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Ruim 100 enquêtes zijn ingevuld! 
 
We zijn honkvast, cultuur- en natuurminnend, 
willen verkeersveiligheid en gezonde voeding 
 
De onlangs gehouden dorpsenquête van de vereniging Dorpsbelangen in Den Andel scoorde 
met ruim 100 deelnemers heel goed. Een groot deel van alle huishoudens in Den Andel is 
hiermee vertegenwoordigd. Met online en schriftelijke inzendingen bleken beide vormen in 
een behoefte te voorzien. De resultaten van de enquête vormen actuele en waardevolle 
informatie om de bestaande Dorpsvisie te vernieuwen. Zo kunnen we een goede 
gesprekspartner zijn van de gemeente die de eind 2020 geformuleerde Woonvisie wil gaan 
realiseren. Daar willen we voor Den Andel graag invloed in hebben. 
 
 
Wonen 
We zijn een dorp met veel kleine huishoudens. Dat blijkt ook wel uit de respons: ruim 50% 
bestond uit 2-persoonshuishoudens en ruim 20% van de huishoudens telt 1 persoon en 13% 
telt 3 personen. Duidelijk komt naar voren dat we (86%!) hier tenminste de komende 15 jaar 
willen blijven wonen. Wel verwachten velen (ruim 80%) dat we ze hun huis moeten 
aanpassen op wooncomfort en levensloopbestendigheid. En degenen die verhuisplannen 
hebben doen dat meestal vanwege de levensfase waar ze in komen: levensloop bestendig 
wonen, dichter bij kinderen en/of dichter bij winkels en voorzieningen. Een kwart van de 
mensen met verhuisplannen wil liefst in Den Andel blijven en bijna 20% zoekt het in de 
gemeente Het Hogeland. Meer dan de helft van ‘verhuizers’ verwacht naar elders te 
vertrekken. 
 
Verkeer 
Veilig verkeer vinden we belangrijk. Met z’n allen (bijna 90%) vinden we dat er vaak 
(40%)/soms (50%) te hard door ons dorp gereden wordt. Met de Oude Dijk (67%) voorop en 
daarna De Streekweg (39%), de Oosterweg (28 %) en de Adrianiweg (17%). En dan hebben 
we het over auto’s (soms wel > 70 km/uur) en af en toe een tractor die ook zowat de 50 
km/uur aantikt. En zeker in de winter worden op een aantal plaatsen de bermen aan gort 
gereden omdat men elkaar niet de ruimte geeft. Dat moet en kan beter: er zijn diverse 
suggesties om met strategisch geplaatste bloembakken (net als in bijvoorbeeld 
Westernieland) de snelheid eruit te halen en andere maatregelen. Want we (ruim 20%) 
willen ons toch echt wel veiliger voelen als voetganger en fietser. Wel moet 
landbouwverkeer en de bus doorgang kunnen hebben. Groot vrachtverkeer kunnen we 
beter om het dorp heen laten rijden. Wat parkeren betreft: we vinden dat er meestal 
voldoende ruimte is. Maar soms ook te weinig zegt 27%. Bijna een kwart van de 
respondenten ergert zich wel aan onjuist op de stoep geparkeerde auto’s. 
 
 
 
 



 
Ondernemers 
Bijna 30% van de respondenten is ondernemer. Veelal aan huis, 2 op locatie in Den Andel en 
3 buiten Den Andel. Bijna de helft (14) van de ondernemingen bestaan uit 1 persoon. Bijna 
90% verwacht de komende 5 jaar haar/zijn bedrijf voort te zetten. Er bestaan wel wensen 
ten aanzien van voorzieningen: snel internet, goede mobiele verbindingen, 
opslag/zelfstandige bedrijfsruimte, ondernemerscafé, toegang tot innovatiewerkplaats. De 
helft van de 18 ondernemers zegt voldoende steun van de overheid te ondervinden. Voor 
40% geldt dat dat onvoldoende is. En 10% zegt niet ondersteund te worden. 
 
 
Cultuur, sport en vrije tijd 
Een groot deel van de respondenten blijkt cultuurminnend:  bijna 45% bezoekt vaak/tijd 
culturele activiteiten en 43,6% zegt dat soms te doen. Kunstdagen, muziek Struinen in de De 
Tuinen en theater zijn de toppers. Voor de één mag theater weer terugkomen en voor de 
ander is de balans tussen reuring en rust belangrijk.  
 
We zijn niet super sportief zo lijkt het: 80% van de respondenten zegt niet actief te zijn op 
sportgebied te zijn binnen het dorp. Misschien daarbuiten? En misschien ziet men wandelen 
niets als sport? Een parkje met daarin fitness toestellen in de buitenlucht komt vaker terug 
op verlanglijstjes. En voor de jeugd zou een volleybal plek en een tennisbaan (ook voor 
ouderen) welkom zijn. Voor de jongeren onder 14 jaar zou er wel wat meer mogen gebeuren 
op gebed van sport en cultuur. 
 
 
Natuur, milieu en energie 
We maken ons zeker zorgen over onze leefomgeving. Uitschieter daarin is de inzet van 
gewasbescherming. Een grote groep (bijna 60%) benoemt dit en bijna 30% zegt zich ‘een 
beetje zorgen’ hierover te maken.  Oppervlaktewater en luchtkwaliteit vragen ook aandacht. 
Geluid nog het minst. Hoewel terecht wordt opgemerkt dat overlast door vliegbewegingen 
(luchtmacht en vliegschool Eelde) toeneemt. Een aantal respondenten zou graag in gesprek 
met akkerbouwers gaan om tot een beter begrip te komen wat er gebeurt en waarom. Ook 
noemt een aantal mensen de zorg voor terugloop en de wens tot herstel van natuur (bosjes) 
en bio-diversiteit (bloemenakkers 61%) e.d.). Ook is er zeker animo (rond 35%) voor een 
voedselbos. 
 
De helft van de respondenten zou graag willen weten hoe goed hun huis is geïsoleerd. Zij 
zouden graag een opname met een warmtecamera laten maken.  
 
Voorzieningen en sociale samenhang 
Op de open vraag naar sociale voorzieningen en betrokkenheid daarmee scoort De Holm 
goed. Ook de dorpstuin, de (nieuwe) bakker, het dorpshuis (buurtborrel en patatjes), 
Berehoes, koor, Andledon, Animaheert worden genoemd. Voor het wensenlijstje: een kroeg 
(al is het maar 1 of 2x per maand; 1 x per maand een ‘art house’ film, een kleine 
(vrijwilligers) supermarkt, een basisschool.  
 



De dorpsmail, tamtam en een appgroep  lijken voldoende voor de informatievoorziening. 
Website van Dorpsbelangen zou wat actueler mogen zijn. Jaaragenda of iets dergelijks. En 
over de sociale contacten is eenieder wel te spreken. Ook nieuwkomers hebben het gevoel 
dat ze goed opgenomen worden. Ook in het afgelopen COVID-jaar. 
 
Voedselvoorziening 
Voedsel uit de buurt (seizoensgebonden/weinig kilometers) spreekt bijna 90% aan (zeker 
47% en een beetje: 42%). En liefst dan ook ecologische producten (belangrijk: 55% en een 
beetje belangrijk: 38%) . De bakker op zaterdag is welkom bij zo’n 70% van de respondenten, 
10% is al vaste klant en 50% koopt er af en toe een broodje of lekkers. En de keuken van de 
Holm heeft klandizie van bijna 60% van de respondenten, 22% zegt zelfs vaste klant te zijn. 
En om de marktinformatie rond te maken: ruim 85% van de mensen geeft aan extra (tussen 
10% -30%) te willen betalen voor ecologische, lokaal geteelde of bereide producten. Een 
kleine groep van 10% is zelfs bereid om wel 30% extra te betalen.  
 
 


