 

2 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

3 dat er woningen leeg komen te staan
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42% 14%
achteruit achteruit

in afgelopen jaar in afgelopen jaar

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

norg peest*

Norg Peest

Noordenveld Noordenveld

sport

onderwijsfinanciële
dienstverlening

winkels

bereikbaarheid

horeca

zorg

culturele voorzieningen  
en verenigingsleven
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StruCtuur

sport

onderwijsfinanciële
dienstverlening

winkels

bereikbaarheid

horeca

zorg

culturele voorzieningen  
en verenigingsleven

SCoreS
SoCiale
iNfra-
StruCtuur

1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro 1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro

% inwonersNorgNoordenveld % inwonersPeestNoordenveld

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

* = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten zijn indicatief.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3850

3800

3750

3700

3650

3600

3550

aa
nt

al
 in

w
on

er
s



 14.533 6.390 34 18 78 38 226.000

87%61%

 4.887 1.745 37 21 63 22 262.000

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

roden is vanouds een echt drents brinkdorp. roden 
heeft een belangrijke centrumfunctie, met een uitgebreid 
industriegebied en een groot aantal winkels. de groei 
veranderde roden in een verstedelijkte plaats, veel oude 
gebouwen zijn hierbij afgebroken en vervangen door een 
modern winkelcentrum. roden is onder andere ook bekend 
vanwege de kampeerwinkel de Vrijbuiter. Voorheen was een 
van de grootste werkgevers Cordis (ca. 800 arbeidsplaatsen); 
de vestiging in roden is in 2008 opgeheven.

Peize ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van de stad 
groningen. tot 1998 was het de hoofdplaats van de 
gemeente Peize. in het dorp zijn enkele oude boerderijen 
blijven bestaan als bibliotheek of ouderensoos. Peize heeft 
een eigen openluchtzwembad. Verder kent Peize een 
bescheiden bedrijventerrein, een sauna, twee basisscholen 
en diverse eet- en uitgaansgelegenheden. Peize heeft een 
aantal monumentale panden waaronder een middeleeuwse 
hervormde kerk (een bouwwerk uit de 13e eeuw) en een 
korenmolen (Paiser meul). 

teVredeNheid iNWoNerSteVredeNheid iNWoNerS

88%85%

woonplaatswoonplaats voorzieningenvoorzieningen

91%92%

woningwoning

raPPortCiJferSraPPortCiJferS

woonomgeving 7,0

gebouwen 6,7

bestrating 6,3

groenvoorzieningen 6,7

buitengebied 7,6

kindvriendelijke omgeving 7,5

verkeersveiligheid 6,8

openbare verlichting 7,1

woonomgeving 6,9

gebouwen 7,2

bestrating 6,2

groenvoorzieningen 6,4

buitengebied 7,4

kindvriendelijke omgeving 7,3

verkeersveiligheid 6,7

openbare verlichting 7,0

14%6%
vooruitvooruit

48%50%
gelijkgelijk

76% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 19% voelt zich 

(soms) eenzaam. 33% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

2 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen 

3 over de vergrijzing en ontgroening

77% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 15% voelt zich 

(soms) eenzaam. 49% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een winkel zal zijn in het dorp

2 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

3 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen
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38%43%
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percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspectenpercentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten
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winkelswinkels
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1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro

% inwoners% inwoners rodenPeize NoordenveldNoordenveld

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3
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 316 120 36 16 39 24 305.000 329 110 31 24 38 23 246.000

52%55%

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

roderwolde ligt aan de oude wegverbinding van roden 
naar de stad groningen. door de aanleg van de nieuwe weg 
tussen Peize en groningen aan het eind van de negentiende 
eeuw verloor roderwolde deze functie. blikvanger in het dorp 
is de grote windmolen Woldzigt uit 1852. een groot jaarlijks 
terugkerend evenement is het openluchtspel. roderwolde 
heeft een basisschool, kinderopvang en een peuterspeelzaal. 
ook zijn er aardig wat sportaccommodaties en -verenigingen 
en culturele activiteiten en (overige) verenigingen.

roderesch is een klein dorp dat ongeveer 1,5 kilometer 
ten zuiden van roden ligt. rond roderesch liggen enkele 
bossen. Centraal in het dorp ligt de openbare basisschool. in 
1913 werd de lagere school gesticht voor de inwoners van de 
dorpen roderesch, alteveer en Steenbergen (daarom heet de 
school obS Steenbergen); de drie dorpen worden ook wel de 
raS-dorpen genoemd. afgezien van een restaurant, zijn er 
verder weinig voorzieningen in roderesch.

teVredeNheid iNWoNerSteVredeNheid iNWoNerS

92%86%

woonplaatswoonplaats voorzieningenvoorzieningen

91%95%

woningwoning

raPPortCiJferSraPPortCiJferS

woonomgeving 6,7

gebouwen 7,3

bestrating 6,3

groenvoorzieningen 6,3

buitengebied 8,0

kindvriendelijke omgeving 6,9

verkeersveiligheid 5,7

openbare verlichting 6,9

woonomgeving 6,3

gebouwen 6,4

bestrating 5,3

groenvoorzieningen 6,5

buitengebied 7,9

kindvriendelijke omgeving 6,9

verkeersveiligheid 5,5

openbare verlichting 5,5

33%28%
vooruitvooruit

57%50%
gelijkgelijk

92% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 20% voelt zich 

(soms) eenzaam. 27% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp 

2 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

3 of er voldoende leden zullen zijn voor de verenigingen

73% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 20% voelt zich 

(soms) eenzaam. 43% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp

2 over de vergrijzing en ontgroening

3 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen
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percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspectenpercentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten
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1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro

% inwoners% inwoners roderwolderoderesch NoordenveldNoordenveld

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

* = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten zijn indicatief.
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36%

 1.065 520 34 22 72 18 313.000 211 30 37 . 167 10 .

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

terheijl is een buurtschap ten zuidwesten van Nietap. er is 
geen dorpskern en afgezien van de twee hoofdwegen, liggen 
verscheidene woningen aan zand- en puinpaden. Veel oude 
boerderijen zijn vervangen door landhuizen of opgeknapt tot 
woonboerderij. terheijl is tegenwoordig een van de duurdere 
plekken om te wonen rond roden en leek.

het hier gepresenteerde cijfermateriaal (aantal inwoners etc.) 
betreft Nietap en terheijl samen; er zijn geen afzonderlijke 
gegevens beschikbaar.

Steenbergen is een esdorp zuidwestelijk van roderesch 
en noordoostelijk van een. Voorzieningen zoals scholen en 
dergelijke zijn er niet; wel een restaurant.

teVredeNheid iNWoNerS

79%

woonplaats voorzieningen

93%

woning

raPPortCiJferS

woonomgeving 6,1

gebouwen 6,4

bestrating 5,3

groenvoorzieningen 5,9

buitengebied 7,1

kindvriendelijke omgeving 6,9

verkeersveiligheid 5,4

openbare verlichting 6,5

0%
vooruit

55%
gelijk

73% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 22% voelt zich 

(soms) eenzaam. 25% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 over de vergrijzing en ontgroening  

2 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen

3 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp
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percentage inwoners dat tevreden is met genoemde aspecten

terheijl*steenbergen*
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1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro 

 

1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro

% inwoners

% inwoners

terheijl

Steenbergen

Noordenveld

Noordenveld

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

* = respons enquête <25 personen; resultaten enquête daarom niet vermeld* = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten enquête zijn indicatief
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 158 65 35 . 57 22 375.000 1.250 430 44 16 192 16 214.000

56%

 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000 30.794 13.195 34 20 87 31 251.000

Westervelde ligt even ten zuidwesten van Norg. het is een 
authentiek esdorpje met een brink. Westervelde heeft een 
basisschool, een ijsbaan en een horecagelegenheid. het ligt 
vlakbij Zuidvelde.

Veenhuizen ligt op de grens van drenthe en friesland, 
ten zuidwesten van Norg. het is uitgestrekt en bestaat uit 
meerdere woondelen. Veenhuizen staat bekend als het 
gevangenisdorp: het dorp heeft drie penitentiaire inrichtingen 
(Norgerhaven, esserheem en groot bankenbosch) en een 
gevangenismuseum. Veenhuizen heeft voorzieningen 
zoals scholen, kerken, sportverenigingen, een hotel en 
een dorpshuis. Zeer karakteristiek voor Veenhuizen zijn de 
monumentale panden, voor het merendeel gebouwd tussen 
1883 en 1914. in 2009 is Veenhuizen kandidaat gesteld voor 
de werelderfgoedlijst van uNeSCo door de gemeente en de 
provincie. Vlakbij ligt het natuurgebied het fochteloërveen.

teVredeNheid iNWoNerSteVredeNheid iNWoNerS

91%78%

woonplaatswoonplaats voorzieningenvoorzieningen

100%91%

woningwoning

raPPortCiJferSraPPortCiJferS

woonomgeving 5,9

gebouwen 7,4

bestrating 4,7

groenvoorzieningen 6,4

buitengebied 7,3

kindvriendelijke omgeving 7,4

verkeersveiligheid 5,3

openbare verlichting 6,4

woonomgeving 7,2

gebouwen 7,8

bestrating 6,8

groenvoorzieningen 7,3

buitengebied 7,9

kindvriendelijke omgeving 7,6

verkeersveiligheid 6,8

openbare verlichting 6,0

13%56%
vooruitvooruit

63%27%
gelijkgelijk

90% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 33% voelt zich 

(soms) eenzaam. 30% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp 

2 over de vergrijzing en ontgroening

3 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

79% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 27% voelt zich 

(soms) eenzaam. 37% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 of er voldoende huizen zullen zijn voor ouderen

2 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

3 of er in de toekomst nog een basisschool zal zijn in het dorp
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alteveer is een buurtschap een paar kilometer ten zuiden van 
roden en ligt vlakbij het dorp roderesch. alteveer heeft geen 
voorzieningen zoals scholen, winkels en dergelijke. Wel heeft 
alteveer een ijsbaan.

Zuidvelde is een esdorpje met verspreide bebouwing, 
oorspronkelijk gelegen rond een brink. het is nu feitelijk een 
wegdorpje tussen het buurtschap huis ter heide en Norg. 
Zuidvelde heeft geen voorzieningen zoals winkels en scholen. 
het ligt vlakbij Westervelde.

teVredeNheid iNWoNerS

91%

woonplaats voorzieningen

100%

woning

raPPortCiJferS

woonomgeving 6,1

gebouwen 6,8

bestrating 5,1

groenvoorzieningen 6,0

buitengebied 7,8

kindvriendelijke omgeving 6,1

verkeersveiligheid 5,7

openbare verlichting 5,0

0%
vooruit

80%
gelijk

67% voelt zich (zeer) verbonden met dorp. 33% voelt zich 

(soms) eenzaam. 40% maakt zich zorgen om de toekomst 

van het dorp. drie meest genoemde zorgpunten: 

1 over de vergrijzing en ontgroening

2 of er voldoende huizen zullen zijn voor starters

3 dat mensen hun woning niet meer (goed) kunnen verkopen 
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matsloot is een buurtschap in Noordenveld. het ligt ten 
noorden van roderwolde, langs de rijksweg a7 en grenst 
aan het leekstermeer. het bestaat uit enkele verspreid 
liggende boerderijen en recreatiebedrijven.
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aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
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hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
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* = respons enquête minder dan 80 personen; resultaten enquête zijn indicatief

Van de volgende dorpen is geen of weinig cijfermateriaal 
beschikbaar bij CbS en de gemeente Noordenveld. 
de respons in de enquête was dermate klein, dat de 
enquêteresultaten in deze bijlage niet vermeld worden. Wel 
is te zien hoe de dorpen scoren op sociale infrastructuur.

overige dorpen
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Peizermade is een klein dorp tussen Peize en groningen. 
buiten een dorpshuis zijn er geen voorzieningen. ten noorden 
van het dorp is een transferium gebouwd. recent is ook de 
N372 aangepast – de weg die roden en Peize met groningen 
verbindt en die door het dorp loopt.
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1 hoge inkomens = huishouden met besteedbaar inkomen hoger dan 46.500 euro (2009). 2 Verhuismobiliteit = aantal verhuizingen per 1.000 inwoners (2004) 3 Woz-waarde (2010) in euro

aantal inwoners 
(1 januari 2011) huishoudens

gezinnen met 
kinderen (%)

hoge
inkomens (%) 1

verhuis- 
mobiliteit 2

huur
woningen (%)

gemiddelde
woningwaarde 3

Peizerwold is een buurtschap tussen Peizermade en Peize. 
door bedrijventerreinen en de noordelijke rondweg om Peize 
is het buurtschap hier bijna aan vastgegroeid.
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Sandebuur is een buurtschap ten noordwesten van 
roderwolde. het bestaat uit zestien boerderijen, waarvan een 
drietal als zodanig in gebruik is.
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