
UITKOMSTEN ENQUÊTE KERNVISIES

2017

SAMENWERKEN AAN VITALE, LEEFBARE KERNEN

DENKEN 

EN DOEN 

SAMEN MET 

INWONERS

DOC-17-023003



De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig 
met het opstellen van de kernvisies. Deze kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het 
wonen en leven binnen de kern.

Om zicht te krijgen op de ervaringen en ideeën van bewoners is een vragenlijst uitgezet in 
alle kernen van Medemblik. Deze vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerken met de 
werkgroep kernvisies waarin ook kernraadleden actief zijn. De uitkomsten van de enquête 
wordt in de vorm van een factsheet per kern en een factsheet voor de gemeente Medemblik 
als geheel aan de kernraden beschikbaar gesteld.

In een aantal kernen zijn voor het maken van een kernvisies al één of meerdere 
inwonersavonden gehouden. De uitkomst van de enquête is in dat geval een verdere 
onderbouwing of verdieping voor het opstellen van de kernvisie. In de meeste kernen kan 
de uitkomst gebruikt worden als start voor het gesprek met de inwoners om zo tot een 
gedragen en representatieve kernvisie te komen.

Vanuit het programma Leefbaarheid delen wij graag de beschikbare factsheets ook met u.
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Joset Fit
Wethouder
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Gemeente Medemblik 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Gemeente Medemblik 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten van de hele gemeente beschreven. 
 
In de gemeente Medemblik zijn 7009 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 2441 
meegedaan aan het onderzoek.* Dit is een respons van 35 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast 
zijn de resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,0 Groenvoorzieningen 

7,3 Kwaliteit 

6,0 Verkeersveiligheid 

6,9 Veiligheid 

7,8 Uitstraling van de eigen woning 

7,3 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
positief over het contact met de bewoners, het 
landelijke karakter, de natuur en de rust. 

• Van de inwoners voelt 21% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken en het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 465 respondenten van het 
CEO in de gemeente Medemblik. 

36% 47% 12% 
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Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

91% 7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

18% 62% 20% 
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Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

76% 

62% 

56% 

9% 

7% 

18% 

32% 

32% 

16% 

18% 

6% 

6% 

11% 

74% 

75% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Gemeente Medemblik 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,1 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

35% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen hun 
kern willen verhuizen, verhuizen het liefst naar: 

• 14% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen hun kern 
verhuizen. 

• 23% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 51% ziet 
beperkte mogelijkheden en 26% helemaal niet. 

• 66% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 65% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 45% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 24% is het afgelopen jaar actief geweest in hun 
kern om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (27% heeft interesse). 

• 53% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in hun kern (17% heeft interesse). 

En verder… 

29% Voorzieningen voor honden 

38% Openbaar vervoer 

29% Uitgaansvoorzieningen 

71% Sportvoorzieningen 

66% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

71% School 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Gemeente Medemblik 

40% 

15% 

30% 

21% 

8% 

3% 

8% 

8% 

0% 20% 40% 60%

Bestaande bouw (koop)

Huurwoning

Nieuwbouw (koop)

Seniorenwoning

Starterswoning (koop)

Verzorgingshuis

Anders

Weet ik nog niet

69% 

40% 

11% 

23% 

19% 

23% 

8% 

41% 

66% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

12% 9% 33% 36% 10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Abbekerk & Lambertschaag 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Abbekerk & Lambertschaag 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Abbekerk  en Lambertschaag 
beschreven. 
 
In Abbekerk & Lambertschaag zijn 503 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 197 
meegedaan aan het onderzoek.* Dit is een respons van 39 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast 
zijn de resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,1 Groenvoorzieningen 

7,1 Kwaliteit 

6,3 Verkeersveiligheid 

6,9 Veiligheid 

7,6 Uitstraling van de eigen woning 

7,1 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Een paar winkels erbij.” 
• “In ieder geval eens alle stoepen nazien en 

vervangen. En meer woningen bouwen.” 
• “De snelheid van het verkeer, maar daar is 

al veel aan gedaan en geprobeerd. Best 
moeilijk om daar wat aan te doen.” 

• “Meer parkeergelegenheid.” 
• “Meer starterswoningen en 

seniorenwoningen bouwen.” 
• “Organiseer iets wat andere kernen ook 

doen, bijvoorbeeld rommelmarkten.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over het groen, de rust en het 
contact met de buren. 

• Van de inwoners voelt 22% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken uit het verleden en door de 
snelheid van het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

32% 45% 18% 6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

92% 7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

10% 54% 37% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

77% 

54% 

38% 

15% 

8% 

18% 

39% 

45% 

23% 

24% 

5% 

6% 

17% 

62% 

68% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze
kern op een prettige wijze

met elkaar om

Als je in deze kern woont
heb je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik
uit deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 20 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Abbekerk & Lambertschaag 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,0 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

38% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, een bibliotheek, 
fysiotherapie, openbaar vervoer en voorzieningen voor ouderen. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Abbekerk en Lambertschaag willen verhuizen, verhuizen het liefst 
naar:** 

• 14% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Abbekerk of 
Lambertschaag. 

• 8% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 31% ziet 
beperkte mogelijkheden en 60% helemaal 
niet.** 

• 55% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 61% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 42% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 23% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Abbekerk of Lambertschaag om de leefbaarheid 
en/of veiligheid te verbeteren (30% heeft 
interesse). 

• 40% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Abbekerk of Lambertschaag (20% 
heeft interesse). 

En verder… 

32% Toegankelijke voetpaden 

34% Uitgaansvoorzieningen 

29% Voorzieningen voor jongeren 

73% Kinderopvangvoorzieningen 

63% Sportvoorzieningen 

73% Medische en zorgvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Abbekerk & Lambertschaag 

37% 

10% 

12% 

28% 

10% 
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13% 
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Nieuwbouw (koop)
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** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 

69% 

33% 

12% 

23% 

18% 

27% 

9% 

49% 

60% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

24% 11% 37% 25% 3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Andijk 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Andijk 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Andijk beschreven. 
 
In Andijk zijn 565 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 182 meegedaan aan het 
onderzoek.* Dit is een respons van 32 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,7 Groenvoorzieningen 

7,2 Kwaliteit 

5,9 Verkeersveiligheid 

6,8 Veiligheid 

7,7 Uitstraling van de eigen woning 

7,0 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Meer winkels.” 
• “Stoepen opnieuw leggen, verbeteren 

speelveldjes, meer activiteiten voor 
verschillende doelgroepen/leeftijdsgroepen.” 

• “Zorg dat het groen er verzorgd uitziet.” 
• “Goedkope woningen voor jongeren.” 
• “Goede appartementen, ook voor senioren.” 
• “Hondenpoepafvalbakken aan de rand van 

elk veldje die er nu voor 'gebruikt' wordt.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over het groen, de rust en het 
contact met de buren. 

• Van de inwoners voelt 23% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
hangjongeren, inbraken en de snelheid van 
het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

31% 55% 12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

86% 13% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

10% 61% 29% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

70% 

55% 

45% 

9% 

8% 

22% 

38% 

38% 

18% 

18% 

9% 

6% 

16% 

73% 

74% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 90 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Andijk 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,1 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

34% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om een gemeentepunt, 
horeca, openbaar vervoer en winkels. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen Andijk 
willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 13% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Andijk. 

• 31% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 54% ziet 
beperkte mogelijkheden en 15% helemaal 
niet.** 

• 69% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 57% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 41% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 14% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Andijk om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (32% heeft interesse). 

• 46% heeft het afgelopen jaar deelgenomen 
aan activiteiten in Andijk (18% heeft 
interesse). 

En verder… 

38% Openbaar vervoer 

40% Uitgaansvoorzieningen 

33% Voorzieningen voor honden 

83% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

72% School 

74% Sportvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 
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** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

14% 8% 36% 41% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Benningbroek 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Benningbroek 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Benningbroek beschreven. 
 
In Benningbroek zijn 260 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 84 meegedaan aan 
het onderzoek.* Dit is een respons van 32 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de 
resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,6 Groenvoorzieningen 

7,0 Kwaliteit 

5,2 Verkeersveiligheid 

6,4 Veiligheid 

7,4 Uitstraling van de eigen woning 

7,0 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Verkeersoverlast aanpakken.” 
• “Wanneer men over een auto beschikt is er 

niets aan de hand. Maar daarna komen de 
problemen: er is geen openbaar vervoer en 
er zijn geen winkels meer.” 

• “Beter onderhoud van de straat zoals rond 
de verkeerversmallers. Daar wordt weinig 
onderhoud gepleegd.” 

• “Meer contact voor ouderen in het 
dorpshuis.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over het landelijke karakter, 
de rust, het contact met de buren en het 
dorpshuis. 

• Van de inwoners voelt 29% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
hangjongeren, inbraken en te hard rijdend 
verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

30% 47% 16% 7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

90% 6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

5% 73% 21% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

72% 

62% 

47% 

10% 

8% 

21% 

33% 

42% 

18% 

16% 

7% 

5% 

11% 

72% 

77% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 5 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Benningbroek 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 4,4 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

44% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om openbaar vervoer, winkels 
en voorzieningen voor ouderen. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Benningbroek willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 12% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen 
Benningbroek. 

• 26% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 40% ziet 
beperkte mogelijkheden en 34% helemaal 
niet.** 

• 62% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 62% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 48% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 34% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Benningbroek om de leefbaarheid en/of 
veiligheid te verbeteren (25% heeft interesse). 

• 49% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Benningbroek (19% heeft 
interesse). 

En verder… 

51% Toegankelijke voetpaden 

75% Openbaar vervoer 

49% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

60% School 

54% Parkeervoorzieningen 

58% Sportvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Benningbroek 

36% 

27% 

27% 

8% 

0% 

7% 

7% 

16% 

0% 10% 20% 30% 40%

Bestaande bouw (koop)

Huurwoning

Nieuwbouw (koop)

Seniorenwoning

Starterswoning (koop)

Verzorgingshuis

Anders

Weet ik nog niet

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 

67% 

30% 

6% 

26% 

30% 

26% 

7% 

40% 

68% 

0% 50% 100%

Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

17% 10% 46% 25% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Hauwert 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Hauwert 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Hauwert beschreven. 
 
In Hauwert zijn 245 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 100 meegedaan aan het 
onderzoek.* Dit is een respons van 41 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,2 Groenvoorzieningen 

7,6 Kwaliteit 

5,1 Verkeersveiligheid 

6,3 Veiligheid 

7,9 Uitstraling van de eigen woning 

7,8 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Beperkingen voor snelheid verkeerd.” 
• “Meer woningen voor starters/ jonge 

gezinnen. Bevorderen doorstroming  
ouderenwoningen.” 

• “Wegversmallingen plaatsen. Dat remt 
snelheid. Zwaar vrachtverkeer zonder 
bestemming verbieden. Meer 
snelheidscontroles.” 

• “Bouwen van een aantal starterswoningen 
om het dorp vitaal te houden.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over het landelijke karakter, 
de rust en het contact met de buren. 

• Van de inwoners voelt 38% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken in het verleden en de snelheid van 
het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

53% 35% 10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

96% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

19% 69% 12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

92% 

81% 

79% 

7% 

5% 

15% 

20% 

6% 

8% 

87% 

86% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 6 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Hauwert 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 5,9 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

29% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om een bibliotheek, 
speeltuinen voor kinderen, een pinautomaat en winkels. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Hauwert willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 6% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Hauwert. 

• 0% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 63% ziet 
beperkte mogelijkheden en 37% helemaal 
niet.** 

• 75% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 72% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 58% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 45% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Hauwert om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (23% heeft interesse). 

• 63% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Hauwert (18% heeft interesse). 

En verder… 

39% Voorzieningen voor jongeren 

40% Toegankelijke voetpaden 

32% Voorzieningen voor honden 

86% Sportvoorzieningen 

68% Sociale ondersteuning 

77% School 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Hauwert 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Weet ik nog niet

69% 

24% 

10% 

27% 

22% 

27% 

54% 

63% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

15% 27% 40% 18% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand
Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit
Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Medemblik 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Medemblik 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten van de kern Medemblik 
beschreven. 
 
In Medemblik zijn 554 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 165 meegedaan aan 
het onderzoek. Dit is een respons van 30 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,7 Groenvoorzieningen 

7,1 Kwaliteit 

6,3 Verkeersveiligheid 

6,8 Veiligheid 

7,8 Uitstraling van de eigen woning 

7,2 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Meer parkeerplaatsen.” 
• “Planten / perken moeten beter worden 

onderhouden.” 
• “Verkeer om Medemblik heen leiden. Er 

wordt veel te hard gereden.” 
• “De historische uitstraling van Medemblik 

nog meer benadrukken.” 
• “Meer winkels.” 
• “Onderhoud straten.” 
• “Meer bomen planten.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over de nabijheid van 
voorzieningen, de gezelligheid en het groen. 

• Van de inwoners voelt 19% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken, hangjongeren en het gebrek aan 
verlichting op sommige plekken. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

35% 52% 9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

91% 9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

18% 69% 13% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

60% 

59% 

40% 

8% 

32% 

35% 

43% 

28% 

17% 

8% 

7% 

17% 

63% 

79% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 101 respondenten van het 
CEO in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Medemblik 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

32% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om voorzieningen voor 
kinderen en jongeren en winkels. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Medemblik willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 16% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Medemblik. 

• 22% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 55% ziet 
beperkte mogelijkheden en 23% helemaal 
niet.** 

• 63% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 56% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 38% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 22% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Medemblik om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (30% heeft interesse). 

• 46% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Medemblik (20% heeft interesse). 

En verder… 

28% Voorzieningen voor jongeren 

41% Parkeervoorzieningen 

27% Openbaar vervoer 

88% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

67% Sportvoorzieningen 

72% School 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Medemblik 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt
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Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Midwoud 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Midwoud 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Midwoud beschreven. 
 
In Midwoud zijn 498 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 189 meegedaan aan het 
onderzoek.* Dit is een respons van 38 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,3 Groenvoorzieningen 

7,3 Kwaliteit 

6,2 Verkeersveiligheid 

7,0 Veiligheid 

7,7 Uitstraling van de eigen woning 

6,9 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Beter openbaar vervoer: jongeren komen 
haast niet weg uit Midwoud in het weekend.” 

• “Drempel bij het kruispunt om het verkeer af 
te remmen. En de stoep opnieuw bestraten.” 

• “Speelvoorzieningen.” 
• “Meer winkels, een activiteitengebouw en 

meer jonge mensen trekken naar de 
omgeving.” 

• “Overlast van katten- en hondenpoep moet 
voorkomen worden.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over het groen, het landelijke 
karakter en de omgang met de buren. 

• Van de inwoners voelt 14% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door de 
snelheid van het verkeer, inbraken en 
hangjongeren. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

19% 51% 26% 5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

88% 9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

11% 72% 17% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

60% 

49% 

32% 

19% 

15% 

33% 

44% 

42% 

20% 

28% 

7% 

7% 

26% 

61% 

57% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 29 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Midwoud 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,0 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

38% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, een bibliotheek 
en openbaar vervoer. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Midwoud willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 10% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Midwoud. 

• 38% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 29% ziet 
beperkte mogelijkheden en 33% helemaal 
niet.** 

• 68% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 54% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 34% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 16% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Midwoud om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (31% heeft interesse). 

• 39% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Midwoud (20% heeft interesse). 

En verder… 

35% Uitgaansvoorzieningen 

47% Openbaar vervoer 

34% Voorzieningen voor jongeren 

81% Medische en zorgvoorzieningen 

69% Sportvoorzieningen 

70% Kinderopvangvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Midwoud 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

17% 48% 30% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Nibbixwoud 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Nibbixwoud 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Nibbixwoud beschreven. 
 
In Nibbixwoud zijn 488 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 179 meegedaan aan 
het onderzoek.* Dit is een respons van 37 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de 
resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,6 Groenvoorzieningen 

7,2 Kwaliteit 

6,3 Verkeersveiligheid 

6,9 Veiligheid 

7,8 Uitstraling van de eigen woning 

7,3 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Meer seniorenwoningen.” 
• “De snelheid terugdringen in de 

woonwijken.” 
• “Meer speelgelegenheden maken.” 
• “Meer controle op de hondenbezitters. Zij 

ruimen de poep van hun hond niet op.” 
• “De stoepen zijn slecht voor het 

loopverkeer.” 
• “Meer groen.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over De Dres, het goede 
contact met de buren en het dorpse en 
landelijke karakter. 

• Van de inwoners voelt 16% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken en verkeer dat te snel rijdt. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

50% 35% 10% 6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

88% 9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

41% 46% 12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan
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77% 

58% 
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16% 

17% 

28% 

13% 

12% 

6% 

13% 

77% 

86% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 20 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Nibbixwoud 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,8 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

37% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, horeca, openbaar 
vervoer en speeltuinen. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Nibbixwoud willen verhuizen, verhuizen het liefst naar: 

• 17% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Nibbixwoud. 

• 13% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 69% ziet 
beperkte mogelijkheden en 18% helemaal 
niet.** 

• 62% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 82% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 54% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 23% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Nibbixwoud om de leefbaarheid en/of veiligheid 
te verbeteren (27% heeft interesse). 

• 68% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Nibbixwoud (12% heeft 
interesse). 

En verder… 

46% Uitgaansvoorzieningen 

47% Toegankelijke voetpaden 

45% Voorzieningen voor honden 

89% Sportvoorzieningen 

80% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

81% School 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Nibbixwoud 
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** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

24% 11% 37% 25% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Onderdijk 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Onderdijk 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Onderdijk beschreven. 
 
In Onderdijk zijn 658 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 177 meegedaan aan het 
onderzoek.* Dit is een respons van 27 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,5 Groenvoorzieningen 

7,7 Kwaliteit 

6,7 Verkeersveiligheid 

7,3 Veiligheid 

8,0 Uitstraling van de eigen woning 

7,6 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Vaker de dijk maaien.” 
• “Voorzieningen voor jongeren.” 
• “Zorgen voor een betere verbinding met 

bijvoorbeeld Hoorn, voor een NS-station.” 
• “Ja, ik zou graag een hondenspeeltuin 

realiseren. Ik bied mijzelf daarvoor direct 
aan als vrijwilliger!” 

• “Strengere controle op hondenpoep op de 
stoep en op de speelveldjes.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over de betrokkenheid van 
bewoners, de natuur en de rust. 

• Van de inwoners voelt 15% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken, te hard rijdend verkeer en 
ronddwalende personen. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

47% 40% 12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

95% 5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

22% 69% 10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

87% 

78% 

75% 

5% 

9% 

16% 

20% 

13% 

19% 

6% 

5% 

82% 

79% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 15 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Onderdijk 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,4 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

29% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om openbaar vervoer, een 
pinautomaat, een bibliotheek en winkels. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Onderdijk willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 15% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Onderdijk. 

• 33% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 59% ziet 
beperkte mogelijkheden en 8% helemaal 
niet.** 

• 62% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 71% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 57% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 23% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Onderdijk om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (27% heeft interesse). 

• 54% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Onderdijk (19% heeft interesse). 

En verder… 

29% Voorzieningen voor honden 

55% Openbaar vervoer 

23% Uitgaansvoorzieningen 

79% Sportvoorzieningen 

75% Speelplaatsen voor kinderen 

75% School 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Onderdijk 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

15% 7% 52% 26% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Oostwoud 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Oostwoud 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Oostwoud beschreven. 
 
In Oostwoud zijn 348 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 106 meegedaan aan het 
onderzoek.* Dit is een respons van 30 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,5 Groenvoorzieningen 

7,4 Kwaliteit 

4,7 Verkeersveiligheid 

6,5 Veiligheid 

7,9 Uitstraling van de eigen woning 

7,4 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “In de avond en in het weekend meer 
openbaar vervoer.” 

• “Minder verkeer over de dorpsstraat.” 
• “Als de Dorpsstraat opgeknapt wordt en het 

grote verkeer wordt geweerd zou dit een 
enorme verbetering zijn voor ons dorp.” 

• “Verplichten opruimen hondenpoep: overal! 
Ook op losloopgebied. Controle op 
aanlijnen.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over de omgang met andere 
bewoners, de natuur, de rust en het 
landelijke karakter. 

• Van de inwoners voelt 39% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken, snel rijdend verkeer en overlast 
van buren. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

34% 50% 10% 6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

96% 5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

6% 70% 23% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

75% 

71% 

50% 

6% 

5% 

18% 

24% 

37% 

19% 

20% 

6% 

6% 

14% 

75% 

75% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 10 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Oostwoud 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 5,1 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

44% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om openbaar vervoer, 
speeltuinen, winkels en horeca. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Oostwoud willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 8% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Oostwoud. 

• 0% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 43% ziet 
beperkte mogelijkheden en 57% helemaal 
niet.** 

• 73% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 66% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 48% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 30% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Oostwoud om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (25% heeft interesse). 

• 49% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Oostwoud (16% heeft interesse). 

En verder… 

34% Voorzieningen voor jongeren 

44% Toegankelijke voetpaden 

33% Parkeervoorzieningen 

67% Sociale ondersteuning 

65% Sportvoorzieningen 

66% Medische en zorgvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Oostwoud 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Opperdoes 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Opperdoes 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Opperdoes beschreven. 
 
In Opperdoes zijn 493 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 144 meegedaan aan 
het onderzoek.* Dit is een respons van 29 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de 
resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,5 Groenvoorzieningen 

7,1 Kwaliteit 

5,8 Verkeersveiligheid 

6,6 Veiligheid 

7,6 Uitstraling van de eigen woning 

6,9 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Meer seniorenwoningen. Er is een grote 
wachtlijst.” 

• “Meer openbaar groen, zoals een park.” 
• “Meer aandacht voor verkeersveiligheid.” 
• “Zou fijn zijn als er een goed trapveld komt 

dat niet gebruikt wordt als 
hondenuitlaatplaats. Of een natuurspeeltuin 
die uitdaging biedt.” 

• “Verbeteren van voorzieningen voor 
voetgangers.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over de rust, het landelijke 
karakter en het contact met de bewoners. 

• Van de inwoners voelt 21% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken, te hard rijdend verkeer en 
rondhangende personen. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

28% 54% 12% 5% 
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Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken
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(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig
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Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan
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19% 
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9% 

15% 

70% 

69% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 23 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Opperdoes 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 5,6 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

40% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, een huisarts, 
horeca, een parkje en seniorenwoningen. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Opperdoes willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 22% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Opperdoes. 

• 12% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 61% ziet 
beperkte mogelijkheden en 27% helemaal 
niet.** 

• 62% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 59% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 47% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 18% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Opperdoes om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (30% heeft interesse). 

• 47% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Opperdoes (18% heeft interesse). 

En verder… 

46% Uitgaansvoorzieningen 

47% Toegankelijke voetpaden 

45% Voorzieningen voor honden 

65% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

65% School 

65% Openbaar vervoer 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Opperdoes 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Sijbekarspel 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Sijbekarspel 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Sijbekarspel beschreven. 
 
In Sijbekarspel zijn 333 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 121 meegedaan aan 
het onderzoek.* Dit is een respons van 36 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de 
resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,4 Groenvoorzieningen 

7,1 Kwaliteit 

5,8 Verkeersveiligheid 

6,9 Veiligheid 

7,7 Uitstraling van de eigen woning 

7,3 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Maatregelen om de snelheid in de straat te 
handhaven.” 

• “Meer bomen langs de weg. Beter 
onderhoud van de groenvoorzieningen.” 

• “Reguliere bus vaker laten rijden dan twee 
keer per dag.” 

• “Afvalbak voor de honden in het park.” 
• “De woonomgeving is goed zo. Beetje 

sneller snoeien, beetje betere stoepen. 
Filmpje in dorpshuis. Het zijn kleine dingen.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over het landelijke karakter, 
de natuur en het contact met de bewoners. 

• Van de inwoners voelt 19% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken en de snelheid van het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

30% 50% 14% 6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

91% 8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

8% 77% 14% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan

78% 

57% 

47% 

12% 

12% 

32% 

46% 

21% 

14% 

9% 

12% 

7% 

67% 

80% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 10 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Sijbekarspel 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 4,7 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

41% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels en openbaar 
vervoer. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Sijbekarspel willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 8% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Sijbekarspel. 

• 0% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 49% ziet 
beperkte mogelijkheden en 51% helemaal 
niet.** 

• 61% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 56% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 37% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 24% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Sijbekarspel om de leefbaarheid en/of veiligheid 
te verbeteren (23% heeft interesse). 

• 54% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Sijbekarspel (14% heeft 
interesse). 

En verder… 

52% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

64% Openbaar vervoer 

36% Toegankelijke voetpaden 

70% School 

59% Sportvoorzieningen 

61% Kinderopvangvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Sijbekarspel 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Twisk 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Twisk 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Twisk beschreven. 
 
In Twisk zijn 396 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 143 meegedaan aan het 
onderzoek.* Dit is een respons van 36 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,9 Groenvoorzieningen 

7,5 Kwaliteit 

5,3 Verkeersveiligheid 

6,9 Veiligheid 

7,6 Uitstraling van de eigen woning 

7,4 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Een goede en regelmatige busdienst.” 
• “Handhaven van de maximale snelheid.” 
• “Openbaar groen aandacht geven.” 
• “Ondersteuning bewonersinitiatieven door 

gemeente.” 
• “Betere parkeervoorzieningen.” 
• “Meer prullenbakken in het dorp.” 
• “Bouwen van extra woningen die passen bij 

het monumentale dorp, een kroeg, 
vervangen lantaarnpalen door landelijke 
modellen.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
vooral positief over het landelijke karakter, de 
omgeving en het contact met de bewoners. 

• Van de inwoners voelt 19% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken uit het verleden en de snelheid van 
het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

33% 55% 11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heel betrokken Enigszins betrokken Nauwelijks betrokken Niet betrokken

90% 5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Zeer) prettig Niet prettig, niet onprettig (Zeer) onprettig

10% 59% 31% 
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Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan
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8% 

76% 

78% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met

elkaar om

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 6 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Twisk 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 4,0 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

59% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, openbaar 
vervoer, horeca en voorzieningen voor jongeren. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen Twisk 
willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 9% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Twisk. 

• 26% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 12% ziet 
beperkte mogelijkheden en 61% helemaal 
niet.** 

• 62% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 70% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 40% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 25% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Twisk om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (31% heeft interesse). 

• 55% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Twisk (21% heeft interesse). 

En verder… 

63% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

81% Openbaar vervoer 

60% Voorzieningen voor jongeren 

67% School 

59% Gedenkplaatsen 

62% Sociale ondersteuning 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Twisk 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Wervershoof 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Wervershoof 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Wervershoof beschreven. 
 
In Wervershoof zijn 546 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 228 meegedaan aan 
het onderzoek.* Dit is een respons van 42 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de 
resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,4 Groenvoorzieningen 

7,6 Kwaliteit 

6,8 Verkeersveiligheid 

8,0 Veiligheid 

7,4 Uitstraling van de eigen woning 

7,5 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Meer parkeerplaatsen.” 
• “Meer afvalbakken in zowel het dorp als het 

park. Verder is het top!” 
• “Een bieb. Weer met een leestafel en koffie 

en zo.” 
• “Controle maximale snelheid.” 
• “Maak het cultureel centrum wat 

toegankelijker voor invaliden in 
Wervershoof. Daar is mogelijkheid genoeg 
voor.” 

• “Beter onderhoud groenvoorzieningen.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
positief over de natuur, de voorzieningen, de 
rust en het contact met de bewoners. 

• Van de inwoners voelt 16% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken, het verkeer en hangjongeren. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 67 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Wervershoof 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

25% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, openbaar vervoer 
en voorzieningen voor kinderen en jongeren. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Wervershoof willen verhuizen, verhuizen het liefst naar: 

• 21% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen 
Wervershoof. 

• 48% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 43% ziet 
beperkte mogelijkheden en 10% helemaal niet. 

• 71% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 71% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 39% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 19% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Wervershoof om de leefbaarheid en/of veiligheid 
te verbeteren (25% heeft interesse). 

• 52% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Wervershoof (17% heeft 
interesse). 

En verder… 

22% Voorzieningen voor honden 

31% Openbaar vervoer 

18% Voorzieningen voor jongeren 

92% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

80% School 

86% Sportvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Wervershoof 
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Wognum 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Wognum 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Wognum beschreven. 
 
In Wognum zijn 548 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 220 meegedaan aan het 
onderzoek.* Dit is een respons van 40 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten 
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,2 Groenvoorzieningen 

7,6 Kwaliteit 

6,5 Verkeersveiligheid 

7,9 Veiligheid 

7,2 Uitstraling van de eigen woning 

7,7 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Meer buurtparticipatie met het openbaar 
groen. Hebben wij ook, werkt perfect.” 

• “Kleine ruilbibliotheek in het winkelcentrum 
(in het scoutgebouw).” 

• “Handhaving controle snelheid verkeer, 
middels fysieke controle of 
verkeersremmingen. Betere snelheid 
aanduiding.” 

• “Handhaving van opruimplicht hondenpoep.” 
• “Activiteiten voor de leeftijd van 13 - 18 

jaar.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
positief over de natuur, de voorzieningen, de 
rust en het contact met de bewoners. 

• Van de inwoners voelt 25% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken, het verkeer en hangjongeren. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 54 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Wognum 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

25% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om een bibliotheek, een 
dorpshuis, winkels, horeca en voorzieningen voor jongeren. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Wognum willen verhuizen, verhuizen het liefst naar: 

• 13% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Wognum. 

• 25% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 71% ziet 
beperkte mogelijkheden en 4% helemaal niet. 

• 72% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 
 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 63% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 51% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 26% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Wognum om de leefbaarheid en/of veiligheid te 
verbeteren (25% heeft interesse). 

• 59% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Wognum (14% heeft interesse). 

En verder… 

22% Uitgaansvoorzieningen 

29% Voorzieningen voor honden 

18% Toegankelijke voetpaden 

97% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

78% School 

89% Sportvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Wognum 
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Zwaagdijk-Oost 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Zwaagdijk-Oost 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Zwaagdijk-Oost beschreven. 
 
In Zwaagdijk-Oost zijn 371 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 133 meegedaan 
aan het onderzoek.* Dit is een respons van 36 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de 
resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

6,3 Groenvoorzieningen 

7,1 Kwaliteit 

5,3 Verkeersveiligheid 

6,7 Veiligheid 

7,6 Uitstraling van de eigen woning 

7,4 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Meer parkeerruimte in de woonwijk(en).” 
• “Nieuwbouw om ergere vergrijzing tegen te 

gaan.” 
• “Het groen zou misschien opnieuw bekeken 

kunnen worden i.v.m. onderhoud 
(onderhoudsarm).” 

• “Verandering van de onveilige verkeerssituatie 
bij het Winkelhart.” 

• “Het voetpad en het fietspad beter 
onderhouden. Het vuil hoopt zich steeds meer 
op.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
positief over het contact met de bewoners, het 
landelijke karakter en de ruimte. 

• Van de inwoners voelt 25% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken en het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 6 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Zwaagdijk-Oost 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,8 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

39% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om medische voorzieningen, 
winkels en openbaar vervoer. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Zwaagdijk-Oost willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 16% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Zwaagdijk-
Oost. 

• 15% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 58% ziet 
beperkte mogelijkheden en 27% helemaal 
niet.** 

• 72% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 71% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 54% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 29% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Zwaagdijk-Oost om de leefbaarheid en/of 
veiligheid te verbeteren (29% heeft interesse). 

• 60% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Zwaagdijk-Oost (15% heeft 
interesse). 

En verder… 

42% Uitgaansvoorzieningen 

46% Toegankelijke voetpaden 

38% Voorzieningen voor honden 

91% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

73% Sportvoorzieningen 

73% Kinderopvangvoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Zwaagdijk-Oost 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 – Zwaagdijk-West 

Vitale kernen Medemblik 2017 
Zwaagdijk-West 

ACHTERGROND 

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze 
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te 
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Zwaagdijk-West beschreven. 
 
In Zwaagdijk-West zijn 203 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 73 meegedaan 
aan het onderzoek.* Dit is een respons van 36 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de 
resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen. 

Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern? 

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving? 

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan? 

7,1 Groenvoorzieningen 

7,2 Kwaliteit 

5,9 Verkeersveiligheid 

7,1 Veiligheid 

7,8 Uitstraling van de eigen woning 

7,1 Sfeer 

Rapportcijfers voor de 
woonomgeving 

• “Speeltuin vernieuwen. Deze is heel oud en 
onveilig.” 

• “Een echt park maken. Nu is er alleen maar 
gras met een paadje ertussen.” 

• “Graag controle op snelheid auto’s.” 
• “Meer voorzieningen voor jongeren. Het 

buurthuis dat er nu is doet goed zijn best, 
maar spreekt slechts een klein deel van de 
jongeren aan.” 

Ideeën en suggesties van 
bewoners om woonomgeving te 
verbeteren 

• Inwoners zijn in hun directe woonomgeving 
positief over het contact met de bewoners, het 
landelijke karakter en de rust. 

• Van de inwoners voelt 19% zich wel eens 
onveilig in de kern. Dit komt vooral door 
inbraken en het verkeer. 

En verder… 

LEEFBAARHEID 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 3 respondenten van het CEO 
in de gemeente Medemblik. 
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Vitale kernen Medemblik 2017 
Zwaagdijk-West 

WONEN 

VOORZIENINGEN 

PARTICIPATIE 

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 4,7 voor de 
voorzieningen in hun woonomgeving. 

42% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe 
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om openbaar vervoer en 
winkels. 

Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen 
Zwaagdijk-West willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:** 

• 12% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de 
komende vijf jaar verhuizen binnen Zwaagdijk-
West. 

• 0% van de inwoners die willen verhuizen ziet 
hiervoor zeker mogelijkheden, 28% ziet 
beperkte mogelijkheden en 72% helemaal 
niet.** 

• 66% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar 
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen). 

Verhuisplannen en -mogelijkheden 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

• 65% van de inwoners is betrokken bij een 
vereniging of club. 

• 53% is op een of andere manier actief als 
vrijwilliger. 

• 38% is het afgelopen jaar actief geweest in 
Zwaagdijk-West om de leefbaarheid en/of 
veiligheid te verbeteren (22% heeft interesse). 

• 73% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
activiteiten in Zwaagdijk-West (10% heeft 
interesse). 

En verder… 

44% Winkels voor dagelijkse boodschappen 

75% Openbaar vervoer 

38% Voorzieningen voor jongeren 

62% School 

54% Toegankelijke voetpaden 

58% Parkeervoorzieningen 

Tevredenheid over aanwezigheid 
voorzieningen in de directe 
woonomgeving 

Top 3 meest tevreden 

Top 3 minst tevreden 

Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens? 

Vitale kernen Medemblik 2017 – Zwaagdijk-West 

** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom 
indicatief. 
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Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn

dagelijkse probleempjes terecht kan

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

Eens Neutraal Oneens

15% 13% 59% 13% 
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Ja, één keer of vaker per week Ja, één tot drie keer in de maand

Ja, een aantal keer per jaar Nee, nooit

Mijn kern heeft geen dorpshuis
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