
 

Wij werken in onze gemeente aan een sterke sociale basis in onze dorpen. Een plek in elk dorp waar 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen bij vragen over bijvoorbeeld financiën, ontwikkeling 
en gezondheid. Wij faciliteren voorzieningen voor ontmoeting en activering in de buurt. Wij willen 
bijdragen aan preventieve activiteiten om gezondheid, financiële rust en veiligheid te stimuleren. Wij 
vinden uw mening belangrijk bij het vormen van de visie op het versterken van de sociale basis. 

 

U kunt onderstaande vragenlijst (zonder postzegel) sturen naar: 

Gemeente Tytsjerksteradiel, onder vermelding van Vragenlijst Sociale Basis 

Antwoordnummer 2313, 9250 VZ Buitenpost 

 

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………… 

Leeftijd: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Geslacht: M V X 

 

Is een vraag voor u niet van toepassing dan kunt u die vraag overslaan. 

 

LEEFBAARHEID EN BETROKKENHEID  

De volgende vragen gaan over leefbaarheid en betrokkenheid. Wanneer mensen elkaar helpen, voelen zij 
zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Een grote betrokkenheid kan daarmee sterk 
bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp doordat het juist problemen voorkomt. 

 

1. Ik woon en leef prettig in mijn dorp.  

Zeer onprettig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer prettig 

 

2. Wat vindt u van de mate van betrokkenheid van bewoners bij uw dorp? 

Niet betrokken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer betrokken 

 

3. Hoe ervaart u de betrokkenheid van de dorpsbewoners?  

Zeer onprettig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer prettig 

 

4. In hoeverre bent u zelf betrokken bij uw dorp? 

Niet betrokken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer betrokken 

 

5. Bent u bereid zich actief in te zetten voor uw dorp? 



Niet bereid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer bereid 

 

6. Gaan bewoners van verschillende etnische afkomst in uw dorp op een prettige manier met 
elkaar om? 

Zeer onprettig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer prettig 

 

7. In hoeverre voelt u zich thuis in uw dorp? 

Voel me helemaal niet thuis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voel me zeer thuis 

 

8. Ik vind het belangrijk dat de gemeente inwoners ondersteunt bij het prettig wonen en leven in 
mijn dorp.  

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

VOORZIENINGEN EN ONTMOETEN 

Ook de manier waarop we met elkaar samenleven, vraagt om ruimte. Het gaat om cultuur, welzijn, sporten, 
spelen, onderwijs, kinderopvang maar ook om winkelen of uit eten gaan. Het gaat om de plekken waar we 
elkaar ontmoeten. Die plekken noemen we voorzieningen. In de buurt, dichtbij huis, is vooral behoefte aan 
speelplekken, mogelijkheden voor ontmoeting en aan winkels voor dagelijkse boodschappen. 

 

9. Er zijn in mijn dorp voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.  

Onvoldoende mogelijkheden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voldoende mogelijkheden 

 

10. Van welke van onderstaande voorzieningen bij u in het dorp vindt u het aanbod en de kwaliteit 
voldoende?  

Scholen  

Opvang  

Winkels  

Openbaar vervoer  

Sportvoorzieningen  

Speelvoorzieningen  

Culturele voorzieningen  

Buurt- of dorpshuis  

Medische voorzieningen (huisarts, apotheek, fysiotherapeut e.d.)  

Zorgvoorzieningen (verzorgingshuis, verpleeghuis)  

Kerken  

 

 

11. Van welke van onderstaande voorzieningen bij u in het dorp vindt u het aanbod en de kwaliteit 
onvoldoende? 

Scholen  



Opvang  

Winkels  

Openbaar vervoer  

Sportvoorzieningen  

Speelvoorzieningen  

Culturele voorzieningen  

Buurt- of dorpshuis  

Medische voorzieningen (huisarts, apotheek, fysiotherapeut e.d.)  

Zorgvoorzieningen (verzorgingshuis, verpleeghuis)  

Kerken  

 

12. Waar ontmoet u vooral andere inwoners uit het dorp? 

Scholen               

Opvang  

Winkels  

Openbaar vervoer  

Sportvoorzieningen  

Speelvoorzieningen  

Culturele voorzieningen  

Buurt- of dorpshuis  

Medische voorzieningen (huisarts, apotheek, fysiotherapeut e.d.)  

Zorgvoorzieningen (verzorgingshuis, verpleeghuis)  

Kerken  

Anders, nl.  

 

 

13. Ik vind het belangrijk dat de gemeente een gebouw financiert waar sociale activiteiten kunnen 
plaatsvinden voor en door alle inwoners.  

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

14. Ik mis in het dorp……  

 

 

 

 

 

 

GEZOND EN SAMEN LEVEN 



Samen leven gaat over de relaties tussen inwoners. Hoe verhouden we ons tot elkaar? Kijken we naar 
elkaar om? En welke maatschappelijke vraagstukken leven er in ons dorp? Denk daarbij aan een ouder 
wordende bevolking en ook het veilig opgroeien van de jeugd.  

 

15. Hoe belangrijk is gezondheid voor u? 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

16. Ik vind het belangrijke dat er vanuit de gemeente aandacht is voor:  

Mentale gezondheid Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer 
belangrijk 

Kwetsbare groepen Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer 
belangrijk 

Gezonde leefstijl Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer 
belangrijk 

Gezond ingerichte 
omgeving 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer 
belangrijk 

Achterliggende 
problemen (armoede, 
verslaving, schulden) 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer 
belangrijk 

 

 

17. Ik vind het belangrijk dat de gemeente en instellingen mantelzorgers ondersteunen en ervoor 
zorgen dat zij ontlast kunnen worden. 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

18. Ik vind het belangrijk dat de gemeente en instellingen ouders en opvoeders ondersteunen bij de 
opvoeding van hun kinderen. 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

19. Ik vind het belangrijk dat de gemeente en instellingen actief contact met (groepen) jongeren 
onderhouden om veilig opgroeien te versterken. 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

20. Ik vind het belangrijk dat er vrijwilligers zijn om te voorkomen dat burenruzies escaleren.  

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

21. Ik vind het belangrijk dat inwoners elkaar helpen bij administratie en het goed omgaan met geld, 
wanneer een inwoner daar behoefte aan heeft. 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

 



22. Ik vind het belangrijk dat inwoners die geen werk hebben door professionals worden geholpen 
om vrijwilligerswerk te verrichten. 

Niet belangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 

23. Wat mag er volgens u niet ontbreken in de visie versterken sociale basis (kruis 5 opties aan) 

Meedoen, ook als dat niet vanzelf gaat.  

Lokaal draagvlak  

Ruimte voor inwonersinitiatieven  

Maatwerk per dorp bieden  

Respect voor elkaar  

Aandacht voor iedereen  

Verantwoord burgerschap  

Samenkracht  

Om inoar tinke  

Aandacht voor schulden en armoede  

Aandacht voor gezond en vitaal leven  

Welzijnswerk  

Vertrouwen  

Belang van een ontmoetingsplek in het dorp  

Uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen dorpen  

Financiële middelen  

Inwoners en dorpen centraal  

Stevige samenwerking tussen professionals en inwoners  

Preventie stimuleren  

Duidelijke rol van de gemeente  

Anders, nl:  

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.  

 


