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Inleiding   

 

Eind augustus viel bij elk huishouden, dus ook bij u, in Nieuw Scheemda en ’t Waar een NieuwSwaar 

in de bus met een dorpsenquête over de behoefte aan en invulling van een (nieuw?) dorpshuis. De 

vragenlijst is opgesteld in overleg met het bestuur van het MFC en het bestuur van Dorpsbelangen. 

De belangrijkste vragen zijn of u een dorpshuis belangrijk vindt voor onze dorpen, of uitbreiding van 

de bestaande locaties noodzakelijk is, wat u mist in de dorpen aan voorzieningen/mogelijkheden en 

welke ideeën u zelf heeft. 

Deze behoeftepeiling is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het 

bestuur van MFC voor een dorpshuis Nieuw Scheemda/ ’t Waar.  Bestuur Dorpsbelangen behartigt 

de belangen van de dorpen en heeft daarmee de rol van ‘opdrachtgever’.  

In dit rapport vindt u de bevindingen en alle opmerkingen die gemaakt zijn. Ook zijn er opmerkingen 

toegevoegd die we hoorden toen we huis-aan-huis de enquête ophaalden. Het is fijn om te zien dat 

93 mensen de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen en dat er zoveel nieuwe ideeën 

bruisen in de dorpen. 

We willen de wandelpadencommissie bestaande uit Sandra van der Zwan, Greetje Schipma, Maria 

Ellens, Jacqueline van Reijmersdaal en Hilda Smit speciaal bedanken voor het helpen ophalen van de 

enquêtes. De respons is hierdoor zeker groter geworden. 

Marjan Jutting 
Aletta Buiskool 
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Uitvoering   

 

De vragenlijst is in overleg met het bestuur van het MFC en het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw 

Scheemda/’t Waar opgesteld. Bestuur Dorpsbelangen is opdrachtgever en het bestuur van het MFC 

voert het project uit. We hebben twee specifieke doelgroepen benaderd: de inwoners van de dorpen 

en de huidige verenigingen en commissies. De groep inwoners is onderverdeeld in subcategorieën op 

basis van leeftijd. De belangrijkste vragen zijn of u behoefte heeft aan een officieel dorpshuis en 

welke activiteiten de leefbaarheid voor u vergroten. 

De subvragen zijn de volgende. 

 Is de informatie over de plannen voldoende? 

 Hoeveel mensen vinden een officieel dorpshuis belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp? 

 Aan welke huidige activiteiten wordt deelgenomen? 

 Wat is de bezetting van de huidige accommodaties, t.w. MFC, voetbalkantine en kerk? 

 In hoeverre wordt er aanvullend gebruikgemaakt van particuliere ondernemingen (Waarkunst, 
Leeuwenborg, Overal en Nergens)? Hoe tevreden is men hierover? 

 Of en welke uitbreiding is nodig op bestaande accommodaties om aan de verdere behoefte van 
de verenigingen, commissies en bewoners te voldoen? 

 Staat de gewenste uitbreiding in verhouding tot de gewenste (financiële) inspanning? 

 Willen de dorpsbewoners zich committeren (willen ze iets mee opzetten en vrijwilliger zijn)? 
 
De vragenlijst kon schriftelijk en digitaal worden ingevuld in de periode 27 augustus – 9 september 
2014. De lijsten zijn huis-aan-huis opgehaald, daarnaast kon men de lijsten op verschillende plekken 
inleveren. 
 
We hebben geprobeerd de opmerkingen in de bijlagen zo goed mogelijk te rubriceren. Af en toe was 
het lastig om ze te interpreteren. Alle aanvullingen kunt u letterlijk teruglezen in bijlage 3. 
Opmerkingen gericht op personen of op het functioneren van een bepaalde commissie/vereniging 
hebben we eruit gelaten. Deze vonden we niets toevoegen aan de vraag of er uitbreiding van een 
dorpshuis moet komen of hoe we de leefbaarheid in onze dorpen kunnen vergroten. 
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Respons   

 
In totaal zijn 93 vragenlijsten ingevuld. In Nieuw Scheemda/’t Waar zijn ongeveer 440 inwoners vanaf 
12 jaar en ouder. 77 van de 220 huishoudens hebben gereageerd. 
 

Deelname aantal personen 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Communicatie    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
In onze dorpskrant NieuwSwaar is een paar 
keer aandacht geweest voor het creëren van 
een officieel dorpshuis. Uit de antwoorden 
blijkt toch dat iets meer dan een kwart niet op 
de hoogte is. 
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Dorpshuis en leefbaarheid van de dorpen 

 

73 van de 93 ondervraagden vinden een dorpshuis belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen. 

Huidige deelname aan de activiteiten en waar ze plaatsvinden   

De voetbalkantine wordt het vaakst bezocht door mensen uit het dorp. De voetbal- en de kaartclub 

zitten daar. Twintig mensen gaan in ieder geval eens per week naar voetbal en de kaartclub wordt 

eens in de twee weken door tien mensen bezocht. Twintig anderen geven aan af en toe te gaan 

kaarten. 

De locatie Waarkunst wordt ook goed bezocht. De Vrouwen van Nu zitten daar en er is elke maand 

een filmavond. Zeventien vrouwen bezoeken de bijeenkomsten (zes avonden per jaar). De filmavond 

wordt eens per maand door vier mensen bezocht, eenendertig mensen maken er af en toe gebruik 

van. 

In het MFC zit volleybal, gymnastiek en het peuterspeelmoment. Vijf mensen geven aan elke week te 

gaan gymmen. Ook acht mensen volleyballen elke week in het MFC en vier mensen doen dat eens 

per jaar. We nemen aan dat dat om het stratenvolleybaltournooi gaat. Het peuterspeelmoment 

wordt door zes mensen eens per maand bezocht (het totale aantal) en door een persoon eens per 

jaar. 

In de kerk zijn vier keer per jaar concerten. Deze worden door vijf mensen elke keer bezocht en 

zeventwintig mensen doen dat af en toe. 

Er zijn op dit moment twee clubs die zonder onderdak zitten: de biljartclub en de toneelvereniging. 

Drie mensen willen graag elke week biljarten en negentien mensen geven aan dat ze eens per jaar de 

toneeluitvoering bezoeken. 

De volgende activiteiten wordt door de inwoners aangevuld: Burendag, het dorpsommetje, eten bij 

de Verse Aarde, brunch bij Waarkunst, buurtvereniging Iempenkriet, speeltuin school/Kerkwijk, 

kinderkamp, leeskring, Tai chi, opruimen van afval in dorpen. 

 

Tevredenheid over accommodatie deelnemers enquête   

 

 

53 mensen hebben geantwoord tevreden te zijn met de huidige accommodatie. Veertien mensen 

hebben geantwoord dat ze niet tevreden zijn over de accommodatie waar de activiteit plaatsvindt. 
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Van die veertien is er één persoon die een uitbouw wil in een bestaande locatie. Drie mensen vragen 

om een ruimer gebouw waarvan twee voor een biljart en drie mensen vragen om een podium waar 

toneel-, muziek- en theatervoorstellingen plaats kunnen vinden. 

De overige kritische opmerkingen ten aanzien van de tevredenheid over de verschillende 

accommodaties volgen hierna. 

Voetbalkantine 

 Donker en klein bij grote groepen 

 Temperatuur kantine is slecht te regelen en kan wel wat gezelliger ingericht worden met 

gordijnen etc. 

 De voetbalkantine is niet ideaal om te kaarten. 

 Geluidsdemping in de voetbalkantine (geluid kan niet weg waardoor het snel te lawaaiig wordt) 

MFC 

 Het MFC is naargeestig (twee mensen). 

 Het MFC zou wel wat meer kleur mogen krijgen. 

Invulling van het ‘nieuwe’ dorpshuis   

 

54 mensen wensen activiteiten. In de bijlage vindt u de exacte aantallen. De top zes is als volgt. 

1 Een plek om mensen te ontmoeten   (56) 

2 Een plek om iets te eten of te drinken   (39) 

3 Eten halen      (29) + 1 gezond 

4 Workshops als schilderen en houtbewerking (20) 

5 Kinderopvang     (12) 

6 Samen koken     (12) 

Het afhalen van medicijnen is 28 keer genoemd, het afhalen van documenten 18 keer. 

Wat moet er nog meer komen?   

 

De volgende ideeën worden geopperd. 

1 Een boekenruilplek/bibliotheek 

2 Een kledingruilbeurs 

3 Leesclub 

4 Cursus EHBO/AED 

5 Djembé 

6 Sportgym voor kinderen van 4 tot 16 jaar 

7 Kinder- en jeugdactiviteiten 

8 Bejaardensoos 

9 Bridgen 

10 Dansen op fijne muziek 

11 Schilderen bij Maike van der Kooij 

12 Hulpprikbord 

13 Kinderopvang/crèche 

14 Aula 
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Uitkomsten inventarisatie onder huidige verenigingen en commissies   

 

 

Er zijn op dit moment dertien verenigingen en commissies actief. Negen zijn (heel) tevreden. De 

toneelvereniging heeft te weinig spelende leden en de voetbalclub heeft (nog) geen antwoord 

gegeven. Ook de jeugd is heel tevreden met de keet ‘We hebben het erg naar ons zin en ook de 

rest  van de jeugd komt graag naar de keet toe, het is er altijd erg gezellig’. De commissie van de 

Sinterklaasintocht heeft op persoonlijke titel een opmerking gemaakt, zie bijlage 3.Er zijn wel wat 

kritische punten. 

Dorpsbelangen 

Voor de bijeenkomsten (ledenvergadering en Dorpenronde) gebruikt Dorpsbelangen de 

voetbalkantine. De voetbalkantine is voor grotere groepen en voor het geven van presentaties niet 

zo geschikt. Beamer en scherm moeten steeds worden geregeld. 

De kaartclub 

 

Deze geeft aan dat de gezelligheid van een café wordt gemist. In een café komen ook andere mensen 

en dat verhoogt het plezier. Jammer is het ook dat nu niemand de hapjes verzorgt. 

 

Peuterspeelmoment 

 

Onderhoud van de speeltoestellen en plein (bijv.onkruid) zou prettig zijn. 
 

Toneelvereniging Ontspanning 

 

Deze geeft aan niet in staat te zijn om de toneelvereniging nog in stand te houden i.v.m. te 

weinig  spelende leden. Uitbreiding is daarom niet nodig. Men vindt een podium (in welke vorm dan 

ook) in de toekomst wel belangrijk. Deze kan dan wellicht voor meerdere doeleinden worden 

gebruikt (bijvoorbeeld optredens van kindertheater en toneel). 
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9%

17%
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Eigen ideeën, aanvullingen en toelichting, Leefbaarheid en eigen inzet   

 

Eigen ideeën, aanvullingen en toelichting  

Alle aanvullingen, opmerkingen over leefbaarheid en eigen inzet zijn opgenomen in bijlage 3. Hierna 

vindt u een samenvatting. 

53 mensen hebben aangegeven (heel) tevreden te zijn met de huidige accommodaties. Van die 53 

mensen geven veertien expliciet aan een (dure) uitbreiding niet nodig te vinden. Zij willen vooral 

gebruikmaken van de mogelijkheden van de bestaande locaties als de voetbalkantine, Waarkunst, 

MFC, café Overal en Nergens en de Leeuwenborg. Mensen roepen op om met deze locaties in 

gesprek te gaan over mogelijkheden voor bijvoorbeeld de toneelvereniging bij de genoemde 

gebouwen.  

Negen mensen geven aan behoefte aan een café te hebben. De (Vrije) school wordt genoemd  door 

negen mensen en zes mensen missen een winkel. Incidenteel (een of twee keer) wordt een BSO 

genoemd, een plek waar een biljarttafel kan staan, een oefenruimte voor toneel/muzikanten, een 

plek waar grotere groepen kunnen samenkomen, een aulafunctie, een stembureau, een 

opleidingsplek (school/cursus), een plek waar een toneeluitvoering kan zijn, een leuke, gezellige plek 

waar je met elkaar kunt kaarten en een ruimte waar je elkaar kunt ontmoeten en ontspannen. 

Leefbaarheid 

Als het gaat om leefbaarheid, wordt door zes mensen de uitstraling van het dorp genoemd. 

Leefbaarheid is meer dan een dorpshuis, het gaat vooral ook om contact met elkaar, de boel 

schoonhouden, het onderhouden van tuinen en vervallen panden opruimen. We moeten aandacht 

besteden aan de verzorging van infrastructuur, het aanzien van paden, wegen en woningen 

verbeteren, anders slaat de verpaupering toe. Ook noemen vijf mensen dat ze overlast vrezen als er 

wordt uitgebreid. 

Eigen inzet 

In totaal zijn zes mensen bereid om mee te helpen met de (ver)bouw  

 verfwerkzaamheden 

 inrichten 

 elektra, loodgieterwerk, airco, ventilatie, verwarming, dakbedekking, zinkwerk, sanitair etc.  

Ook willen vijftien meehelpen een nieuwe activiteit te starten. Vier mensen willen vrijwilliger zijn bij 

structurele activiteiten (bardiensten, schoonmaak). Sommige mensen willen dat in (zeer) beperkte 

mate. 

Eén persoon stelt een locatie beschikbaar: dagcafé Overal en Nergens.  

 

Conclusies en aanbevelingen   

 

Uitbreiding accommodatie 

Van de deelnemers hebben 12 aangegeven dat aanpassingen gewenst zijn, waarvan drie een 

uitbreiding van een bestaand gebouw noemen (t.w. voetbalkantine uitbreiden voor groepen en meer 
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ruimte voor biljart). Van de verenigingen vindt alleen Dorpsbelangen dat er voor de jaarlijkse 

bijeenkomsten en bijzondere evenementen uitbreiding moet komen. Het gaat om drie keer per jaar. 

Uitbreiding activiteiten 

Er zijn 54 mensen die aangekruist hebben dat ze nieuwe activiteiten in de dorpen willen. Wij zien een 

aantal matches met de geboden inzet: 

 12 mensen missen kinderopvang. Twee mensen willen kinderopvang regelen/organiseren. 

 Er zijn 20 mensen geïnteresseerd in houtbewerking/cursussen. Er is iemand die een 

soortgelijke club wil oprichten. 

 Eten koken, eten halen, gezamenlijk eten 

Voor het overige zijn de behoeften divers en in kleine aantallen. 

 

Aanbevelingen 

 Zoek het (eerst) in activiteiten. Gebruik het enthousiasme van de mensen die zich willen 
inspannen en start daarmee. Wellicht inspireert dit meer inwoners en volgen er meer 
initiatieven. 

 Laat de mensen uit de dorpen in kleine groepjes een paar concrete zaken uitwerken. 

o Hoe kunnen we de bestaande accommodaties/voorzieningen optimaal inzetten en 

wellicht een opfrisbeurt geven? (MFC en de voetbalkantine) 

o Wat kan waar? (bijv. paar keer per week ontmoeten bij Overal en Nergens en 

kunnen we daar ook de boekenruilbeurs starten?) 

 Start kleine werkgroepjes om andere punten aan te pakken, bijv. leefbaarheid omgeving 

dorp (uitstraling) en samen koken die we eventueel kunnen combineren met eten halen. 

 Veel mensen willen kortdurende activiteiten. Laat Dorpsbelangen deze ondersteunen en 

ervoor zorgen dat het organisatorisch eenvoudig te regelen is. 

Na 19 september 

 Verwerk de input van de bijeenkomst. 

 Zet het rapport en vooral de ideeën op de site, zodat meer mensen enthousiast raken. 

 Dien gezamenlijk (met alle verenigingen/commissies en zo mogelijk locaties) een plan in voor 

eventuele subsidie bij diverse subsidiegevers. 


