Vereniging voor Dorpsbelangen RAS
Secretariaat A. Anema
p/a Hoofdweg 2 9305 TE Roderesch
secretariaat@rasdorpen.nl
06-54954071

Beste inwoner(s) van Roderesch, Alteveer en Steenbergen,
U heeft in oktober 2016 een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een
RASvisie bijeenkomst. De RASvisie huiskamergesprekken zijn inmiddels afgerond.
Wij bedanken alle inwoners die hierbij aanwezig zijn geweest voor hun input!
Een aantal inwoners hebben wij niet tijdens de RASvisie huiskamergesprekken
mogen ontmoeten. Tijdens de RASvisie huiskamergesprekken is afgesproken dat
alle adressen in het RASgebied een vragenlijst ontvangen om zo toch hun input aan
ons door te geven. Zo krijgen wij een goed beeld wat u wel of niet wilt!
Wij hopen dat u 5 minuutjes van uw tijd over hebt om deze vragenlijst in te vullen. Zo
krijgen wij een beter beeld van uw wijk/straat om een goede RASvisie neer te kunnen
zetten.
Wilt u de vragenlijst dan uiterlijk 1 december 2016 bij één van de genoemde
RAS-inwoners inleveren? (zie laatste pagina)
Alvast bij voorbaat dank!
Monica Bruggenweerth-Kolker

Vragenlijst




1) Hoe lang woont u al in de RASdorpen? (één antwoord mogelijk)
O Minder dan 5 jaar
O Minder dan 15 jaar , maar langer dan 5 jaar
O Langer dan 15 jaar, maar ik ben hier niet geboren en opgegroeid
O Ik ben hier geboren en getogen en heb hier altijd gewoond
2) Mogen wij weten in welke leeftijdscategorie u thuishoort? (één antwoord mogelijk)
O Jonger dan 18 jaar
O Van 18 tot en met 25 jaar
O Van 26 tot en met 49 jaar
O Van 50 tot en met 69 jaar
O Ouder dan 70 jaar

De volgende vragen gaan over uw dorp in het algemeen.










3) In welk RASdorp woont u?
 Roderesch
 Alteveer
 Steenbergen
4 )Welke omschrijving vindt u passen bij uw dorp? (meerdere antwoorden mogelijk)
 … is mijn dorp; hier voel ik me thuis
 … is landelijk en groen
 … vergrijst
 … heeft voldoende voorzieningen
 … bruist/heeft voldoende activiteitenaanbod
 … is saai
 … is vitaal als dorp en gemeenschap
 … is veilig
 … is netjes onderhouden
 In … heeft men oog voor elkaar / kijkt naar elkaar om
5) Wat vindt u verder goed passen bij uw dorp? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Het verenigingsleven bepaalt de identiteit van het dorp
 De sociale samenhang van mijn dorp is groot en men helpt elkaar
 Als nieuwe inwoner word je gemakkelijk geaccepteerd
 In mijn dorp hoor je er ook bij als je niet aan het verenigingsleven meedoet
6) Hoe sociaal veilig voelt u zich in uw dorp? (één antwoord aankruisen)
O Ik voel mij veilig; er is geen overlast
O Ik voel mij veilig, maar er is wel eens overlast
O Ik voel mij nog wel veilig, maar er is regelmatig overlast
O Ik voel ik mij niet meer veilig
7) Wat zijn de belangrijkste verkeer en wonen problemen van uw dorp?
Geef aan elk onderwerp een cijfer tussen 1 (=minst belangrijk) en 10 (=belangrijkste)

 Snelheid & zwaar verkeer op meerdere wegen
 Uitwijkhavens aangeven
 Behouden en opknappen buslijn 83

……
……
……














Geen veilige, overzichtelijke, verlichte, gemarkeerde fietspaden
Slecht wegdek
Onoverzichtelijke verkeerspunten
Vervoer (ouderen)
Wandelpaden; oude herstellen en nieuwe creëren
Onderhoud bermen
Te weinig parkeervoorzieningen bij …………………………
Geen of te weinig speeltuinvoorzieningen / hangplek
Er is geen verzorginghuis/voorziening voor ouderen
Er zijn onvoldoende seniorenwoningen
Er zijn onvoldoende starterwoningen

……
……
…..
……
……
……
……
……
……
……
……

8) Wat zijn de belangrijkste sociale problemen van uw dorp op het gebied van verkeer en
wonen?
Geef aan elk onderwerp een cijfer tussen 1 (=minst belangrijk) en 10 (=belangrijkste)



 Eenzaamheid
……
 Er is onvoldoende noaberschap (helpende hand/ oog-&oorfunctie)
 Er is onvoldoende aandacht en activiteit voor ouderen
……
 Er is onvoldoende aandacht en activiteit voor kinderen/jeugd
……
 Mijn dorp wordt minder veilig
……
 Mijn dorp wordt minder schoon
……
 De sociale contacten/samenhang wordt minder
……
 Overlast door jongeren
 Vervoer
……
 Er is geen centrale opslag voor gemeenschapsspullen
……
9) Hoe ziet u uw dorp het liefste?

……

……

Geef aan elk onderwerp een cijfer tussen 1 (=minst belangrijk) en 10 (=belangrijkste)













Meer groen in het dorp door meer heggen en laan (bomen)
Bermen moeten beter onderhouden worden
Originele, historische boerderijen moeten blijven
De verkeerssnelheid moet omlaag in mijn dorp
Geen (zwaar)transport, alleen bestemmingsverkeer
Meer picknickbanken
Activiteiten voor iedereen
Een plek voor jongeren/ouderen
Update brink / kern van mijn dorp
Aanleg glasvezel
De gemeente moet het dorpse karakter beter beschermen

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

De volgende vragen gaan over leven in de RASdorpen. Hoe is het
gesteld met de sportvoorzieningen en het verenigingsleven? Wordt
er wel voldoende georganiseerd in ons dorp?

 10) Wat vindt u een juiste omschrijving voor uw dorp met betrekking tot vrije tijdsbesteding
van kinderen en jeugd? (meerdere antwoorden mogelijk)
 In mijn dorp is er voldoende te doen voor kinderen tot 12 jaar
 Men zou voor kinderen tot 12 jaar meer mogelijkheden om te spelen moeten hebben
 In mijn dorp is er voldoende te doen voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar
 Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar moeten er meer mogelijkheden zijn om bij
elkaar te komen

11) Wat vindt u goed passen voor uw dorp met betrekking tot vrije tijdsbesteding van
(jong)volwassenen en senioren? (meerdere antwoorden mogelijk)
 In mijn dorp is er voor jonge volwassenen tot 25 jaar voldoende te doen om de vrije tijd
door te brengen
 Voor jonge volwassenen tot 25 jaar zou in mijn dorp meer moeten worden
georganiseerd
 In mijn dorp is er voor volwassenen voldoende te doen om de vrije tijd door te brengen
 Voor volwassenen zou in mijn dorp meer moeten worden georganiseerd
 In mijn dorp is er voor senioren voldoende te doen om de vrije tijd door te brengen
 Voor senioren zou in mijn dorp meer moeten worden georganiseerd
 Er zouden veel meer bijeenkomsten moeten zijn met muziek uitvoeringen en exposities
 In mijn dorp is altijd wat te doen

12) Wat vindt u per leeftijdcategorie van de sport/activiteitenvoorzieningen in de RASdorpen?
Omcirkel bij elke leeftijdscategorie één mogelijkheid



Voor RASsers tot en met 17 jaar
goed voldoende matig slecht geen mening
Voor RASsers van 18 tot en met 25 jaar
goed voldoende matig slecht geen mening
Voor RASsers van 26 tot en met 49 jaar
goed voldoende matig slecht geen mening
Voor RASsers van 50 tot en met 69 jaar
goed voldoende matig slecht geen mening
Voor RASsers ouder dan 70 jaar
goed voldoende matig slecht geen mening
13) Wat is volgens u het centrum van de RASdorpen? (één antwoord aankruisen)
O Er zijn twee centra: de brink in Roderesch en De Pomp in Steenbergen
O Evangelische gemeente (kerk) Roderesch
O IJsbaan in Alteveer
O Dorpshuis ’t RAShuys
O Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………
O Geen mening

De volgende vragen gaan over de toekomst van de RASdorpen. Hoe wilt u
graag dat de RASdorpen er over 3 tot 5 jaar uitzien? Maar ook, als over de
RASdorpen besloten wordt, waar moet de gemeente Noordenveld dan
rekening mee houden?


14) Hoe DENKT u dat de RASdorpen zich over 3 tot 5 jaar ontwikkeld hebben?
(meerdere antwoorden mogelijk)

 Het verenigingsleven en de sociale samenhang zijn behouden / versterkt
 Noaberschap is toegenomen; men heeft meer contact met elkaar
 Het verkeersprobleem met snelheid en (zwaar)transport is opgelost



 Het verkeersprobleem is nog net zo als nu
 ’t RAShuys organiseert te weinig activiteiten die mij aanspreken
 De RASdorpen zijn verder bebouwd
 Onderhoud aan bermen en beschermd dorpsaanzicht is verbetert
 Fiets- wandelpaden zijn veiliger en uitgebreid
 De RASdorpen zien er over 3 tot 5 jaar precies zo uit als nu
 Anders……………………………………………………………………………………………………………..
15) Als er besluiten worden genomen over de toekomst van de RASdorpen, dan vind ik dat…
(een antwoord mogelijk)

O
O
O
O

de mening van de inwoners van de RASdorpen het meeste moet meetellen
er een goede evenwichtige belangenafweging moet zijn tussen de verschillende groepen
zoals ondernemers, boeren, inwoners, projectontwikkelaars en overheid
de mening van lokale ondernemers, boeren en inwoners het meeste moeten meewegen
geen mening

Heel hartelijk dank voor uw medewerking aan de enquête!
U kunt de enquête tot 1 december 2016 inleveren bij
Monica Bruggenweerth-Kolker, Hoofdweg 9 te Roderesch
Arent Anema, Hoofdweg 2 te Roderesch
Pierre Baas, Hoofdweg 8 te Roderesch
Wiebe Kruijer, Hoofdweg 17 te Roderesch
Mieneke Ram, Melkweg 11 te Alteveer
Jaap Bleker, Giezenstraat 11 te Roderesch
Janneke Ulrich, Stuwweg 2 te Alteveer
Albert Wemmenhove, Hoofdweg 67 te Steenbergen

