
   

  

Enquete Leefbaarheid Noordbroek 
 

Denkt u met ons mee? 
 

De Dorpsadviesraad Noordbroek is bezig met het ontwikkelen van een blik in de toekomst. 
Deze toekomstvisie geldt voor een periode van 10 jaar. In deze visie willen we vastleggen hoe 
wij als bewoners het dorp in de toekomst het liefst zien. 
Hiervoor hebben we de input, meningen en ideeën van u nodig.  
Om subsidie voor concrete plannen te verkrijgen, vragen o.a. gemeentes of 
subsidieverstrekkers om zo’n toekomstvisie. Daarom stellen we het erg op prijs dat u deze 
enquête invult. Dit is voor alle inwoners van belang om hierover mee te denken.  
Hierbij kunt u denken aan: wonen; verkeer; energietransitie; recreatie en maatschappelijke 
ontwikkelingen, etc.  
 
Schroom niet om uw eigen suggesties in te brengen! 
 

 
 
Wij willen u alvast uitnodigen voor de bewonersavond op: 

 
Donderdag 19 januari 2023 om 20:00 uur in het MFC.  
 
Hier willen we met zoveel mogelijk Brouksters in gesprek gaan over de uitkomsten van de 
enquête om de invulling van de toekomstvisie te bespreken. 
Wij willen u vriendelijk verzoeken deze enquête voor 15 oktober 2022 in te vullen en in te 
dienen. Bij voorkeur ontvangen wij deze graag digitaal, www.darnoordbroek.nl/enquete 

U kunt deze enquête echter ook inleveren bij de SPAR of het MFC.   
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 Algemene vragen 

Wat is uw leeftijd? 
 12 – 18 jaar 
 18 – 30 jaar 
 30 – 40 jaar 
 40 – 50 jaar 
 50 – 60 jaar 
 60 jaar en ouder 

 Welke drie thema’s vindt u de belangrijkste die terug moeten komen in de nieuwe 
dorpsvisie? 

 Wonen; Aanbod en behoefte per doelgroep, nieuwbouw, renoveren verouderde buurten of 
woningen. 

 Woonomgeving: Groen(beheer), aanzien van het dorp, natuur in de omgeving, afval, 
milieu, riolering, buitengebied. 

 Verkeer; Wegen, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeren, zwaar verkeer door het 
dorp, wandel- en fietspaden.   

 Recreatie en toerisme; Huidige voorzieningen, gewenste ontwikkeling, aard en schaal, 
locatie, gewenste voorzieningen, fiets/wandelpaden, promotie, watersport. 

 Zorg; Niveau van zorg, bereikbaarheid, huisarts, consultatiebureau, thuishulp, 
samenwerking met andere dorpen. 

 Welzijn; Leefbaarheid, saamhorigheid, gemeenschapszin, hoe gaan we met elkaar om, 
sociale netwerken. 

 Cultuur(historie); Aanbod, behoud, betekenis voor het dorp. 
 Voorzieningen; Dorpshuis, onderwijs, zorg, dienstverlening, Winkels. 
 Onderwijs; Kwaliteit, huisvesting, bereikbaarheid, peuters, kleuters, basisschool, 

volwassenen, tussen-/ naschoolse opvang, binding met dorp en omliggende dorpen. 
 Jeugd; Huidige voorzieningen en activiteiten, gewenste veranderingen, inbreng eigen 

ideeën, speeltuinen, hangplekken, jeugdhonk. 
 Ouderen; Huidige voorzieningen en activiteiten, gewenste veranderingen, zorg, wonen. 
  Sport en ontspanning: Kwaliteit en ligging aanwezige voorzieningen, benodigde/gewenste 

voorzieningen, verenigingen. 
  Verenigingsleven; Vrijwilligers, leden, binding met dorp en omliggende dorpen, onderlinge 

samenwerking. 
  DAR Noordbroek; functioneren, communicatie met leden, communicatie met gemeente, 

vinden en behouden van vrijwilligers, verbeterpunten. 
  Gemeente Midden-Groningen; Communicatie met burgers en plaatselijk belang, 

dorpenbeleid, accommodatiebeleid. 
  Duurzaamheid/ Energietransitie. 
  Anders, namelijk:…………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 

 Wonen 

Bent u van mening dat er meer woningen moeten komen in Noordbroek?  
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
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Indien ja voor welke doelgroep? 
 Starters  
 Gezinnen 
 Ouderen 
 Anders, namelijk:……………………………………………………… 
 
Waar zou volgens u gebouwd moeten worden? 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 Verkeer 

Bent u van mening dat er meer fietspaden moeten  komen van en naar Noordbroek? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
Indien ja, van en naar: 
 Slochteren 
 Scheemda 
 Zuidbroek 
 Siddeburen 
 Sappemeer 
 Anders, namelijk:………………………………………….. 
 
Bent u van mening dat er onveilige verkeerssituaties zijn in het dorp? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
indien ja, waar? 
……………………………………………………………………………… 
 
Is er volgens u sprake van achterstallige onderhoud in de infrastructuur? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
indien ja, waar? 
……………………………………………………………………………… 
 
Hoe ervaart u de verkeersveiligheid rondom het MFC/Inspecteur Amerikaschool? 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 
Indien matig of Slecht, wat kan hier verbeterd worden? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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 Energietransitie 

Hoe moet onze toekomstige energievoorziening er uit zien? Bijvoorbeeld Zelf voorzienend of 
Coöperatief of heeft u andere suggesties? 
 Zelf voorzienend 
 Coöperatief (meedoen in een groter project, bijvoorbeeld deelnemen in een zonnepark, 

etc.) 
 Uw suggestie: ……………………………………………………………………………….. 
 
Hoe belangrijk vindt u het om te kunnen deelnemen in ontwikkelingen  
op het gebied van duurzame energie? 
 Belangrijk 
 Onbelangrijk 
 geen mening 
 

 Recreatie 

Heeft u belangstelling voor een multifunctionele baan/400 meter baan in de tuin achter het 
MFC? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
Kunt u 3 van onderstaande items aankruisen die u belangrijk vindt in Noordbroek? 
 (Jongeren) activiteiten 
 Ruimte voor natuur, recreatie, ontspanning 
 Leefbaarheid jongeren/sport/ontspanning 
 Beweegtuin fitness toestellen in de tuin 
 Ontwikkeling terrein huidige ijsbaan   
 Uitbreiding/onderhoud speeltoestellen  
 Camperplek 
 Trekkershutten  
 Wandelroutes 
 
Heeft u zelf nog ideeën en zo ja, welke zijn dit? 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Vindt u dat Noordbroek voldoende bereikbaar is? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
Mist u het openbaar vervoer (OV) in Noordbroek? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
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Indien ja, met welke plaats zou u een OV verbinding willen? 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
Bent u het eens met de stelling dat de huidige voorzieningen in ons dorp in stand gehouden 
dienen te worden? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
Voelt u zich als bewoner van Noordbroek veilig in ons dorp?   
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
Is er volgens u voldoende ruimte voor ondernemers? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
 
Mist u nog voor u belangrijke onderwerpen in deze enquête en zo ja welke zijn dat? 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
Bedankt voor het invullen van deze enquête! De papieren versie mag u inleveren bij de Spar 
of het MFC.  


