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Beste inwoner van Wapserveen en 
geïnteresseerde: met trots presenteren wij u 
Het Dorpsplan Wapserveen editie 2013!

 Dorpskracht is een begrip dat steeds vaker 
wordt gehoord nu gemeenten graag zien 
dat dorpen meer zelf gaan oppakken. Voor 
Dorpsgemeenschap Wapserveen (DGW) was 
dit een goede reden om eens grondig uit te 
zoeken wat ‘De Wapservener’ nu eigenlijk wil. 
Een werkgroep Dorpsplan Wapserveen werd 
gevormd om een dorpsplan op te stellen. 
Daarvoor werd een bewonersonderzoek in het 
dorp gehouden met belangrijke vraagstellingen 
als: wat vinden de inwoners nu echt belangrijk, 
voor henzelf en voor hun kinderen, als het gaat 
om wonen en leven in Wapserveen en hoe zien 
de inwoners het dorp in de toekomst? 
Kortom wat vindt de Wapservener belangrijk 
of juist minder belangrijk en wat heeft daarbij 
prioriteit? 

 Middels een dorpsbewonersonderzoek is 
inzichtelijk gemaakt wat de mening van de 
inwoners is. Het onderzoek is half november 
2012 met hulp van een groep enthousiaste 
studenten van de Hogeschool Van Hall 
Larenstein van start gegaan met het organiseren 
van een ‘bewonersavond’. Op deze avond 
werd de mening van de bewoners gepolst: 
wat leeft er in het dorp, wat zijn de knelpunten 
en welke richting willen de inwoners op? Met 
de verkregen informatie is door de studenten, 
terzijde gestaan door de werkgroep, een 
enquête gemaakt. 

 Door de enquête persoonlijk huis-aan-
huis te bezorgen en ook weer op te halen, 
is er een respons behaald van 93%! Niet 
alleen onderstreept deze hoge respons de 
betrokkenheid van alle Wapserveners bij hun 

dorp, ook betekent deze respons dat het 
uiteindelijke dorpsplan met recht de mening 
van de ‘Wapservener’ laat zien. 
De studenten hebben de ingevulde enquêtes 
verwerkt en samen met de werkgroep 
gepresenteerd, op 29 januari 2013, een 
wederom goed bezochte bewonersavond. 

 Hierna heeft de werkgroep het voor u 
liggende dorpsplan geschreven, met de 
resultaten uit het bewonersonderzoek als 
stevige basis. Daarbij ondersteund door de 
BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen). 

 In  het plan worden

 vIjf  thema’s  belIcht

 I.  Sociale en fysieke omgeving

 II.  Verenigingen

 III.  Voorzieningen  

 IV.  Wonen

 V.  Veiligheid

    

 Deze thema’s zijn uit het onderzoek als 
belangrijk voor het dorp naar voren gekomen. 
Tevens zijn per thema voorstellen gedaan die 
passen bij de Dorpskracht Wapserveen. 

 Na een half jaar schrijven, herschrijven 
en schrappen hebben wij eindelijk de laatste 
zin geschreven, welke u net als eerste hebt 
gelezen.

‘Beste inwoner van Wapserveen en 
geïnteresseerde, met trots presenteren wij u 
Het Dorpsplan Wapserveen editie 2013!’

 Tot slot wil de werkgroep de inwoners 
bedanken voor de goede respons op zowel het 
bewonersonderzoek als de bewonersavonden.
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de naam wapserveen werd voor 
het eerst genoemd In 1285. het is 
een streekdorp en voor het eerst gesticht 
door friese kolonisten. voor iedere 
kolonist werd een aantal meters langs de 
weg uitgemeten wat de breedte van de 
percelen aangaf. deze percelen liepen 
van de aa in noordelijke richting tot aan 
de markegronden van havelte en Uffelte 
in het zuiden. het gevolg hiervan zijn de 
langgerekte kavels. wapserveen heeft 
zijn opkomst en bloei te danken aan de 
vervening die op de percelen plaatsvond. 
later gingen landbouw en veeteelt een 
belangrijke rol spelen in wapserveen en 
werd het een boerendorp. op dit moment, 
met nu nog ruim 10 boeren, is hier nu eigen- 
lijk geen sprake meer van.

 L ANg gErEkT
door het uitgeven van de grond langs de 
weg wapserveen is een langgerekt lint dorp 
ontstaan van 7,2 kilometer, met in het mid-
den enkele zijstraten met wat nieuwbouw. 
het is een groot en wijds gestrekt gebied 
en daardoor kennen vele plekken en 
buurtjes eigen namen, zoals westeinde, 
oosteinde, middenboer/midden, boven- 
boer, olde diek, horrelveen, mastenbroek, 
lege doakens, schipsloot, de nijstad, old- 
wolde, Karkebuurte, polder ten cate, bran-
deveen, booijs veentien, meeuwenkolonie, 
oosterzand, westerzand, veneboers bossie, 
boven en buten.
door afname van het aantal landbouw-
bedrijven kwamen veel boerderijen leeg 
te staan. hierdoor en door de nieuwbouw, 
kwamen er mensen van buitenaf in wap- 
serveen wonen. op dit moment telt wapser-
veen 790 inwoners en 319 huishoudens.

ongeveer de helft van de inwoners is ge-
boren wapservener en de andere helft komt 
van buitenaf.

 WESTErVELD
sinds 1998 behoort wapserveen tot de 
gemeente westerveld. In het verleden waren 
er in wapserveen diverse voorzieningen, 
deze zijn inmiddels allemaal verdwenen 
uit het dorp. er komen nog enkele rijdende 
winkels in het dorp maar verder zijn de 
inwoners aangewezen op de omliggende 
dorpen en of steden.

daarentegen is er wel veel bedrijvigheid in 
wapserveen: er zijn ruim honderd bedrijven 
gevestigd van ZZp-ers tot middelgrote be-
drijven.
wapserveen heeft bijna 30 verenigingen, 
dit is voor een klein dorp een zeer rijk 
verenigingsleven.

Wapserveen:
een

langgerekt
lint dorp
van 7,2 

kilometer
met in het

midden
enkele 

zijstraten 
met wat 

nieuwbouw

Opkomst en 
bloei te danken
aan vervening

Het dorp telt 
vandaag de dag
790 inwoners

96% staat
open voor 

nieuwkomers

Leven en wonen
wordt gewaardeerd

met een 7.5

 de bewoners op wapserveen waarderen het leven en wonen 
in het dorp met een 7.5. van de bewoners in wapserveen geeft 
86% aan dat ze graag in het dorp willen blijven wonen.
 Uit het onderzoek blijkt dat vooral onze 18-29 jarige inwoners 
erg tevreden zijn over de onderlinge betrokkenheid in ons dorp. 
bovendien vinden wapserveners dat onze jongere inwoners zich 
ook betrokken tonen bij de gang van zaken in wapserveen. In ons 
dorp vormen de 65-plussers een kleine groep bewoners. het blijkt 
dat 93% van de ondervraagden vindt dat ook de ouderen zeer 
betrokken zijn bij wapserveen.
 op dit moment wonen er in het dorp net zoveel mensen die 
geboren zijn in wapserveen als mensen die hier naartoe verhuisd zijn.
 Zo’n 70 % van de bewoners vindt dat er een goede verstand-
houding is tussen nieuwkomers en geboren wapserveners. bij 96% 
van de mensen die geboren zijn in wapserveen, zijn nieuwkomers 
welkom en zelfs 85% is van mening dat nieuwkomers actief 
verwelkomd moeten worden in wapserveen. deze getallen geven 
aan dat er een goede verstandhouding is tussen de bewoners en 
nieuwkomers.
 de werkgroep heeft verder onderzocht hoe deze percentages 
onderverdeeld zijn in leeftijd en woongebied. de invulling door de 
verschillende leeftijdsgroepen toonde geen bijzonderheden. 
 op buurtniveau is op het westeinde en oosteinde de mening 
over een goede onderlinge verstandhouding tussen geboren wap- 
serveners en nieuwkomers wat minder dan in de rest van het dorp.

In de grafiek is de leeftijdsverdeling in Wapserveen 

Inwoners Wapserveen t.o.v. Westerveld

Ik voel me veilig in wapserveen, 99%
Ik ervaar mijn buurt als veilig, 98%
Ik vind wapserveen een veilige plek 
om op te groeien, 97,4%
de natuur zoals; bos, hei etc. moet 
toegankelijk blijven, 97,5%
Ik sta open om nieuwkomers in 
wapserveen op te nemen, 96%
Ik vind wapserveen aantrekkelijk
om te wonen, 95%
de rol van de dgw is belangrijk
voor het dorp, 95%
het verenigingsleven vergroot de 
onderlinge betrokkenheid, 94,5%
de basisschool is onmisbaar in 
wapserveen, 94,3%
Ik vind de saamhorigheid in 
wapserveen belangrijk, 94,1%
 

 

 

de wiekslag is sfeervol, 33%
de omgeving van de basisschool is 
veilig is slechts 40% van de gezinnen 
met kinderen het mee eens
Ik vind dat men zich voldoende 
houdt aan de geldende snelheid in 
wapserveen, 45%
Ik ben tevreden over het openbaar 
vervoer, 49%
Ik vind dat de bewoners 
voldoende betrokken worden bij 
verkeersveiligheid in wapserveen, 
51%
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de oude molen op het midden (± 1910)

 
Tip TOp in Wapserveen

het dorp wapserveen de inwoners

  Westerveld              16%                     9%                      21%                    31%                     22%

                                     0-15                15-25                   24-45                45-65                   65+

  Wapserveen            17%                   10%                      27%                    32%                     13%

NAAr LEEFTIjDScATEgorIE gEmEENTE WESTErVELD 19.340 INWoNErS (CBS 2010)

LEEFTIjDSVErDELINg IN WAPSErVEEN (rESPoNS 93%, ToTAAL 715)

        0 - 4                      5 - 11                   12 - 18                  19 - 29                30 - 64                    65+ 

          4%                  
          9%                            9%                            10%                  

         52 %                  

          16%                  
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ONDer NOaberhuLp 
verstaaN We aLLe 
vOrmeN vaN huLp Die 
Wij iN het DageLijks 
LeveN sOms NODig 
hebbeN. dit kan gaan 
om de kleine dingetjes 
zoals het straatje vegen 
voor buren als het 
gesneeuwd heeft, maar 
ook de buurman helpen 
bij een koe die in de 
sloot terecht gekomen 
is, de kinderen van 
andere ouders opvangen 
na schooltijd of een 
boodschap voor iemand 

meenemen.  
deze hulp kan het leven 
aangenamer maken.  
daarnaast zijn er vormen 
van noaberhulp die echt
nodig zijn om te zorgen 
dat mensen in hun 
eigen huis kunnen 
blijven wonen omdat 
ze bijvoorbeeld ernstige 
gezondheidsproblemen 
hebben.
In het bewoners-
onderzoek geeft 78 % 
van de ondervraagden
aan dat er in wapserveen 
behoefte is aan 
noaberhulp. 
omdat er in wapserveen 

weinig voorzieningen zijn 
en ook (zorg)organisaties 
steeds minder middelen 
hebben om hulp 
aan huis te bieden, 
wordt noaberhulp een 
belangrijk aspect bij het 
prettig (kunnen blijven) 
wonen.
er is op dit moment  
geen specifieke 
voorziening in 
wapserveen waar 
inwoners een verzoek 
om ‘noaberhulp’ kunnen 
indienen.

De sociale leefomgeving wordt bepaald door de manier 
zoals we met elkaar om gaan in Wapserveen. Uit het 
dorpsonderzoek zijn een drietal onderwerpen naar voren 
gekomen die verder uitgewerkt kunnen worden om de 
sociale samenhang in het dorp te versterken: Noaberhulp, 
beschikbare kennis/vaardigen en het verwelkomen van 
nieuwe bewoners. 

Grote behoefte
aan 

noaberhulp

Het dorp telt 
vandaag de dag
790 inwoners

96% staat
open voor 

nieuwkomers

iN De DireCte OmgeviNg 
vaN WapserveeN hebbeN 
We veeL Natuur.
89 % van de ondervraagden 
vindt dat de natuur voor ieder-
een toegankelijk moet blijven.
daar moet niet alleen nu,
maar ook in de toekomst
gebruik gemaakt van kunnen 
worden. de natuur vraagt wel 
zorg, aandacht en, waar nodig, 
onderhoud.

op deze dag is een 
groep inwoners met 

elkaar bezig om 
vliegdennen en andere 
bomen te verwijderen. 

Dit is belangrijk 
om te zorgen dat 

heidevelden, heide 
blijft en geen bos 

wordt. In maart wordt 
doorgaans het tijdstip 
van deze dag bekend 

gemaakt. 
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in het 
bewoners- 
onderzoek 
geeft 78%

van de onder-
vraagden 

aan dat er in 
Wapserveen 

behoefte is aan 
noaberhulp.

Er is 
behoefte aan 
noaberhulp 

en een 
voorziening

om deze hulp 
te versterken.
Er kan meer 

gebruik
gemaakt 

worden van 
de kennis/

vaardigheden 
van de 

bewoners 
voor 

gezamenlijke 
projecten en 

het is
belangrijk 

dat nieuwe 
bewoners 
welkom 
geheten 
worden.

De natuur moet voor 
iedereen toegankelijk 
blijven: DGW moet 
in gesprek blijven 

met eigenaren van 
het terrein om dit te 

bewerkstellen.

meer DaN 
DriekWart vaN De 
respONDeNteN vaN 
het ONDerzOek 
geeFt aaN Dat het 
beLaNgrijk is Om 
NieuWkOmers te 
verWeLkOmeN. 
meer dan 95% van 
de bewoners geeft 
aan open te staan 
voor nieuwkomers 
in wapserveen. een 
(digitale) dorpsgids met 
praktische informatie 
over wapserveen kan 
bijdragen aan het 
verwelkomen van nieuwe 
bewoners.
er is behoefte aan 
noaberhulp en een 
voorziening
om deze hulp te 
versterken. er kan 
meer gebruik gemaakt 
worden van de kennis/
vaardigheden van de 

bewoners voor 
gezamenlijke projecten 
en het is
belangrijk dat nieuwe 
bewoners welkom 
geheten worden.
maak één servicepunt 
in het dorp waar men 
aan kan geven welke 
hulp men nodig heeft 
en waar men zich ook 
kan aanmelden voor als 

men hulp wil bieden. 
bij het servicepunt 
wordt het potentieel 
aan beschikbare kennis 
en vaardigheden, 
activiteiten en 
gezamenlijke projecten 
in kaart gebracht. deze 
informatie vormt de 
basis voor de (digitale) 
dorpsgids voor huidige
en nieuwe bewoners van
wapserveen. 

Ieder mens heeft dIverse talenten
en Is desKUndIg op bepaalde 
gebIeden. het onderzoek laat zien dat 
79% van de ondervraagde
inwoners zijn of haar kennis en 
vaardigheden wel in wil zetten ten bate 
van de rest van het dorp.
ruim 64% van de inwoners geeft 
aan graag mee te willen werken aan 
gezamenlijke projecten.
de inzet kennis en vaardigheden van 
bewoners in gezamenlijke projecten 
draagt bij aan het versterken van de 
dorpskracht in wapserveen. 
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Ruim 64% 
van de 

inwoners 
geeft aan 

graag mee 
te willen 
werk aan 

gezamenlijke 
projecten.

sociale en fysieke omgeving
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Wapserveen heeft een zeer rijk 
verenigingsleven, er zijn meer dan 
30 verenigingen.
Veel mensen geven aan dat ze lid 
van een vereniging zijn omdat 
ze het sociale contact belangrijk  
vinden en voor het plezier wat 
ze er aan beleven. Ruim 60% van 
de ondervraagden is lid van een 
vereniging in Wapserveen en 
ruim 90% vindt dat er genoeg 
verenigingen zijn.
Het is dus belangrijk dat 
de verengingen binnen 
Wapserveen bestaansrecht 
houden. De sportvelden
en het dorpshuis zijn
hiervoor van essentieel 
belang.

Verenigingsleven
in stand houden

Sportvelden
van essentieel 

belang

Een zeer
rijk 

verenigingsleven

Wapserveen 
heeft een rijk 
verenigings-

leven.
Het 

verenigings-
leven moet 

in stand 
gehouden 

worden. Een 
voorwaarde 

om dit in 
stand te 
houden, 

is het 
voortbestaan 

van het 
dorpshuis 

en de 
sportvelden.

BIjNA 91 % VAN DE oNDErVrAAgDE 
DorPSBEWoNErS VINDT DAT DE 

jAArLIjkSE AcTIVITEITEN EEN 
PoSITIEVE INVLoED HEEFT oP HET 

SAAmHorIgHEIDSgEVoEL oNDEr DE 
DorPSBEWoNErS. HET DorPSFEEST 
IS HIEr EEN VoorBEELD VAN mAAr 

ook VIErINg VAN koNINgINNE/
koNINgSDAg EN HET VoETBALToErNooI 

zIjN VoorBEELDEN VAN jAArLIjkS 
TErugkErENDE AcTIVITEITEN DIE 

HELEmAAL Door EN Voor HET DorP 
gEorgANISEErD WorDEN. DIT zIjN DAN 

WEEr goEDE VoorBEELDEN VAN HET 
INzETTEN VAN DE EIgEN DorPSkrAcHT.

WAArom BENT u LID
VAN EEN VErENIgINg IN WAPSErVEEN

(346 respondenten)

Opdoen van sociale contacten

Eigenplezier

Tijdbesteding

Conditie/lichaamsbeweging

Anders

122

119

36

44

25

verenigingen
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Eerste plaatsing
AED

gerealiseerd

Drukbezochte
bewoners-
avonden

Knelpunten?
Welke richting
moet we op? 

93% respons
op het

onderzoek. 

VaN De 
oNDeRVRaagDeN 
zegt 62 % Wel 
beHoefte te HebbeN 
aaN eeN café. 
een dorpscafé kan diverse 
functies hebben en een 
goede rol vervullen bij 
de onderlinge sociale 
contacten. als er behoefte 
is aan een praatje of 
gezelligheid, dan kan men 
een café opzoeken.c
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, Er is 
behoefte aan 
een café in 

Wapserveen:
Onderzoek 
of er een 

mogelijk is 
om dit te 
realiseren.

 Mogelijk kan 
De Wiekslag 
hier een rol 
in spelen.

De Wiekslag 
is niet 

sfeervol.
Ga hier mee 
aan de slag 

en maak
De Wiekslag 

weer 
sfeervol. 

eeN mooI 
VooRbeelD VaN 
DoRpskRacHt Is 
De RealIsatIe VaN 
eeN aeD bIj De 
WIekslag.
nadat er een 
informatieavond is 
georganiseerd om 
mensen enthousiast 
te krijgen om zich aan 
te melden voor een 
reanimatie netwerk, 
is er aan 20 mensen 
een training gegeven 
om de aed te kunnen 
gebruiken. er is  

inmiddels een netwerk 
van 30 personen 
ontstaan. de dgw is 
momenteel aan het 
onderzoeken of er nog 
twee aed’s geplaatst 
kunnen worden op 
het westeinde en het 
oosteinde, vanuit het 
dorp is veel sponsorgeld 
verkregen om ook dit te 
kunnen realiseren.

De DGW is 
momenteel 

aan het 
onder-
zoeken 

of er nog 
twee AED’s 
geplaatst 
kunnen 
worden 
op het 

Westeinde 
en het 

Oosteinde. 
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Omdat 
bijna alle 

verenigingen 
gebruik 

maken van 
De Wiekslag 

heeft het 
dorpshuis 

een 
onmisbare 
rol in het 
sociale en 
culturele 
leven in 

Wapserveen.

Er moet op 
korte termijn 
duidelijkheid 

komen 
over de 

beheer en 
exploitatie 

van De 
Wiekslag 

op de lange 
termijn.

DE WIEkSLAg DrAAgT BIj AAN DE 
SocIALE BETrokkENHEID VAN HET 

DorP
(275 respondenten)

RUIm 90% VaN De 
oNDeRVRaagDe 
INWoNeRs Is Het 
eR mee eeNs Dat 
De WIekslag eeN 
belaNgRIjke Rol 
IN Het DoRp Heeft 
eN bIjDRaagt 
aaN De socIale 
betRokkeNHeID 
bINNeN Het DoRp.
dit is niet vreemd 
want bijna al onze 
verenigingen vinden hier 
onderdak en als er iets in 
het dorp georganiseerd 
wordt, vindt dit vaak 
plaats in de wiekslag. 
hierdoor heeft de 
wiekslag een onmisbare 
rol in het dorp.

op het moment van 
het schrijven van het 
dorpsplan is het echter 
totaal onduidelijk hoe de 
toekomst eruit zal zien 
voor de wiekslag.
de afgelopen 
vier jaar heeft de 
voorbereidingscommissie 
zich ingezet voor de pilot 
‘de wiekslag’. 

de wiekslag wordt op 
dit moment beheerd 
door stichting welzijn 
mensenwerk. er zijn 
gesprekken gaande om 
te kijken hoe dat er in de 
toekomst uit gaat zien.

Uit het onderzoek blijkt 
dat men het gebouw niet 
sfeervol vindt. dit staat 

zelfs op nummer 1 in de 
‘tip 5’. Zodra er bekend 
is hoe de toekomst eruit 
gaat zien voor de 
wiekslag zal dit zeker 
een belangrijk actiepunt 
zijn wat opgepakt moet 
worden.

voorzieningen
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HET DorPSHuIS “DE WIEkSLAg”
IS SFEErVoL

(259 respondenten)
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eeN DoRp zoNDeR 
basIsscHool 
Is als eeN keRk 
zoNDeR DomINee 
eN eeN boeRDeRIj 
zoNDeR boeR: De 
oNtWIkkelINg 
eRVaN stopt!
het dorp, de kerk of 
de boerderij verliest 
zijn ziel. 95 % van 
de ondervraagden is 
het er mee eens dat 

de basisschool een 
onmisbare voorziening 
is voor een dorp en dus 
behouden moet blijven. 
voor de leefbaarheid 
en de groei van 
wapserveen in de 
toekomst is het 
erg belangrijk dat 
vooral de jeugd meer 
in het dorp blijft. 
voorwaarden hiervoor 
zijn: het behoud 
van de basisschool, 
huisvestings-
mogelijkheden voor 
jongeren en jonge 
gezinnen, kinderopvang 
en voldoende 
mogelijkheden voor 
sociale contacten.

WapseRVeeN Heeft 
eeN eIgeN keRk 
met eeN pRacHtIge 
klokkeNstoel.
In de kerk wordt 
momenteel eenmaal 
in de twee weken een 
kerkdienst gehouden.
Uit de enquête wordt 
duidelijk dat bijna elke 
ondervraagde inwoner 
de kerk wil behouden,

 

maar deze ook voor 
andere doeleinden 
gebruikt moet kunnen 
worden.

T
O

E
R

IS
m

E

d
E

 B
A

S
IS

S
c

H
O

O
L

Het 
afgelopen 
jaar is de 

kerk prachtig 
verbouwd en 
is inmiddels 

voor 
meerdere 

doeleinden 
geschikt. 

De basis-
school is 

onmisbaar
in het dorp.

Houdt de 
kwaliteit van 

het
onderwijs
op peil,

onderscheid 
je als school 
(bijv. bso en 
tso)en zorg 
voor een 
continue 
aanwas.

bIjNa 75% VaN De 
oNDeRVRaagDeN 
WIl gRaag kUNNeN 
betaleN met 
De pINpas IN De 
WIekslag.
dit punt heeft de 
werkgroep zelf opgepakt. 
momenteel is de 
werkgroep in gesprek 
met de exploitant of de 

plaatsing van een pin 
mogelijkheid haalbaar is. 

Mogelijkheid 
tot betalen 
met pinpas 

in de 
Wiekslag 

kan gunstig 
effect 

hebben.
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DIt oNDeRWeRp 
keNt DIVeRse 
VoRmeN eN 
mogelIjkHeDeN. 
eeN Veel geHooRDe 
optIe Is Het 
aaNbIeDeN VaN 
gasteNVeRblIjVeN 
IN (VooRmalIg)
boeRDeRIjeN. 
van de ondervraagden 
is 60% van mening dat 
er meer mogelijkheden 
voor recreatie 

(dagtoerisme) moeten 
komen in wapserveen. 
vooral de leeftijdsgroep 
18-29 jaar is hier 
voorstander van.

De bUs RIjDt ééN 
keeR peR UUR DooR 
Het ceNtRUm VaN 
WapseRVeeN.
meer dan de helft van de 
ondervraagde inwoners 
is niet tevreden over het 
openbaar vervoer. 
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Onderzoek
de mogelijk-
heden om

ontwikkelingen 
op (dag) 
recreatie
gebied te

stimuleren.

Er is veel 
onvrede 
over het 

openbaar 
vervoer.

 Onderzoek 
(naar) waar 

die
onvrede

uit bestaat.

Belangrijk is dat de 
jeugd meer in het 

dorp blijft

Basisschool 
onmisbaar in 
Wapserveen

Meer (dag)recreatie
mogelijkheden 

creëren

Realiseer
pinnen

in de Wiekslag
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voorzieningen

DE BASISScHooL IS oNmISBAAr
(272 respondenten)
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3% 2% 30% 65%

TEVrEDENHEIDoNDErzoEk oPENBAAr VErVoEr 1975

TEVrEDENHEIDoNDErzoEk oPENBAAr VErVoEr 2013

openbaar vervoer Is onvoldoende 90%

openbaar vervoer Is voldoende 6,5%

geen antwoord 2,5%

openbaar vervoer Is onvoldoende 51%

openbaar vervoer Is voldoende 49%
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VaN De 
oNDeRVRaagDeN 
VINDt 95% Het 
aaNtRekkelIjk om 
IN WapseRVeeN te 
WoNeN. DIt Heeft 
VooRal te makeN 
met De mooIe 
omgeVINg (58%), 
famIlIe (19%) of 
WeRk (18%). 
In wapserveen zegt 86% 
van de ondervraagden in 
het dorp te willen blijven 
wonen.

 
ondervraagde inwoners 
geven ook aan dat er 
een grote behoefte 
is aan starters- en 
huurwoningen (86 %) 
en seniorenwoningen 
(77%) . het is echter niet 
duidelijk om hoeveel 
starters, senioren en 
woningen het dan gaat.

meN eRVaaRt De 
VeRkeeRs-
VeIlIgHeID IN Het 
DoRp oVeR Het 
algemeeN als 
VeIlIg. De Helft VaN 
De oNDeRVRaagDeN 
VINDt Dat ze te 
WeINIg betRokkeN 
WoRDeN bIj De 
VeRkeeRsVeIlIg-
HeID. 

van de inwoners vindt 
73% de omgeving van 
school verkeersveilig. 
de werkgroep heeft 
onderzocht wat 
dit percentage was 
onder huishoudens 
met schoolgaande 
kinderen. toen dit verder 
uitgesplitst werd bleek 
het percentage 
gezakt naar 40%. dat 
betekent dus dat 60 % 
van de ouders met 
schoolgaande kinderen 

de verkeersveiligheid 
rond de school 
onvoldoende vindt!

bIjNa 100% VaN De oNDeRVRaagDeN Voelt zIcH 
VeIlIg IN WapseRVeeN. DaaReNtegeN VIND 30% 
DIefstal/INbRaak eeN pRobleem IN WapseRVeeN. 
IN De bUIteNgebIeDeN bleek DIt peRceNtage 
ecHteR HogeR te lIggeN.

een groot percentage 
van de bewoners in het 
gebied buiten de kern van 
wapserveen, vindt dat 
diefstal/inbraak een probleem 
is in wapserveen: dgw kan 
een voorlichtingsavond 
organiseren in samenwerking 
met de politie/wijkagent.

Er lijkt behoefte 
te zijn aan 
starters- en 

senioren- en 
huurwoningen:
Onderzoek of 

er daadwerkelijk 
behoefte is 

aan starters-, 
senioren- en 

huurwoningen.

 Breng 
potentiële 
bouwers, 
huurders, 

senioren en 
starters bij 

elkaar. 

De verkeers-
veiligheid rond 
school wordt 
vooral door 
huishoudens 

met 
schoolgaande 
kinderen als 

onveilig ervaren.

Breng met 
verkeersouders 

de situatie in 
kaart en ga in 
gesprek met 

de Gemeente 
Westerveld om 
de situatie te 
bespreken. 

Wapserveen: 
woon- en 

verkeersonveilig?

Voorlichtings-
avond met politie/

wijkagent

Behoefte aan huur-,
senioren- en

starterswoningen wonen veilige woonom geving verkeersveiligheid
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De WeRkgRoep Is INmIDDels oVeRtUIgD VaN De DoRpskRacHt IN WapseRVeeN. Deze 
oVeRtUIgINg oNtstaat VooRal DooR De meDeWeRkINg eN De betRokkeNHeID DIe 
De beWoNeRs tIjDeNs beWoNeRsaVoNDeN HebbeN getooND. ook Het Hoge RespoNs 
peRceNtage VaN Het beleVINgsoNDeRzoek eN beReIDHeID DIe INWoNeRs toNeN zIcH IN te 
zetteN VooR Het DoRp, zIjN tekeNeN VaN De aaNWezIgHeID VaN DoRpskRacHt. 

 de overheid is zich steeds meer aan het terug trekken bij het onderhouden van voorzieningen voor de 
bevolking. de burger moet meer zelf ondernemen. wapserveen moet zijn ‘dorpskracht’ in de toekomst nog 
meer gaan inzetten bij die voorzieningen waar inwoners behoefte aan hebben. 

 aandachtpunten die uit het belevingsonderzoek naar voren komen, en te maken hebben met het 
inzetten van dorpskracht; zijn de behoeften van inwoners aan het opstarten van gezamenlijke projecten en de 
behoefte om onderling meer gebruik te maken van elkaars talent en vaardigheden. 

 de werkgroep is van mening dat het positief is dat inwoners van wapserveen eigen initiatieven en 
activiteiten ontplooien. de dwg kan hierbij adviseren of een bemiddelende rol spelen. 

 De werkgroep adviseert nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheid
van het opstarten van een Servicepunt in de Wiekslag. Dit servicepunt
kan dienen als aanmeldpunt voor klussen en diensten in het kader van

Naoberhulp om vraag en aanbod op elkaaraf te stemmen.
In dit service punt kunnen ook andere voorzieningen ontwikkeld

en aan bewoners geboden worden. Te denken valt dan aan het opstellen
van een (digitale) dorpsgids/APP waar inwoners informatie

kunnen vinden over verenigingen, voorzieningen en
 bedrijven in Wapserveen.

 DorPSgEmEENScHAP WAPSErVEEN
 In het bewonersonderzoek is gevraagd naar de tevredenheid over het functioneren van de dgw. de 
rol van de dgw is door 95 % erg belangrijk en positief gevonden. aangegeven wordt dat zij een belangrijke rol 
speelt bij het in stand houden van de onderlinge saamhorigheid. 
Zo’n 90% van de inwoners is tevreden over het functioneren van de dgw, en zelfs 95% vind dat de rol van de 
dorpsgemeenschap wapserveen belangrijk moet blijven! 

 coNcLuDErEND
 Uit het BELEVINgSoNDErzoEk blijkt dat bewoners tevreden zijn over aspecten die betrekking 
hebben op sociale samenhang en leefbaarheid. wapserveners vinden saamhorigheid in wapserveen belangrijk. 
wapserveners hebben meer behoefte aan het inzetten van noaberhulp. daarnaast staan bewoners open voor 

nieuwe ontwikkelingen in het dorp en willen graag gezamenlijke projecten opzetten. men wil meer gebruik 
maken van de kennis en vaardigheden van inwoners ten behoeve van het dorp. wapserveners staan open voor 
nieuwkomers en vinden het belangrijk dat nieuwkomers verwelkomd worden. 
Uit bovenstaande blijkt  dat wapserveners bereid zijn rekening te houden met elkaar, en zich in willen zetten 
voor medebewoners en hun dorp. als werkgroep constateren wij: er is dorpskracht in wapserveen en inwoners 
willen participeren bij de ontwikkelingen van wapserveen.

 In de omgeving van wapserveen is veel NATuur. bewoners hechten belang aan de toegankelijkheid 
van de natuur zoals bos en hei.

 Uit de thema’s VEILIgHEID EN WoNEN komt naar voren dat bewoners, in algemene zin, veilig en 
prettig wonen in hun eigen buurt en in wapserveen. ook kunnen kinderen veilig opgroeien in wapserveen.  
men is ontevreden over de geldende snelheid in de bebouwde kom, de omgeving van de basisschool, de 
betrokkenheid van bewoners bij verkeer en veiligheid en de hoeveelheid diefstal en inbraken. 

 wapserveen kent voor een klein dorp veel VErENIgINgEN en men is van mening dat het 
verenigingsleven de onderlinge saamhorigheid vergroot. veel verenigingen vinden onderdak in DE WIEkSLAg. 
vrijwel alle overige activiteiten die in het dorp georganiseerd worden zoals vergaderingen, thema bijeenkomsten 
etc., in het dorp vinden plaats in of vanuit de wiekslag. activiteiten in het dorp zijn belangrijk voor de 
uitoefening van sport, welzijn en sociale cohesie. 
geconcludeerd kan worden dat de wiekslag behouden moet blijven voor het dorp. wel moet de sfeer in de 
wiekslag verbeterd worden. er is bij inwoners behoefte aan een café. mogelijk kan de wiekslag in de toekomst 
ook in deze behoefte voorzien. 

 de BASISScHooL is de andere  onmisbare voorziening voor de ontwikkelingen en de toekomst van het 
dorp. men vindt dat de basisschool behouden moet blijven. net als een dorpshuis en een verenigingsleven heeft 
een basisschool een functie bij de onderlinge sociale contacten. daarnaast is een dorp waar een basisschool 
aanwezig is, aantrekkelijk voor starters en jonge gezinnen om te gaan wonen. 

UIT boveNSTAANDe blIjkT DAT heT SocIAle- eN vereNIgINgSleveN,
De WIekSlAg eN De bASISSchool IN WAPServeeN vAN eSSeNTIeel

belANg zIjN bIj De ToekomSTIge oNTWIkkelINgeNeN leefbAArheID
IN WAPServeeN. beWoNerS voeleN zIch beTrokkeN bIj elkAAr

eN heT DorP eN ze WIlleN zIch INzeTTeN voor WAPServeeN.

UIT DIT AlleS blIjkT De DorPSkrAchT eN De behoefTe AAN
PArTIcIPATIe vAN INWoNerS bIj De oNTWIkkelINgeN IN heT DorP.

hIermee kUNNeN We meT elkAAr Nog veel bereIkeN.

dorpskracht in wapserveen
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Bijlage IX 

Resultaten enquête 

 

Persoonlijke en algemene vragen  

 
Om een goed beeld te krijgen van de bevolking in Wapserveen, wordt eerst een aantal algemene en 

persoonlijke vragen gesteld. 

 
1. U bent een: 

     Man (147, 51.2%) 

   Vrouw (140, 48.8%) 

 Totaal aantal: 287 

 
2. Wat is uw leeftijd? 

    18 – 29  (26, 9.1%) 

    30 – 64 (201, 70%) 

    65 + (60, 20.9%) 

 Totaal aantal: 287 

 
3. Uit hoeveel mannen en hoeveel vrouwen bestaat uw huishouden? 

Vrouwen.........................
 (362, 50.6% ) 

Mannen.........................
. (353, 49.4% ) 

 Totaal: 715  

 
4.  Wat is de leeftijdsverdeling binnen uw huishouden? 

  
Leeftijd 

 

Aantal 

0-4 
 

(40, 5.2%) 

5-11 
 

(61, 8.4%) 

12-18 
 

(62, 8.4%) 

19-29 
 

(73, 10.1%) 

30-64 
 

(370, 51.1%) 

65+ 
 

(118, 16.3%) 

Totaal aantal: 724 

 
5. Bent u in Wapserveen geboren? 

    Ja (80, 28%) 

    Nee (206, 72%) 

 Totaal aantal: 286 

 

 
 

B. Verenigingen in Wapserveen 
 

Wapserveen kent een rijk verenigingsleven. Om een beeld te krijgen hoe de verenigingen binnen 
Wapserveen leven, volgt nu een aantal vragen over de verenigingen. 

  Helemaal 
mee 
eens 

Mee     
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Totaal 
aantal 

34 Ik vind dat het verenigingsleven in 
Wapserveen de betrokkenheid verhoogt. 

102 
38.3% 

149 
56.0% 

12 
4.5% 

3 
1.1% 

266 

35 Ik vind dat er genoeg verenigingen in 
Wapserveen zijn. 

63 
24.2% 

176 
67.7% 

20 
7.7% 

1 
0.4% 

260 

 
36. Bent u lid van een of meerdere verenigingen in Wapserveen? 
   Ja, ga naar 37 (172, 60.8%) 
   Nee, ga naar 38 (111, 30.2%) 
 Totaal aantal: 283 
 
37. Zo ja, wat is de reden dat u lid bent bij één van de verenigingen? (meerdere antwoorden 
 mogelijk) 
   Voor het opdoen van sociale contacten binnen het dorp (122, 70.9%) Totaal aantal: 172 
   Voor eigen plezier (119, 69.2%) Totaal aantal: 172 
   Tijdsbesteding (36, 20.9%) Totaal aantal: 172 
   Conditie/Lichaamsbeweging (44, 25.6%) Totaal aantal: 172 

  Anders, namelijk………………………………………………………… (25, 14.5%) Totaal aantal: 172 
 
38. Zo nee, wat is de reden dat u niet lid bent van een vereniging? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
   Geen tijd (37, 33.3%) Totaal aantal: 111 
   Dat is niks voor mij (33, 29.7%) Totaal aantal: 111 
   Ik ben lid van een vereniging buiten Wapserveen (26, 23.4%) Totaal aantal: 111 
   Wegens gezondheidsredenen (10, 11.1%) Totaal aantal: 111 
   Wegens financiële redenen (8, 7.2%) Totaal aantal: 111 

  Anders, namelijk………………………………………………………………………………………….(26, 23.4%) 
Totaal aantal: 111 

39. Als u lid bent van een vereniging buiten Wapserveen, van welke vereniging bent u lid?   
 
 .................................................... (Zie einde bijlage)  
  

 

 

A. Sociale en fysieke omgeving 

Om een goed beeld te krijgen van Wapserveen volgen nu stellingen/meningen over de 

leefomgeving. 

 
 

Helemaal 
mee 
eens 

Mee  
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Totaal 
aantal 

11 Ik vind Wapserveen aantrekkelijk 

om te wonen. 

106 
38.3% 

158 
57% 

11 
4% 

2 
0.7% 

277 

12 De sociale omgang in Wapserveen is 

goed. 

66 
24.3% 

181 
66.5% 

23 
8.5% 

2 
0.7% 

272 

13 Er is sprake van een “wij” gevoel in 

het dorp. 

33 
12.7% 

157 
60.6% 

62 
23.9% 

7 
2.7% 

259 

14 Ik vind dat de betrokkenheid in het 

dorp groot is. 

27 
10.2% 

175 
65.8% 

58 
21.8% 

6 
2.3% 

287 

15 Ik heb goed contact met mijn buren. 88 
31.5% 

165 
59.1% 

19 
6.8% 

7 
2.5% 

279 

16 Ik vind de saamhorigheid in 

Wapserveen belangrijk. 

75 
27.7% 

180 
66.4% 

15 
5.5% 

1 
0.4% 

271 

17 Ik ben trots op het feit dat ik in 

Wapserveen woon. 

69 
25% 

164 
59.4% 

39 
14.1% 

4 
1.4% 

276 

18 Ik vind dat (jaarlijkse) activiteiten een 

positieve invloed hebben op de 

saamhorigheid in Wapserveen. 

83 
30.2% 

168 
61.1% 

19 
6.9% 

5 
1.8% 

275 

19 De rol van Dorpsgemeenschap 

Wapserveen (DGW)  is belangrijk. 

89 
32.1% 

175 
63.2% 

12 
4.3% 

1 
0.4% 

277 

20 Ik ben tevreden over het functioneren 

van Dorpsgemeenschap Wapserveen. 
42 

15.6% 
200 

74.1% 
26 

9.6% 
2 

0.7% 
270 

21 Ik vind de verstandhouding tussen 

nieuwkomers en oorspronkelijke 

bewoners goed. 

31 
11.4% 

164 
60.5% 

65 
24% 

11 
4.1% 

271 

22 Ik sta open om nieuwkomers in 

Wapserveen op te nemen. 

79 
28.8% 

184 
67.2% 

8 
2.9% 

3 
1.1% 

274 

23 Ik vind het belangrijk dat 

nieuwkomers actief verwelkomd 

worden in Wapserveen. 

70 
26.3% 

156 
58.6% 

35 
13.2% 

5 
1.9% 

266 

24 Ik vind dat de jongeren betrokken zijn 

bij Wapserveen. 

29 
11.7% 

169 
68.4% 

43 
17.4% 

6 
2.4% 

247 

25 Ik vind dat de ouderen betrokken zijn 

bij Wapserveen. 

36 
13.8% 

206 
79.2% 

16 
6.2% 

2 
0.8% 

260 

26 Het dorpshuis “De Wiekslag” draagt 

bij aan de sociale betrokkenheid 

binnen het dorp. 

85 
30.9% 

164 
59.6% 

19 
6.9% 

7 
2.5% 

275 

27 Het dorpshuis “De Wiekslag” is 

sfeervol. 

10 
39% 

77 
29.7% 

120 
46.3% 

52 
20.1% 

259 

28 Er moet meer gebruikt gemaakt 

worden van de kennis/vaardigheden 

van de bewoners van Wapserveen, 

ten behoeve van het dorp. 

54 
20.8% 

174 
66.9% 

30 
11.5% 

2 
0.8% 

260 

 
29 

 
Ik zou mijn kennis/vaardigheden in 

 
28 

 
178 

 
50 

 
     5 

 
261 

 

 

 
 

 

willen zetten voor Wapserveen. 10.7% 68.2% 19.2% 1.9% 

30 Er is behoefte aan naastenhulp 

(naoberschap) in Wapserveen. 

29 
11.8% 

162 
65.9% 

52 
21.1% 

3 
1.2% 

246 

31 Ik vind het onderhoud van het groen 

in Wapserveen voldoende. 

16 
5.6% 

171 
62.2% 

70 
25.5% 

18 
6.5% 

275 

32 Ik vind de begraafplaats goed 

onderhouden. 

29 
12.1% 

 

187 
77.9% 

20 
8.3% 

4 
1.7% 

240 

33 De natuur (bossen, hei, etc.) in en 

rond Wapserveen moet toegankelijk 

blijven. 

194 
68.3 

83 
29.2% 

1 
0.4% 

6 
2.1% 

284 

 

 

6. Waar woont u in Wapserveen? 

    Westeinde (28, 9.8%) 

    Midden (100, 35%) 

    Oude Dijk/ Verlengde Oude Dijk/ W. Dassenstraat/ Butenweg (86, 30.1%) 

    Oosteinde (48, 16.8%) 

    Buitengebied (overige straten) (24, 8.4%) 

 Totaal aantal: 286 

 
 
7. Heeft u een betaalde baan?  

  Ja (165, 58.5%) 

  Nee, ga door met vraag 10 (117, 41.5%) 

Totaal aantal: 282 

 
 
8. Waar werkt u? 

    Wapserveen (35, 21%) 

      Elders in de gemeente Westerveld (27, 16.2%) 

      Elders in de provincie Drenthe (37, 22.2%) 

    Provincie Overijssel (31, 18.6%) 

    Provincie Friesland (14, 8.4%) 

      Andere provincie (23, 13.8%) 

 Totaal aantal: 167 

 
 
9. Indien u buiten Wapserveen werkzaam bent, hoeveel kilometer is uw woon-werkafstand? 

 Ongeveer (38) kilometer  

 
 
10. Indien u geen betaalde baan heeft, welke van de volgende punten heeft betrekking op u? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

    Schoolgaand (1, 0.9%) Totaal aantal: 117 

    Huishouding (23, 19.7 %) Totaal aantal: 117 

    Werkzoekend (10, 8.5%) Totaal aantal: 117 

    Vrijwilligerswerk (18, 15.4%) Totaal aantal: 117 

    Gepensioneerd (65, 55.6%) Totaal aantal: 117 

    Arbeidsongeschikt (14, 12%) Totaal aantal: 117 

    Anders (19, 16.2%) Totaal aantal: 117 
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67. In welke prijzencategorie zouden de starterswoningen volgens u moeten vallen? 

   Minder dan 150.000 (167, 69.6%) 
   150.000 – 180.000 (70, 29.2%)    180.000 – meer (3, 1.3%)  Totaal aantal: 240  

68. Welk type woningen zou in Wapserveen moeten komen als er woningen in het dorp 

 bijgebouwd worden? (meerdere antwoorden mogelijk)     Vrijstaande woningen (93, 32.4%) Totaal aantal: 287 
   2-onder-1-kap woningen (120, 41.8%) Totaal aantal: 287 

   Rijtjeswoningen (51, 17.8%) Totaal aantal: 287 
   Appartementen (45, 15.7%) Totaal aantal: 287 
   Appartementen in boerderij (147, 140%) Totaal aantal: 287 

   Anders (19, 267%) Totaal aantal: 287 
 
 

 

 
 

Tot slot 

 

83. Met welk rapportcijfer zou u Wapserveen als geheel willen waarderen?  

 (Omcirkel uw antwoord waarbij 1 de laagste score is en 10 de hoogste) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 (Gemiddelde: 7.5) 

 

84. Deze vragenlijst is zo specifiek mogelijk gemaakt voor Wapserveen, mocht u echter nog 
vragen of opmerkingen hebben die nog niet aan de orde zijn geweest, dan kunt u die 
hieronder aangeven: 

 (Zie einde bijlage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête! 
 
Tot 19 december (ophalen enquête) en we zien u graag op 29 januari 2013 bij de presentatie van de 
resultaten. 

 

 

 
 

 
Helemaal 
mee eens 

Mee  
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Totaal 
aantal 

51 Ik zou graag meewerken aan 

gezamenlijke projecten in het 

dorp. 

20 
8.2% 

138 
56.6% 

71 
29.1% 

15 
6.1% 

244 

 

52. Ik heb de volgende ideeën voor een gezamenlijk  

 project:......................
......................(Z

ie bijlage IX) 

 
53. Bent u een voorstander van toenemend toerisme in Wapserveen? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

   Ja, vakantiewoningen bouwen (65, 24.3%) Totaal aantal: 268 

   Ja, gastenverblijven in voormalige boerderijen (143, 53.4%) Totaal aantal: 268 

   Ja, anders namelijk………………………(39, 14.6%) Totaal aantal: 268 (Bijv. Bed & Breakfast) 

   Nee (88, 32.8%) Totaal aantal: 268 

 
 

 
Helemaal 
mee eens 

Mee  
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Totaal 
aantal 

54 Er zouden meer mogelijkheden 

voor recreatie (dagtoerisme) 

moeten komen in Wapserveen. 

40 
16% 

110 
44% 

74 
29.6% 

26 
10.4% 

250 

 
 
55. Wilt u de kerk in Wapserveen behouden? 

   Ja, alleen voor kerkdiensten (33, 11.8%) 

   Ja, maar (ook) voor andere doeleinden (234, 83.9%) 

   Nee (12, 4.3%) 

 Totaal aantal: 279 

 
 
56. Welke bestaande voorzieningen in Wapserveen zou u het meest missen? (max. drie 

antwoorden mogelijk) 

1)  
2) 
3) 

 (Zie einde bijlage) 

57. Welke voorziening ontbreekt in Wapserveen en zou er wel moeten zijn? (max. drie 

antwoorden mogelijk) 

1) 
2) 
3)  

 (Zie einde bijlage) 
 

 
 

D. Wonen in Wapserveen  
Hieronder volgt een aantal vragen met betrekking tot het wonen in Wapserveen. 

58. Ik woon in totaal ........ jaar in Wapserveen.   (Gemiddeld 25 jaar) 
59. Waarom woont u in dit dorp? (meerdere antwoorden mogelijk) 

   Ik heb hier altijd gewoond (80, 28.1%) Totaal aantal: 285 

   Het is in de buurt van mijn werk (51, 17.9%) Totaal aantal: 285 

   Mooie omgeving (165, 57.9%) Totaal aantal: 285 
   Het is in de buurt van mijn familie (55, 19.3%) Totaal aantal: 285 

  Anders (79, 27.7%) Totaal aantal: 285  
 
60. Woont u in een huur- of een koopwoning? 
   Huurwoning (28, 10%)    Koopwoning (251, 90%)  Totaal aantal: 279  

 
61. Ik ken iemand in mijn naaste omgeving die een starterswoning zou willen kopen in 

Wapserveen. 
  Ja (59, 21.5%)   Nee (216, 78.5%)  Totaal aantal: 275  

62. Ik ken iemand in mijn naaste omgeving die een woning zou willen huren in Wapserveen. 

   Ja (78, 28.3%)    Nee (198, 71.7%)  Totaal aantal: 276  
 
 
 

 
Helemaal 
mee eens 

Mee   
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Totaal 
aantal 

63 In Wapserveen is behoefte aan starterswoningen. 59 
27.7% 

125 
58.7% 

23 
10.8% 

6 
2.8% 

213 

64 In Wapserveen is behoefte aan huurwoningen. 59 
27.8% 

127 
59.9% 

18 
8.5% 

8 
3.8% 

212 

65 In Wapserveen is behoefte aan een seniorenwoonvorm/woningen. 38 
17.9% 

120 
56.6% 

47 
22.2% 

7 
3.3% 

212 

66 Ik ben van plan in Wapserveen te blijven wonen. 111 
41% 

123 
45.4% 

26 
9.6% 

11 
4.1% 

271 

 
 
 
 
 

 

 

C. Voorzieningen in Wapserveen 

 
Welke voorzieningen zijn nodig om Wapserveen leefbaar te houden en wat vindt u in meer of mindere 

mate belangrijk? 
 

 
Helemaal mee eens 

mee  eens Mee oneens 
Helemaal mee oneens 

Totaal aantal 

40 Ik wil graag een café in Wapserveen.  
53 

20.9% 104 41.1% 81 
32% 15 

5.9% 253 

41 Ik wil graag een AED apparaat 
(reanimatie) in Wapserveen. 87 

33.6% 144 55.6% 22 
8.5% 6 

2.3% 259 

42 Ik ben bereid om een cursus te 
volgen voor het bedienen van een 

AED apparaat. 45 
17.9% 93 

36.9% 96 
38.1% 18 

7.1% 252 

43 Ik wil graag een geldautomaat in 
Wapserveen. 

59 
21.7% 101 37.1% 94 

34.6% 18 
6.6% 272 

44 Ik wil graag in De Wiekslag kunnen 
betalen met mijn pinpas. 60 

23.3% 132 51.4% 61 
23.7% 4 

1.6% 257 

45 Ik vind dat er in Wapserveen 
voldoende straatmeubilair (bankjes, 

prullenbakken, lantarenpalen, etc.)  
is. 27 

9.9% 166 60.8% 70 
25.6% 10 

3.7% 273 

46 Ik zou graag een gemeenschappelijke dorpskrant 
willen, waar alle activiteiten, 

agendapunten van bestuur, 
vergaderingen en uitslagen van 

sportverenigingen in staan. 

36 
13.8% 119 45.8% 97 

37.3% 8 
3.1% 260 47 Ik ben tevreden over het openbaar 

vervoer in Wapserveen. 6 
2.6% 108 46.6% 75 

32.3% 43 
18.5% 232 

48 Er is voldoende buitenschoolse 
kinderopvang in Wapserveen 22 

12% 141 
77% 18 

9.8% 2 
1.1% 183 

49 De basisschool is onmisbaar voor 
Wapserveen. 

176 64,7% 81 
29.8% 7 

2.6% 8 
2.9% 272 

 
50. Gaan uw kinderen naar basisschool OBS Wapserveen? 

  Ja (36, 13%)   Nee, ik heb geen kinderen (88, 31.9%) 

  Nee, mijn kinderen vallen niet in deze leeftijdsgroep (143, 51.8%) 

  
  Nee, omdat (9, 3.3%).................................................................. 

             …………………………………………………………………………………………………………………. 

Totaal aantal: 27 
 

  
 

 
E. Veiligheid in Wapserveen 

 
Voelt u zich veilig in Wapserveen? En wat zijn dingen die u liever anders ziet? 
 
  Helemaal 

mee 
eens 

Mee  
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Totaal 
aantal 

69 Ik voel mij veilig in Wapserveen. 
 

107 
38.9% 

166 
60.4% 

1 
0.4% 

1 
0.4% 

275 

70 Ik vind Wapserveen een veilige plek 
voor kinderen om op te groeien. 

106 
39.7% 

154 
57.7% 

6 
2.2% 

1 
0.4% 

267 

71 Ik ervaar mijn buurt als veilig 
 

101 
37.7% 

162 
60.4% 

4 
1.5% 

1 
0.4% 

268 

72 Vandalisme is een probleem in 
Wapserveen. 
 

3 
1.2% 

22 
8.5% 

164 
63.6% 

69 
26.7% 

258 

73 Diefstal/inbraak is een probleem in 
Wapserveen. 

8 
3.1% 

72 
27.8% 

147 
56.8% 

32 
12.4% 

259 

74 Ik vind de verkeersveiligheid in 
Wapserveen voldoende. 

35 
13.1% 

165 
61.65 

54 
20.1% 

14 
5.2% 

268 

75 Ik vind dat men zich voldoende houdt 
aan de geldende snelheid in 
Wapserveen. 

18 
6.8% 

102 
38.3% 

115 
43.2% 

31 
11.7% 

266 

76 Ik vind dat er voldoende 
verkeersremmende maatregelen zijn. 

58 
21.3% 

162 
59.6% 

39 
14.3% 

13 
4.8% 

272 

77 Ik vind dat de wegen in Wapserveen 
goed zijn onderhouden. 

16 
5.9% 

154 
57.2% 

80 
29.7% 

19 
7.1% 

269 

78 Ik vind dat de bewoners voldoende 
betrokken worden bij 
verkeersveiligheid in Wapserveen. 

10 
4.1% 

113 
46.9% 

97 
40.2% 

21 
8.7% 

241 

79 Ik vind de omgeving van de school 
verkeersveilig. 

28 
10.9% 

160 
62.3% 

62 
24.1% 

7 
2.7% 

257 

80 Ik vind de maximum snelheid binnen 
de bebouwde kom te hoog. 

8 
3% 

21 
7.8% 

176 
65.2% 

65 
24.1% 

270 

81 Ik vind de maximum snelheid buiten 
de bebouwde kom te hoog. 

23 
8.5% 

52 
19.3% 

145 
53.7% 

50 
18.5% 

270 

82 De doorgaande weg (Westeinde, 
Midden, Oosteinde) moet een 
voorrangsweg worden. 

68 
25% 

95 
34.9% 

74 
27.2% 

35 
12.9% 

272 
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NIEUWSBLAD?

NATuur moET 
ToEgANkELIjk BLIjVEN
dgw moet in gesprek blijven 
met eigenaren van het terrein 
om dit te bewerkstellen.

RecReatIe aaNbIeDeN 
eN gasteNVeRblIjVeN 
IN (VooRmalIg)
boeRDeRIjeN. 
meer mogelijkheden voor 
recreatie (dagtoerisme) 
creëren.

mEN VIND HET BELANgrIjk 
DAT NIEuWkomErS 
VErWELkomD WorDEN 
Zijn er bewoners die dit zul-
len willen oppakken, nieuwe 
inwoners verwelkomen en 
mogelijk is het dan een idee 
om een soort boekje te ma-
ken waarin alle verenigingen 
en bedrijven van wapserveen 
in komen te staan zodat de 
nieuwe inwoners weten wat 
er in wapserveen is.

Er gAAN STEmmEN oP Voor 
EEN SoorT DorPSkrANT
mogelijk kan de nieuwsbrief 
van de dgw uitgebreid wor-
den, de verenigingen zouden 
dan wel actief moeten mee-
werken om dit up to date te 
houden.

Er IS BEHoEFTE AAN 
NoABErHuLP
maak één servicepunt in het 
dorp waar men aan kan geven 
welke hulp men nodig heeft 
en waar men zich ook kan 
aanmelden voor als je hulp 
wilt/kunt bieden.

EEN TE grooT PErcENTAgE 
VINDT DAT DIEFSTAL/
INBrAAk EEN ProBLEEm IS
IN WAPSErVEEN:
dgw kan een voorlichtings-
avond organiseren in samen-
werking met de politie/wijk-
agent.

mEN VINDT mET groTE 
mEErDErHEID DAT DE 
WIEkSLAg NIET SFEErVoL IS
men zal een commissie kun-
nen opzetten die hier mee aan 
de slag gaat en de wiekslag 
weer gezellig willen maken. 

Er IS EEN Hoog PErcENTAgE 
DAT gEzAmENLIjkE 
ProjEcTEN oP WIL zETTEN
breng in kaart aan welke pro-
jecten men behoefte heeft, 
dit zal mogelijk in combinatie 
kunnen met het service punt.

DE WIEkSLAg VErVuLD EEN 
ESSENTIëLE roL BINNEN 
HET DorP
hoe de ontwikkeling van de 
wiekslag er de komende jaren 
uitziet is nog geheel ondui-
delijk op het moment dat dit 
dorpsplan geschreven wordt.

BEWoNErS VINDEN DAT zE TE 
WEINIg BETrokkEN WorDEN 
BIj DE VErkEErSVEILIgHEID 
IN HET DorP EN DAT DE 
WEgEN NIET ALTIjD goED 
zIjN oNDErHouDEN
dgw heeft geregeld contact 
met de gemeente en kan 
klachten en/of opmerkingen  
voorleggen. dit zal dgw nog 
duidelijker naar de bewoners 
moeten communiceren bijvoor-
beeld in de nieuwsbrieven. 
daarnaast moet duidelijk wor-
den dat iedereen de dwg mag 
benaderen over verkeersveilig-
heid en onderhoud van wegen.

Er moET mEEr gEBruIk 
gEmAAkT WorDEN VAN DE 
kENNIS/VAArDIgHEDEN 
VAN DE BEWoNEr VAN 
WAPSErVEEN, TEN BEHoEVE 
VAN HET DorP
breng in kaart wat er voor 
kennis en vaardigheden er in 
wapserveen zijn.

Er LIjkT BEHoEFTE TE zIjN 
AAN STArTErSWoNINgEN EN 
HuurWoNINgEN
de werkgroep is van mening 
dat hier verder onderzoek naar 
gedaan moet worden en dat 
daar waar mogelijk de dgw 
een rol bij kan spelen maar het 
belangrijkste is dat de poten-
tiële bouwers en huurders el-
kaar gaan vinden.

BIjNA 75 % VAN DE mENSEN 
WIL grAAg kuNNEN 
PINNEN IN DE WIEkSLAg
dit punt heeft werkgroep zelf 
opgepakt. bij het schrijven van 
dit rapport lijkt dit snel verwe-
zenlijkt te kunnen worden.

DE VErkEErSVEILIgHEID 
roND ScHooL 
WorDT VoorAL Door 
HuISHouDENS mET 
ScHooLgAANDE kINDErEN 
ALS oNVEILIg ErVArEN.
dgw zal contact op moe-
ten nemen met de verkeers- 
ouders van obs wapserveen 
in combinatie met mensen 
van de gemeente westerveld. 
de werkgroep adviseert om 
dan ook gelijk te kijken naar de 
situatie bij de sportvelden.

belangrijkste actiepunten uit het dorps plan
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b e L a N g r i j k s t e  a C t i e p u N t e N  u i t  h e t  D O r p s p L a N

Nieuwkomers worden verwelKomd! 

Dorpsgids (op papier en digitaal)
met verenigingen en bedrijven

benUtten talenten  d o r p s i n w o n e r s

ServicepuNT in De Wiekslag

pinnen iN De WiekSlag mogelijk maken

Dorpskrant mET activiteiten
(papier en digitaal) en geZamenlIjKe projecten

Starterswoningen werkgroep

WErkgroEP  verkeersveiligheid

heeft u vragen of wilt u meer weten over de dgw neem dat contact met ons op.

info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl

www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl


