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Enquête toekomstvisie Noordlaren 
Juli 2018 

 
 

Beste dorpbewoners, 
 
In 2002 is er door de toenmalige bestuurders van Dorpsbelangen Noordlaren 
een initiatief tot het opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) 
genomen. In dat kader is toen onder de dorpsbewoners een enquête 
gehouden om een goed beeld te krijgen van wat er leefde onder de direct 
belanghebbenden. Het is essentieel – zo was ook toen al de gedachte – om 
ieders stem te horen. Nu, ruim vijftien jaren later, is het tijd om dat DOP aan te 
passen aan de ideeën van nu. Gemeenten om ons heen hebben al een 
omgevingsvisie (ter voorbereiding op de Omgevingswet) ontwikkeld, waarin 
de stem van de bewoners sterk doorklinkt. Ook nu zijn we er met elkaar van 
overtuigd dat dit alleen maar kan als we alle bewoners de gelegenheid 
geven om een standpunt ten aanzien van de verschillende onderwerpen te 
geven. 
 
Wij hopen dat u/jij deze enquête in wilt vullen, dit kost een klein beetje van 
uw/jouw tijd maar het is dan ook voor een zeer goed doel; de toekomstvisie 
van ons prachtige dorp! Ingevulde enquêtes kunnen uiterlijk 15 augustus a.s. 
worden ingeleverd bij: 
 

• Wim Woudman – Vogelzangsteeg 2 
• Luuk Hoenderken – Zuidlaarderweg 75 
• Annet Boekel – Duinweg 18 

Wij zullen alle ingevulde enquêtes analyseren en betrekken in de dorpsvisie 
Noordlaren 2018. 
 
Mochten er over de enquête vragen en/of opmerkingen ontstaan dan kunt u 
deze tijdens een inloopavond in De Hoeksteen op donderdag 02 augustus 
a.s. (van 19.30 – 20.30 uur) aan de aanwezige leden van de commissie DOP 
stellen. 
 
Op voorhand hartelijk dank en vriendelijke groet, 
 
De Commissie DOP 2018  
 
Lia Moes 
Wim Woudman 
Luuk Hoenderken 
Ronald Schoonbeeg 
Peter Deddens 
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Enquête toekomstvisie Noordlaren 
Juli 2018 

 
 
 
 A.   Wat is uw leeftijd? 

o 18-24 jaar 
o 25-50 jaar 
o 51 jaar en ouder 

 
 B.  Wat is uw geslacht? 

o man 
o vrouw 

 
 C.  Wat is de samenstelling van uw huishouden? 

o Ik woon alleen. 
o Ik woon met partner en thuiswonende kinderen. 
o Ik woon met partner zonder thuiswonende kinderen. 
o Ik woon met thuiswonende kinderen zonder partner. 
o Ik woon in bij ouder(s), verzorger(s)/broer(s) of zuster(s)  

           en/of andere familie. 
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ALGEMEEN 
 
  1.   Op welke plaats bent u overwegend gericht voor dagelijkse 
   zaken? (levensmiddelen e.d.) 

o Haren 
o Zuidlaren 
o Noordlaren 
o On-line  
o Elders, te weten ………………………….. 

 
  2.   Waar gaat u sporten, bezoekt u verenigingen? 

o Noordlaren 
o Haren 
o Zuidlaren 
o Elders, te weten ………………………….. 

 
  3.   Waar gaat u meestal uit eten?  

o Noordlaren /Glimmen 
o Zuidlaren 
o Haren 
o Groningen 
o Hoogezand 
o Elders, te weten ………………………….. 
o Niet  

 
  4.  Waar, in de regio, bezoekt u culturele evenementen als theater, 
  bioscoop, concerten, e.d.? 

o Groningen 
o Assen 
o Hoogezand 
o Elders, te weten ………………………….. 
o Niet 

 
  5. Heeft u plannen om op korte termijn in duurzame energie te  
  gaan investeren en zo ja in welke vorm? 

o Zonnepanelen 
o Aardwarmte 
o Windenergie 
o Anders, namelijk ………………………………………… 
o Niet 
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6. Welke gebouwen in het dorp, zichtlijnen, locaties zou u willen 
 beschermen c.q. behouden zoals ze zijn (bijvoorbeeld Kerk, 
 Rieshoek, zichtlijnen naar het meer, open ruimten tussen 
 bebouwing e.d.)?  

   
  Suggesties: …………………………….………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 

 
  7.  Mist u iets in Noordlaren? (Of wat zou voor u in Noordlaren een 
  goede toevoeging zijn?) 
 
  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 

 
  8.  Kunt u levensloopbestendig blijven wonen in Noordlaren? 

o Ja 
o Nee 

 
  9.   Op welke moment verwacht u uit Noordlaren te gaan/moeten  
  vertrekken? 
   
  ………… jaar. 
 

 10. Wat verwacht u van de gemeentelijke herindeling met  
            Groningen? 

  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 
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OPENBARE RUIMTE/BUITENGEBIED 
 
Met het Buitengebied wordt in deze enquête  bedoeld het gebied rond het 
dorp Noordlaren, met als begrenzingen De Pollselaan bij de golfbaan, de 
Drentsche Aa in het westen, de grens met de provincie Drenthe (ofschoon 
die niet geheel samenvalt met natuurlijke grenzen), de Osdijk inclusief het 
baggerputtengebied en ongeveer de zuidkant van de Appelbergen 
(Leemweg). 
 
Het Buitengebied en de daaraan grenzende natuurlijke gebieden (extensief 
beheerd boerenland, meeroevers, stroomgebieden Aa en Hunze, 
heidegebied 50 Bunder) kunnen worden beschouwd als een natuur- en 
landschapsgebied van grote waarde met bovendien historische en 
archeologische rijkdommen en daarom het behouden alleszins waard.  
 
Het feit dat veel natuurbeschermingsinstanties er gronden bezitten en 
beheren, deels met inzet van enthousiaste boeren onderstreept het 
bijzondere karakter van de streek waarin Noordlaren is ingebed. Dit deel van 
de enquête gaat daarover.  
 
A. Bereikbaarheid van het buitengebied (bos, polder, e.d.) 
 
 1a.  Moet de bereikbaarheid van het buitengebied voor wandelaar,  
  fietser (en scootmobilist) uitgebreid worden?                                                                                                                                   

o Ja 
o Nee 
o Geen mening 

 
 1b. Geef eventueel aan waar u hierbij aan denkt.   
     
   …………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
   

B. Onderhoud 
 
 1.  Welke ideeën heeft u over het onderhoud in het landschap zelf? 
  Te denken valt aan verdwenen of slecht onderhouden  
  houtwallen, waterloopjes, paadjes of andere     
  landschapselementen. 
   …………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
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 2. Welke suggesties  voor verbeteringen in het fiets- en   
  wandelwegennet heeft u (voor dorp en buitengebied)? Daarbij 
  kunt u vooral denken aan achterstallig onderhoud, maar ook 
  aan upgraden. Bij het beantwoorden kunt u hier ook denken aan 
  fietsverbindingen met Haren en verder. 
    …………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
     
C. Voorlichting 
 
 1.  Heeft u zelf behoefte aan meer voorlichting ìn het Buitengebied  
  òver het gebied en de aanwezige natuurwaarden in de vorm  
  van informatieborden en voorlichtingsactiviteiten zoals excursies  
  en wandelingen voor geïnteresseerden?                                                                                                        

o Informatieborden 
o Excursies en/of lezingen 
o Geen behoefte 

 

 2.  Zou u ervoor openstaan als er vanuit Noordlaren via bijvoorbeeld  
  een natuur-informatiecentrum activiteiten in deze sfeer worden  
  opgezet? Niet alleen voor bewoners maar ook voor bezoekers  
  van buiten. 

o  Ja 
o  Nee 
o  Geen mening 

 
 Andere opmerkingen of eigen ideeën over het buitengebied en 
 de al of niet aanwezige voorzieningen daar kunt u hieronder  
 kwijt: 

   ………………………………………………………………………………………...... 
   ………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………….. 
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WONEN IN NOORDLAREN 

 
A. Woonsfeer 
 
 1.  Hoe bevalt u het wonen in Noordlaren? 

o Zeer slecht 
o Slecht 
o Onvoldoende 
o Voldoende 
o Goed 
o Zeer goed 

 
 2.  Welke suggesties heeft u om het woongenot in/rond Noordlaren  
  te verbeteren? 
   ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
 
B. Woningaanbod 
 
 1a.  Is wat u betreft het aanbod koopwoningen in Noordlaren   
  voldoende? 

o Ja 
o Nee 
o Geen mening 

 
 
 1b.  Indien nee, in welke prijsklasse zou u graag zien dat het aanbod 
  koopwoningen groter zou zijn? 

o Tot €300.000,--  
o Tussen €300.000,-- en €500.000,-- 
o Boven €500.000,-- 

 
 2a.  Is wat u betreft het aanbod huurwoningen in Noordlaren   
  voldoende? 

o Ja 
o Nee 
o Geen mening 
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  2b.  Indien nee, in welke huurprijsklasse zou u graag zien dat het   
  aanbod huurwoningen groter zou zijn? 

o Tot €711,--* per maand  
o Tussen €711,-- en €1.000,-- per maand 
o Boven €1.000,-- per maand 

 
  * Huurliberalisatiegrens 2018 is €710,68. Onder deze huurprijs  
  praten we over een sociale huurwoning, boven dit bedrag over 
  een geliberaliseerde (vrije sector) woning. 

 
C. Nieuwbouw 
 
 1.  Bent u voorstander van nieuw te bouwen woningen in/rond   
  Noordlaren? 

o Ja 
o Nee (u kunt vragen C. 2 t/m 4 overslaan) 
o Geen mening (u kunt vragen C. 2 t/m 4 overslaan) 

 
  Eventuele toelichting        
   …………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
   
  2.  Indien ja, welk type woning zou u graag nieuw gebouwd willen  
  zien? 
 

o Met één woonlaag (geschikt voor ouderen en minder  
   validen) 

o Rijwoning 
o Halfvrijstaande woning 
o Vrijstaande woning 
o N.v.t. 

 
  3.  Heeft u suggesties ten aanzien van een locatie waar wat u   
  betreft gebouwd zou mogen worden? 
   ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
  
 4.  Indien u een voorstander bent van nieuw te bouwen woningen,  
  aan welke aantallen denkt u? 

o Minder dan 10 woningen 
o Tussen 10 en 20 woningen 
o Meer dan 20 woningen 
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	 	 Andere opmerkingen of eigen ideeën over wonen in Noordlaren  
  kunt u hieronder kwijt: 
	 		 …………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………...	
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………...	
 
 
LEEFBAARHEID 
 
A. Veiligheid	

 
 1.  Voelt u zich veilig in Noordlaren?  
   Op een schaal van 1 – 5:  1 = onveilig/ 5 = erg veilig 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
 2. Geef aan waar u zich het meest zorgen over maakt: 

o Geweld 
o Diefstal & braak 
o Vandalisme 
o Verkeersongelukken 
o N.v.t. 

 
 3. Wat zou uw gevoel voor veiligheid verhogen? 

o Een vrijwillige buurtwacht 
o Een app of noodoproep op uw telefoon 
o N.v.t., ik voel mij veilig in Noordlaren. 
o Anders, n.l.: ................................................................................... 

 
 4a. Waar in of rond het dorp ervaart u regelmatig onveilige  
  verkeerssituaties? 
  …………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
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 4b. Ervaart u overlast door het verkeer? 
o Ja, te weten ………………………………………………………….. 
o Nee 

 
B. Openbaar vervoer 
 
 1. Geef met een cijfer aan wat u vindt van de bereikbaarheid van  
  en naar Noordlaren met het openbaar vervoer.  
  Op een schaal van 1 – 5:  1 zeer slecht bereikbaar, 5 erg goed 
  bereikbaar. 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
 2. Van welk transportmiddel maakt u het meest gebruik? 

o Auto of motor 
o Scooter of e-bike 
o Fiets 
o Anders, n.l.: ................................................................................... 
o N.v.t. openbaar vervoer voldoet 

 
 3. In hoeverre bepaalt/beïnvloedt de bereikbaarheid uw keuze  
  voor werk, onderwijs en sport/hobby’s? 
  ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
 
 4.  Wat zou de bereikbaarheid volgens u het meest verbeteren?  
  (alleen één antwoord mogelijk) 

o Hogere frequentie OV (bus) via Noordlaren 
o Het verlengen van de fietssnelweg Haren – Groningen 
o Carpoolplaats 
o Anders n.l.: .................................................................................... 

 
C. Werkgelegenheid 

 
 1a. Noordlaren kent naast de agrarische sector vele zelfstandigen en  
  ondernemingen in het MKB.  
   Is het wenselijk dat de werkgelegenheid en daarbij bedrijvigheid  
  (aan huis) in het dorp vergroot worden?  

o Ja 
o Nee 
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 1b.  Indien u met “Ja” geantwoord hebt, hoe zou dit volgens u het  
  best vorm kunnen krijgen? 
 
  ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
 
D. Sociale Samenhang 
 
Sociale samenhang gaat over de mate waarin mensen of groepen 
mensen interactie hebben. Sociale netwerken, contact en ontmoeting, 
wederzijdse hulp en gezamenlijke activiteiten in de buurt zijn vormen van 
sociale samenhang. 
 
 1.  Kunt u met één voorbeeld aangeven wat in uw opzicht   
  Noordlaarders met elkaar verbindt? 
  ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
   
 2.  Kunt u met één voorbeeld aangeven wat in uw opzicht  
  Noordlaarders verdeelt? 
  ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
   

  3.  Vindt u voorzieningen met zaalfaciliteiten en/of trefpunt in  
  Noordlaren noodzakelijk?  

o Ja 
o Nee 

 
  Opmerkingen of eigen ideeën over de leefbaarheid in  
  Noordlaren  kunt u hieronder kwijt: 
	 		 …………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………...	
   …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………... 
 
 

 
Hartelijk dank voor uw tijd en inspanning!  
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Op de website www.noordlaren.eu vindt 
u de enquête ook, hier kunt u extra 

enquêtes zelf downloaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOP commissie – Lia Moes: 050-5567808 / 06-51178363 


