Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk
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Aanleiding
Waarom deze vragenlijst?
Voor ons dorp en de gemeente is het noodzakelijk de huidige dorpsvisie te vernieuwen. Hiermee willen we
richting geven aan de toekomst van ons dorp. De gemeente zal deze visie mee laten wegen als er besluiten
moeten worden genomen die te maken hebben met ons dorp.
Om tot een goede visie te komen is het van belang dat deze gedragen wordt door de inwoners van het
dorp. Het is daarom van groot belang dat u als inwoner van Aldtsjerk aangeeft hoe u over bepaalde zaken
denkt en wat u graag anders of beter zou willen hebben. Uw antwoorden zullen wij verzamelen, analyseren
en verwerken in de nieuwe dorpsvisie.
De vragenlijst kunt u invullen en in de brievenbus doen bij een van de bestuursleden van het Dorpsbelang
Aldtsjerk. (voor adresgegevens zie laatste pagina)
Wilt u een of meerdere exemplaren om in te vullen voor al uw gezinsleden dan kunt u deze downloaden op
www.trynwalden.nl/aldtsjerk .
Het zou geweldig zijn als vooral ook jongere gezinsleden een eigen formulier invullen, we krijgen dan een zo
volledig mogelijk beeld. Hoe meer mensen en leeftijdsgroepen de enquête invullen hoe betrouwbaarder de
uitkomst.
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Aldtsjerk als gemeenschap
1. Wat maakt Aldtsjerk ‘uw’ dorp? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Dit is een dorp met saamhorigheid
b. Mensen kijken hier naar elkaar om
c. Ik vind dorpsbinding / het dorpsgevoel erg belangrijk
d. Het is gemakkelijk contacten leggen in Aldtsjerk
e. Er zijn voldoende mensen in mijn buurt die me kunnen en willen helpen
f. Anders namelijk:
2. Hoe zou u Aldtsjerk typeren:
a. Kinderrijk dorp
b. Senioren dorp
c. Levendig dorp
d. Saai dorp
e. Ondernemend / ondernemers dorp
f. Anders namelijk:
3. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over Aldtsjerk als gemeenschap?
Ja, …………
Wonen, voorzieningen en toekomst
1. Mist u voorzieningen die u graag in Aldtsjerk zou willen zien?
Ja, zoals …………
Nee, omdat …………
2. Mist u activiteiten anders dan nu worden aangeboden?
Ja, zoals …………
Nee, omdat …………
3. Bevat het dorpsblad ‘De Brêgebidler’ voldoende informatie?
Ja
Nee, ik mis …………
4. Social Media
Vind u voldoende informatie op Trynwalden.nl / Facebook/ Twitter etc.?
Ja
Nee, ik mis …………
5. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over dit onderdeel?
Ja, …………
Ondernemen in Aldtsjerk?
1. Zijn er voldoende (uitbreidings)mogelijkheden voor ondernemers?
Ja
Nee omdat …………
2. Vind u Aldtsjerk aantrekkelijk om als ondernemer uw bedrijf te starten dan wel te continueren?
Ja, omdat …………
Nee, omdat…………
3. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over ondernemen in Aldtsjerk?
Ja, …………
Nee
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In en om het dorp
1. Voelt u zich veilig in ons dorp?
Ja
Nee, omdat …………
2. Ervaart u overlast of problemen op enigerlei wijze?
Ja, zoals …………
Nee
3. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over veiligheid in en om het dorp?
Ja, …………
Nee
Vervoer en verkeer
1. Vindt u het een goed idee om de bus langs Aldtsjerk te leiden en een opstapplaats aan de
Marwei te creëren?
a. ja
b. nee, de bus moet minimaal langs …………
2. Zijn er plekken waar u de verkeerssituatie onveilig vindt?
Nee
Ja, namelijk bij locatie / straatnaam
3. Vindt u dat de weg van Aldtsjerk naar Dokkum toe afgewaardeerd moet worden (dus maximum
snelheid 80 km)
Ja
Nee
4. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over vervoer en verkeer?
Ja, …………
Nee
Groenonderhoud
1. Bent u tevreden over het groenonderhoud in Aldtsjerk?
Ja
Nee, omdat …………
Heeft u nog aanvullingen, opmerkingen en/of wensen ten aanzien van groenonderhoud?
Ja, …………
Nee
OBS Sinnehonk
Voor wat verder het onderwijs in Aldtsjerk betreft, zullen wij de uitkomsten van het dit voorjaar
gehouden onderzoek in de Trynwâlden meenemen in de dorpsvisie.
1. Heeft u ideeën en/of suggesties om de school aantrekkelijker te maken of op een andere manier
leerlingen aan te trekken?
Ja, …………
Nee
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Dorpshuis Oerein
1. Neemt u wel eens deel aan de activiteiten van Oerein?
Ja
Nee, omdat …………
2. Heeft u nog ideeën ter aanvulling van de geboden activiteiten?
Ja, zoals …………
Nee
3. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over Oerein?
Ja, …………
Nee
Haven Aldtsjerk
1. Heeft u nog ideeën ter aanvulling van de mogelijkheden van de haven?
Ja, zoals …………
Nee
2. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over de haven?
Ja, …………
Nee
Schoolland (de speelweide tussen Oerein en Sinnehonk)
Er wordt nagedacht over het verruimen van de gebruikersmogelijkheden op het schoolland (bijvoorbeeld
bankjes, jeu de boules-baan, deel-verharding).
1. Vind u dit een goed idee?
Ja
Nee, omdat…………
Ik heb een ander idee; …………
2. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over het schoolland?
Ja, …………
Nee
Horeca in Aldtsjerk
1. Bent u tevreden over het horeca-aanbod in Aldtsjerk?
Ja
Nee, ik mis …………
2. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over horeca?
Ja, …………
Nee

Zorg en gezondheid
1. Maakt u gebruik van zorg in de Trynwâlden?
Ja, zoals …………
Nee omdat …………
2. Mist u nog aanvullende zorg?
Ja, zoals …………
Nee
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3. Heeft u of iemand die u kent in het dorp behoefte aan een maatjes- en/of buddy- project?
Ja
Nee
4. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over zorg en gezondheid?
Ja, …………
Nee
Toerisme en recreatie
1. Heeft u nog ideeën ter bevordering van toerisme en om de levendigheid in het dorp te
behouden/versterken?
Ja, zoals …………
Nee
2. Vind u het een goed idee om een wandel/fietspad aan te leggen van de Mar naar de
tegeltjesbrug in Gytsjerk?
Ja
Nee
3. Vindt u het een goed idee om de oude elfstedenroute over de Murk richting het Bûtenfjild weer
bevaarbaar maken?
Ja, omdat …………
Nee, omdat …………
4. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over toerisme en recreatie?
Ja, …………
Nee
Woningbouw
Zoals bekend is de Stichting Aldtsjerk Foarút namens dorpsbelang bezig met het ontwikkelen van een nieuw
uitbreidingsplan voor het dorp. Hierin wordt wonen gecombineerd met werken, water, natuur en recreatie.
Informatie hierover is te vinden op de website www.aldtsjerkfoarut.nl.
De ontwikkelingen en voortgang wordt tevens besproken op de ledenvergaderingen van dorpsbelang en op
de georganiseerde bijeenkomsten voor belangstellenden.
1. Zijn er woonvoorzieningen die volgens u ontbreken en aangeboden moeten worden in het dorp?
Ja, zoals …………
Nee
2. Kent u mensen die graag in Aldtsjerk willen wonen?
a. ja / nee
b. Op welke termijn 0-2 jaar / 3-5 jaar / anders, namelijk:
c. Gaat de voorkeur uit naar: huurwoning / koopwoning
d. Gaat de voorkeur uit naar: ouderenwoning / jongerenwoning / gezinswoning / vrijstaande
woning / anders
3. Heeft u nog aanvullingen en/of opmerkingen over woningbouw?
Ja, …………
Nee
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Vereniging van Dorpsbelang Oudkerk
1. Wat verwacht u van deze vereniging, welke rol vindt u dat de vereniging moet spelen?
Uw suggesties stellen wij zeer op prijs.
…………
2. Wanneer u nog andere dan de genoemde zaken onder onze aandacht wilt brengen, dan kan dat
natuurlijk ook. U kunt ze hier vermelden:
3. …………
Tot slot - Persoonlijke gegevens
Onderstaande gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van de behoeften en wensen van u als
dorpsbewoner.
1. Uw leeftijd is: ..
2. Op schaal van 1 tot 10, hoe prettig woont u in Aldtsjerk? (waarbij 10 uitstekend is):
..
3. Wat is uw favoriete plek in het dorp? (meerdere antwoorden mogelijk)

Bestuur Dorpsbelang Oudkerk
Naam
Hester Luinstra (voorzitter)
Marja de With (penningmeester)
Marten Pietersma (secretaris)
Chantoine Boomsma
Jitske de Boer
Paul Boelens
Sipke Castelein

Adres
Rhaladijk 8/A
9064DD Aldtsjerk
Jonkerspaed 4
9064 KS Aldtsjerk
Eijsingapad 56
9064KK Aldtsjerk
Veldweg 7
9067DG Readtsjerk
Eysingapad 27
9064KJ Aldtsjerk
Van Sminiaweg 45
9064 KE Aldtsjerk
Van Sminiaweg 110
9064 KH Aldtsjerk
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