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Bijlage 1 Enquête Dorpsvisie Schildwolde 

 
 
 
 

Beste dorpsbewoner, 
 
Zoals u wellicht in de Juvver heeft gelezen wordt er in Schildwolde hard gewerkt aan een dorpsvisie voor de 

komende jaren. Voor u ligt een anonieme enquête, opgezet vanuit Dorpsbelangen om uw wensen en 

behoeften over de toekomstige ontwikkelingen in Schildwolde in kaart te brengen. Wij stellen het zeer op 

prijs dat u deze vragenlijst zorgvuldig invult. Hoe meer bewoners hun mening geven, hoe groter de kans dat 

de dorpsvisie een representatieve afspiegeling is van de wensen van het dorp. Het invullen van deze 

vragenlijst zal ongeveer 15 minuten van uw tijd innemen.  

 

U bespaart ons veel werk door deze vragenlijst digitaal in te vullen. Wilt u ons daarmee een dienst 

bewijzen, dan kunt u de vragenlijst invullen op: www.dorpsbelangenschildwolde.nl/enquete 

 

In deze enquête worden zes thema’s behandeld. Per thema worden er een aantal vragen aan u gesteld. 

Ieder thema zal vooraf kort worden uitgelegd. De thema’s die aan bod komen zijn: 

 

Voorzieningen    Noaberschap (burenhulp en mantelzorg) 

Kwaliteit van wonen en leven  Verkeer en vervoer 

Onderwijs     Veiligheid  

 

1. Algemene informatie 

 
1.1 Geslacht 

O M O V 
 

1.2 Leeftijd…………… 
 

1.3 Wat is uw opleidingsniveau? 
O lo/lbo/mavo   O hbo/hts/universiteit  
O mbo/havo/vwo  O n.v.t. 

 
1.4 U woont in een:  
 
O Koopwoning  O Huurwoning 
 

 
1.5 Wat is het woningtype van uw huis? 

 
O Aanleunwoning  O Twee onder een kap  O Rijtjes woning 
O Vrij staande woning O Appartement   O Boerderij 
O Bejaardenwoning 
Anders, namelijk____________________________________________________  
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2. Voorzieningen 

De volgende vragen gaan over de voorzieningen in Schildwolde. Met voorzieningen wordt bijvoorbeeld 

bedoeld ‘iets nuttigs waarvan gebruik kan worden gemaakt’. Hierbij kunt u denken aan winkels, bedrijven, 

pinautomaten, postkantoor, parkeergelegenheden, straatverlichting, verenigingen, kinderopvang en zorg 

bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut, apotheek) etc. 

 
2.1 Welke voorzieningen zou u graag willen zien in Schildwolde? 
 

Vul hier uw antwoord in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2  Van welke voorzieningen maakt u gebruik in Schildwolde? 
 

O Kerken O Garagebedrijven  

O Sport-/tennisvelden O Schildersbedrijven  

O Sporthal O Supermarkt 

O Bouwbdrijven O Bakker 

O Andere MKB bedrijven, nl:________________________________________________ 

  

 
Hoe tevreden bent u over onderstaande voorzieningen in Schildwolde? 
Geef dit voor elke voorziening aan  

  
 Zeer 

Tevreden 
Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer 

ontevreden 
 

n.v.t. 
/Weet 
niet 

1. Speelvoorzieningen  
voor kinderen  
 

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

2. Parkeergelegenheid O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

3. Straatverlichting  O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

4. Groenvoorziening O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

5. Fietspaden O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

6. Wandelpaden O 
 

O O 
 

O O 
 

O 
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 Zeer 
Tevreden 

Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer 
ontevreden 
 

n.v.t. 
/Weet 
niet 

7. Winkels/ Supermarkt O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

 
8. Straatmeubilair 
(banken, prullenbakken, 
e.d.)  
 

 
O 
 

 
O 

 
O 
 

 
O 

 
O 
 

 
O 
 

 

2.3 Hoe tevreden bent u over het onderhoud / beheer van onderstaande voorzieningen? 
Geef dit voor elke voorziening aan  

 Zeer 
Tevreden 

Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer 
ontevreden 
 

n.v.t. 
/Weet 
niet 

1. Speelplekken  
voor kinderen  
 

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

2. Straat meubilair 
(bankjes, prullenbakken, 
e.d.) 
  

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

3. Straatverlichting  O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

4. Groenvoorziening O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

5. Fietspaden O 
 

O O 
 

O O 
 

O 
 

6. Wandelpaden O 
 

O O 
 

O O 
 

O 
 

 
 
2.4 Als u ontevreden bent over de voorzieningen en/of het onderhoud van de voorzieningen, kunt u dan 

ook aangeven waarom u ontevreden bent? 
 

Vul hier uw antwoord in 
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3.1 Als u aan uw woongenot in Schildwolde denkt, wat zijn dan de zaken waar u trots op bent in het 

dorp? 
 
Vul hier uw antwoord in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 In hoeverre bent u tevreden over uw woonomgeving? 
 

O Niet tevreden 
O Tevreden 
O Heel tevreden 
O N.v.t./weet ik niet 
 

 
3.2 Heeft u het idee dat er een gebrek is aan een bepaald type woonruimte in Schildwolde? 

 
O Nee  
O Ja, namelijk: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 Wat vindt u van de kwaliteit van uw woning? 
 

O Goed  O Matig  O Slecht   O N.v.t. 
 
  

3. Kwaliteit van wonen en leven 

De volgende vragen gaan over de kwaliteit van wonen en leven. Met de kwaliteit van wonen en leven wordt 

bedoeld de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van uw dorp en kwaliteit en beschikbaarheid van 

woonruimte. 
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3.4 Hoe vaak komen de volgende voorvallen volgens u voor in uw straat/buurt?  
Geef dit voor elk voorval aan  

 Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) 
nooit voor 

Weet niet/geen 
mening 
 

1. Rommel op straat 
 

O 
 

O O 
 

O 

2. Hondenpoep op 
straat 
  

O 
 

O O 
 

O 

3. Vernieling van 
straat meubilair, 
zoals bushokjes en 
bankjes 

  

O 
 

O O 
 

O 

4. Parkeeroverlast O 
 

O O 
 

O 

 
 
3.5 Hoe denkt u dat de kwaliteit van leven en wonen in Schildwolde nog beter kan worden? 
 

Vul hier uw antwoord in 
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Over de toekomst van het onderwijs in de gemeente Slochteren wordt op dit moment door de gemeente 
nagedacht. De plannen zijn nog niet bekend. We kunnen dus nog geen concrete visie ontwikkelen. Toch 
willen we graag met u nadenken over de mogelijkheden. Onderstaande vragen zijn bedoeld om samen 
te verkennen wat we kunnen ontwikkelen. Ze zijn niet geïnformeerd door gemeentelijke plannen. 
 
4.1 Wat vindt u van het aanbod qua onderwijs in Schildwolde? 
 

O Goed  O Matig  O Slecht   O N.v.t. 
 
4.2 Wellicht is het een leuk idee om beschikbare kennis en kunde in het dorp te delen. Zou u interesse 

hebben in het volgen van onderwijs (denk aan workshops en cursussen) dat door medebewoners 
aangeboden wordt? 
 
Vul hier uw antwoord in 

Ja, omdat…. of Nee, omdat…. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Welke vorm van onderwijs zou u zelf willen en kunnen verzorgen in het dorp? Denk hierbij aan uw 

eigen talenten, hobby’s en passies, die u graag met anderen deelt. 
 

Vul hier uw antwoord in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 Stel dat de gemeente besluit om de basisscholen in Schildwolde op te laten gaan in een brede school, 

wat is dan acceptabel voor u qua reisafstand om uw (klein)kind weg te brengen? 
 
__________Km  
O Dit betreft mijn kind of mijn kinderen van ___________________ jaar oud 
O Ik breng geen kinderen naar school 

 

4. Onderwijs 

De volgende vragen gaan over het onderwijs dat Schildwolde momenteel te bieden heeft aan de 

dorpsbewoners. Met onderwijs wordt bedoeld het basis onderwijs en diverse cursussen en/of workshops 

die worden aangeboden in Schildwolde aan jong en oud met het doel om iets te leren.  
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4.5 Stel dat de gemeente besluit om de basisscholen in Schildwolde op te laten gaan in een brede school, 

wat vindt u dan een acceptabele reisafstand voor uw kind om zelfstandig naar school te kunnen 
gaan? 

 
__________Km 
O Dit betreft mijn kind of mijn kinderen van ___________________ jaar oud 
O Ik heb geen schoolgaande kinderen 

 
 
4.6 Hoe wilt u betrokken zijn bij het basisonderwijs in Schildwolde? 
 

O  Ik wil niet betrokken zijn bij het basisonderwijs 
 
Ik wil me inzetten voor het basisonderwijs door: (vul hier uw antwoord in) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.7 Stel dat de gemeente besluit om de basisscholen in Schildwolde op te laten gaan in een brede school, 
welke voorzieningen zou een brede school dan wat u betreft moeten hebben? 

 
Vul hier uw antwoord in 
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5.1 Er zijn zorgtaken door het rijk overgeheveld naar de gemeente. Deze vallen nu onder de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maakt u momenteel gebruik van WMO voorzieningen? 
O Nee  
O Ja, namelijk: 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.2 Ontvangt u momenteel noaberschap ? 

O Nee  
O Ja, namelijk: 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.3 Heeft u behoefte aan (meer) noaberschap? 

O Nee 
O Ja, namelijk: 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.4 Biedt u zelf op dit moment noaberschap aan andere dorpsgenoten aan? 

O Nee  
O Ja, namelijk: 

 
 
 
 
 
 

 
  

5 Noaberschap 
De volgende vragen gaan over het noaberschap. Noaberschap houdt in dat noabers elkaar in raad en daad 

bijstaan indien dat nodig is. Wij denken hierbij onder andere aan burenhulp en mantelzorg in Schildwolde.  
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5.5 Bent u bereid om (meer) noaberschap te verlenen aan dorpsgenoten? 
 
O Nee  
O Ja, namelijk:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.6 Hoe zou noaberschap in Schildwolde bevorderd kunnen worden? 
 
Vul hier uw antwoord in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.7 Hoe zou u het liefst zien dat Schildwolde zorgdraagt voor haar ouderen wat betreft woonomgeving 

en mantelzorg? 
 

Vul hier uw antwoord in 
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6.1 Geef aan in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over onderstaande punten m.b.t. verkeer en 

vervoer. 
Geef dit voor elk onderwerp aan 
 
 Zeer 

Tevreden 
Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer 

ontevreden 
 

n.v.t. 
/Weet 
niet 

1. Verkeersveiligheid 
 

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

2. Bereikbaarheid 
van het dorp 
  

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

3. Openbaar vervoer  O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

4. Verkeersborden O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

 
 

6.2 Indien van toepassing, noem een straat of plek in Schildwolde waar u de verkeersveiligheid 
onvoldoende vindt (denk bijvoorbeeld aan te hard rijden). Geef ook aan waarom. 
 
Vul hier uw antwoord in 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.3 Indien u denkt dat verkeersveiligheid in Schildwolde verbeterd kan worden, kunt u aangeven hoe u 
wilt dat dat gebeurt?  
 

Vul hier uw antwoord in 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Verkeer en vervoer 

De volgende vragen gaan over verkeer en vervoer. Onder verkeer en vervoer wordt verstaan de 

bereikbaarheid van het dorp, de verkeerssituatie (e.g. verkeersveiligheid, verkeersknelpunten) en de 

beschikbaarheid en kwaliteit van het openbaar vervoer.  
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7.1 Geef aan wat u van de onderstaande punten vindt 
 

 Totaal 
onbelangrijk 

Niet zo 
belangrijk 

Neutraal Belangrijk Heel 
belangrijk 

Weet 
niet/ 
geen 
mening 
 

1. Energiezuinigheid 
(Vb. Gebruik van LED- 
verlichting en 
spaarlampen)  
 

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

2. Duurzaamheid 
(Vb. Windmolens, 
zonnepanelen) 
 

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

3. Milieuvriendelijkheid 
(Vb. Hergebruik van 
materialen, 
afvalscheiding, recycling 
van straatmeubilair)  

O 
 

O O 
 

O O 
 

O 

 
 

7.2 Voelt u zich wel eens onveilig in Schildwolde? 
 
O Vaak  O Best wel vaak  O Af en toe  O Nooit 
 

7.2b Indien u zich wel eens onveilig voelt, beschrijf kort waar dit aan ligt. 
 

Vul hier uw antwoord in 

 
 
 

 
7.3 Op welke manier kan volgens u het gevoel van veiligheid in Schilwolde worden 

verhoogd? 
 
Vul hier uw antwoord in 

 
 
 

7 Veiligheid en duurzaamheid 

De volgende vragen gaan over duurzaamheid en de ervaren veiligheid in Schildwolde. Dat 

laatste betekent de mate waarin u zich veilig voelt in uw eigen dorp en de nabije omgeving. 

Hierbij valt te denken aan veiligheid van leven en wonen en aardbevingen.  



 15 

 
7.4 Heeft u in Schildwolde een aardbeving meegemaakt? 
 

O Ja  O Nee (zo niet, sla de volgende vragen over) 
 
7.5 Zo ja, kunt u vertellen hoe u zich voelde tijdens en na de aardbeving? 
 

Vul hier uw antwoord in 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.6 Hebben de aardbevingen in uw omgeving invloed op uw woongenot? 
 

O Ja  O nee 
 
7.6b Zo ja, waar uit dit zich in (u mag meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen)? 
 

O Een gevoel van onveiligheid 
O Toenemende verhuisneiging 
O Onderhouden van woning neemt af 
O Melding van afhandeling van schade kost tijd en energie 
O Nergens in 
O Anders, namelijk: 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7.7 Wenst u ondersteund te worden in het leven met aardbevingen? Zo ja, wilt u 
toelichten op welke manier? 
 
Vul hier uw antwoord in 
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Dit is de laatste pagina van deze enquête. 
 
 
Hebben wij nog iets vergeten te vragen waarvan u denkt dat het belangrijk is om mee te 
nemen in de dorpsvisie van Schildwolde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hartelijk dank voor het invullen!  
 
U mag deze vragenlijst uiterlijk op donderdag 30 juni inleveren bij één van de 
inleverpunten: 
Dierenspeciaalzaak Dries van de Bunte Hoofdweg 132 Schildwolde 
Plusmarkt Spithoff Hoofdweg 91 Schildwolde 
 
Heeft u nog opmerkingen, vragen of ideeën voor ons, dan nodigen wij u van harte uit om 
ons dat te laten weten via de email: dorpsvisieschildwolde@gmail.com. 
Ook zullen wij in de komende maanden een aantal bijeenkomsten organiseren om met u 
verder te praten over de gezamenlijke visie voor Schildwolde. Bent u hierin geïnteresseerd, 
meldt u zich dan via dorpsvisieschildwolde@gmail.com. 
 
Vriendelijke groet, 
Marieke Kingma & Lidewij Niezink (onderzoekers) 
  

mailto:dorpsvisieschildwolde@gmail.com
mailto:dorpsvisieschildwolde@gmail.com
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Bijlage 2 Gespreksverslag interview met de Gemeente Slochteren  
 

Gesprekspartners: 

Mathilde Pruntel Dorpencoördinator 

Coen van Atten Beleidsmedewerker leefbaarheid 

 

Voordat ik wat dieper op de thema’s in ga, kunnen jullie mij ook iets vertellen over wat er in de 

gemeente op dit moment leeft met betrekking tot de gemeentelijke en provinciale plannen voor 

Schildwolde?  

We maken nu heel weinig plannen i.v.m. de gemeentelijke herindeling. We kunnen nu eigenlijk geen 

nieuwe plannen maken omdat wij dat heel snel en in gezamenlijkheid moeten beslissen. Dus in de 

nabije toekomst zijn er geen plannen waarbij je als Schildwolde op kan aanhaken. We moeten in 

gezamenlijkheid gaan beslissen. Of het zes gemeentes worden is de vraag. Het is zeker dat wij met 

Hoogezand en Menterwolde per 1 januari 2018 een gemeenschap worden. We zijn nu ook al bezig om 

dingen te harmoniseren en in gezamenlijkheid beslissingen te nemen voor de toekomst. Belangrijk om 

als dorp zelf plannen maken. Gemeente heel blij dat we dit willen doen. 

 

Worden de dorpen er ook in gehoord? In deze samenvoeging? 

Eigenlijk bijna alleen maar. We gaan heel erg mee op de trend dat wij het als overheid zelf minder 

kunnen bepalen. Dus in het voortraject hebben wij een kompas opgesteld voor de nieuwe gemeente. 

Hierin staan wensen en behoeftes etc. van bewoners. Daarmee is opgehaald uit de gemeenschap wat 

daarin belangrijk moet zijn voor de nieuwe gemeente.  

Het is belangrijk eigenaarschap bij het dorp houden, gemeente wil graag meedenken. Eigen identiteit 

is belangrijk. Bewoners denken mee.  

 

Voor de herindeling is dat proces afgerond. Daar is een jaar of drie aan vooraf gegaan van informatie 

bijeenkomsten en overleggen en input verzamelen van dorpen. Dat is afgerond. Dat de herindeling 

doorgaat staat niet meer ter discussie. Nu staan wij als gemeente aan het begin van het uitvoeren 

hiervan.  

 

De dorpen kunnen zich erin vinden mits er ruimte blijft voor de eigen identiteit. Dit vinden wij ook 

heel belangrijk. Dit wordt als punt 1 opgenomen. De angst leeft wel wat voor kleine dorpen dat je 

wegvalt in een grote gemeente.  

 

Wij zeggen altijd je kunt het beste meepraten als je zelf weet wat je wilt. Dus maak zelf je plan. Ik zeg 

ook altijd hou de bal zelf aan de voet. Want als je ons de bal geeft dan gaan wij daar zelf mee spelen. 

Dus dorpen bepaal zelf wat je wilt want dan hebben wij een heel goed gesprek met elkaar over wat 

wel en niet kan. Een dorpsvisie daar zijn wij heel blij mee als dorpen daarmee bezig zijn.  

 

Een onderwerp wacht niet op de fusie en dat zijn plannen omtrent de aardbevingsvraagstukken. Die 

kunnen daar dus niet op wachten. Dat zie je met name aan de plannen die wij aan het ontwikkelen 

zijn voor scholen. Samen met de NAM is uitgezocht hoe het staat met schoolgebouwen. Uit onderzoek 

is gebleken dat eigenlijk alle scholen in de gemeente bouwkundig versterkt moeten worden om een 

aardbeving te kunnen doorstaan. Dat doen wij op basis van nieuwe richtlijnen die zijn opgesteld. 
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Tegelijk zijn wij met het onderwijsbestuur in gesprek of dan ook wel alle scholen open moeten blijven. 

Of scholen die klein worden waarvan je nu weet dat je er veel geld in moet stoppen en wellicht over 

5 tot 10 jaar dicht gaan of ze dat nog wel waard zijn. 

 

Dus dan is het wellicht beter om een brede school te creëren? 

Ja dat zijn dan de mogelijkheden die je onderzoekt. Op dit moment zijn wij bezig met het onderzoeken 

van die scenario’s met de schoolbestuurders. We mogen geen specifieke dingen nog zeggen over de 

plannen w.b.t. de scholen in Schildwolde. We verwachten nu dat wij in September naar buiten kunnen 

met het plannen en kunnen vertellen hoe wij er tegenaan kijken. Dan is ook het moment om de 

inwoners te vragen om daar ook wat van te vinden.  

 

Ik zou niet inhoudelijk mogelijkheden benoemen. Waar het zou kunnen komen. Want alle suggesties 

die je eventueel doet daar ga ik niks over zeggen. Dus op het moment dat je daarover wat opneemt is 

dat 100% door jullie zelf bedacht. Het is niet door ons bevestigd. Dus dan loop je wel het risico dat je 

dingen roept die misschien wel niet eens in onze studie voorkomen als vraag. Ik zou heel voorzichtig 

zijn met dingen benoemen die een ander moet betalen. Op een moment als je het hebt over 

schoolvervoer. Daar is wetgeving voor. Daar liggen harde grenzen in. En als volgens de wet 

schoolvervoer niet nodig is, dan zullen wij dat niet gaan betalen. He dus dan is dat een dorpsinitiatief 

van het dorp zelf. Dat gebeurt wel eens bij een sluiting van een school. Dat is niet iets heel bijzonders. 

Dan zou ik wel als vorm formuleren dat we als dorp moeten realiseren dat… Dan zou ik wel dat soort 

formulering gebruiken. Ik vind het altijd heel moeilijk bij dorpsvisies als er vragen gesteld worden over 

plannen die anderen moeten uitvoeren. De woningstichting moet dit, de gemeente moet dit. Door 

het stellen van de vraag wek je de verwachting, terwijl wij vaak op het moment daar nog niet eens 

wat van gezegd hebben. En als daar dan iets uitkomt waar wij dan nee tegen zeggen dan is de 

teleurstelling heel groot. Zoek altijd naar de vragen dat je ze zo formuleert dat je dingen waar inwoners 

ja tegen zeggen dat je die als dorp dan ook in eigen hand hebt om het uit te voeren. Je kunt altijd met 

ons in gesprek over zaken maar dat je vragen waarvan je zegt dat moet de gemeente maar betalen 

naja dat is een risico en daar staat een telleurstelling tegenover.  

 

Mensen hebben nogal een hoge verwachting en sommige mensen vinden ook dat de gemeente 

verantwoordelijk moeten zijn voor een heleboel. Met een lijstje van eisen is moeilijker om mee om te 

gaan dan met de vraag dit zijn ideeën van ons en kunnen jullie eens mee denken met ons. Dat vind ik 

een hele andere vraag. Hoe krijgen wij dat voor elkaar. Dat is gewoon een hele andere vraag. Dus als 

je behoeftes naar ons uitspreekt is een andere insteek dan een lijstje met bepaalde eisen. Schildwolde 

reageert en doet niet zo. Bijv. wb.t de kerktoren, het dorp neemt zelf initiatief. Maar ook hoe 

dorpsbelangen zelf dingen regelt. Het zijn allemaal dingen die heel gaaf zijn er daar wil je dan ook 

gewoon bij mee denken. Laat het een lijstje zijn van behoeftes want daar kunnen wij over praten.  

 

Er zijn best veel ingangen die wij hebben en mensen die je kent wat heel handig is voor de realisatie 

van bepaalde dingen. Wat ik wil voorkomen is dat jij je als gemeente verantwoordelijk voor maakt en 

verwachtingen schept die je misschien niet als gemeente kan waarmaken. 

 

Terug naar de vraag. Concrete plannen die er zijn. Wij hebben geen dorpsvisie of structuurvisie voor 

Schildwolde. Er is een gemeentelijke bestemmingsplan. Daar zit in volgens mij nog wat mogelijkheden 

in Schatterswold nog wat mogelijkheden voor woningbouw uitbreiding. We hebben ook een 
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structuurvisie en bestemmingsplan voor het buitengebied. Daarin wordt ook een deel van de 

omgeving van Schildwolde beschreven. Het hele aardbevingsproject met alles wat daar achterweg 

gaat komen. De scholen is daarin het eerste onderdeel. Wat de consequenties verder zijn is nu niet 

goed te overzien dat is lange termijn werk. Als je kijkt op de kaart die op het jaarprogramma van Jan 

Alders staat dan zul je zien dat een deel van Schildwolde ook in de zone ligt die in het plan benoemd 

is als de 2e fase aanpak. Dan gaan we breder kijken dan scholen maar ook naar andere gebouwen. Het 

hele plan is gebaseerd op het feit dat je vanuit de kern van het aardbevingsgebied stapsgewijs verder 

naar buiten gebouwen gaat onderzoeken en zo nodig gaat versterken. Het begint dus in Loppersum 

wat dat is de kern. De kaart kun je vinden op het jaarprogramma van de nationaal coördinator 

Groningen.  

 

Voor de rest wij zijn een kleine gemeente en we maken niet voor alles vooraf een plan. We maken een 

plan als wij denken dat het zin heeft en dat het nodig is. Er zijn ook plannen over hoe wij willen omgaan 

met het sociaal domein dus hoe wij willen omgaan met zorg en dat soort dingen. Dat heeft natuurlijk 

ook nog een enorme impact. Niet op Schildwolde alleen als dorp maar ook op de inwoners van 

Schildwolde. Dat is het WMO beleidsplan, het WMO jaarplan. Dus kijk ook daarin want wat ons betreft 

gaat een dorpsvisie niet alleen over het dorp maar over mensen en hoe je met elkaar omgaat en hoe 

je zorgt voor elkaar. En we zien ook dat dorpen steeds zien dat daarin een rol ligt. Niet alleen voor 

dorpsbewoners individueel maar ook voor dorpsbelangen als groep. Of eventueel andere groepen van 

bewoners die zich verenigen om dingen mogelijk te maken. Dus niet alleen dat ruimtelijke domein 

maar ook het sociale domein is ontzettend belangrijk. Misschien wel belangrijker nog.  

 

Plan staat wel op de gemeente site. Je kan alles opvragen bij ons hoor. De gemeentesite staat echt 

een bonk van informatie.  

 

Sinds 2013 is de provincie Groningen een traject gestart dat moet leiden tot een gemeentelijke 

herindeling van de hele provincie1. Hierbij moeten de bestaande 23 gemeenten opgaan in een aantal 

nieuwe gemeenten op 1 januari 2018. Kunnen jullie mij vertellen wat dat specifiek voor Schildwolde 

gaat betekenen? 

 

Hoe worden voorzieningen en kwaliteit van leven gewaarborgd etc.? 

Wat jullie nu doen is heel belangrijk. Wij stimuleren dorpen om met dit soort visies bezig te gaan. We 

helpen dorpen op inhoud. Gewoon met plannen die leven. Als er een concreet en reëel plan is waarbij 

aan ons om hulp wordt gevraagd kunnen wij proberen te kijken of wij met verschillende aspecten van 

het plan kunnen helpen. Soms kunnen wij helpen met zoeken naar geld. Soms helpen wij uit te zoeken 

of iemand eigenaar van grond is want dat kunnen wij zo in de computer uitzoeken. Zo zijn er een 

heleboel manieren waarop wij kunnen helpen met plan uitwerking.  

We zijn ook met de vereniging dorpsbelangen samen in gesprek over hoe doe je dat nu, hoe zorg je 

dat je straks in die grote gemeente ook een eigen rol en positie houdt. We hebben dat genoemd dat 

je een sterk dorp bent. En eigenlijk doen wij dat ook heel vraaggericht. Dus we vragen aan dorpen wat 

                                                        
1 Advies samenvoeging gemeenten 

- De Compagnie: de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Veendam, Pekela en deel 

van Slochteren. In 2013 circa 102.000 inwoners. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogezand-Sappemeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menterwolde_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veendam_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pekela
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slochteren_(gemeente)
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hebben jullie daar voor nodig. Mathilde is sinds kort ook het aanspreekpunt voor het 

vrijwilligerssteunpunt. Dus dat zijn allemaal faciliterende dingen waarbij wij juist vraaggericht te werk 

gaan. We leggen de bal bij hen neer.  

 

Ik doe nu mijn best om een netwerk op te bouwen met de dorpen. Ik wil een informele relatie met 

mensen hier zodat mensen het gevoel hebben dat het gewoon laagdrempelig is om mij op te bellen 

van dit leeft hier en wat kun je doen.. dat vind ik persoonlijk heel belangrijk dat je benaderbaar bent 

voor bewoners hier. In het Kompas staat beschreven dat wij als nieuwe gemeente een bondgenoot 

zijn voor bewoners. Voor mij impliceert dat ook een informele relatie. Dus dat je benaderbaar blijft 

voor alle grote en kleine dingen die speken. Er komt heel veel. Ik merk ook dat juist door die informele 

relatie, ik werk hier haast niet, ik ben heel veel buiten bij wat er gebeurt. Dus wat je mee maakt wat 

er speelt en wat er leeft en dan weten mensen je ook te bereiken. Ja ik heb het er wel druk mee.. heel 

druk zelfs (Mathilde). 

 

Wat belangrijk is, is hoe zorg je ervoor dat je zo’n club als dorpsbelangen levend houdt. Dus ook straks 

als die visie er ligt dat je nu alvast nadenkt over hoe je daarover in gesprek blijft met elkaar. Want wij 

zullen dorpsbelangen verenigingen altijd opnieuw benaderen, meerdere keren per jaar om mee te 

denken over onderwerpen en een vereniging die haar communicatie met de achterban goed voor 

elkaar heeft, die kan met veel meer zekerheid aan tafel zeggen wij vinden dit en dat heeft natuurlijk 

ook bij ons effect.  

 

Hoe hou je de communicatie met elkaar leven. Hoe sterker het bestuur van de vereniging, hoe sterker 

de relatie tussen bestuur en het dorp en hoe sterker ook het dorp.  

 

Wat voor invloed zou die samenvoeging volgens jullie kunnen hebben op Schildwolde? 

We worden gewoon een veel grotere gemeente dus dat heeft altijd invloed. Het zou kunnen zijn dat 

dit gemeentehuis dan ook niet meer het gemeentehuis is. Dus dat geeft automatisch ook een grotere 

afstand. Maar daar tegenover staat dat er daardoor wel een nadruk komt op in de wijk en dicht bij de 

mensen dus de types zoals ik zullen er wellicht meer zijn. De generalisten voor het contact en voor de 

relatie tussen de specialisten.  

 

De lijntjes worden kort gehouden. Daar wordt wel op ingezet. Tenminste dat staat wel zo in het 

kompas beschreven.  

 

Maar zou dit gebouw ook kunnen sluiten? Of komen er meerdere punten waar mensen terecht 

kunnen bij de gemeente? 

Daar wordt over nagedacht.  

 

Maar het heeft ook voordelen. Als je nu een specialistische vraag stelt aan iemand die bijv. drie weken 

op vakantie is dan blijft die vraag dus 3 weken liggen. Bij een grote gemeente zal dat waarschijnlijk 

veel minder snel gebeuren.  

 

Als grote gemeente zijn wij gewoon straks de tweede gemeente van de provincie naast de stad. Dan 

ben je een andere speler dan wanneer nu wij nr. 22 van 24 zijn. je krijgt ook meer politieke invloed 

ook vanuit Den Haag er wordt anders naar je gekeken.  
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Liggen er concrete gemeentelijke plannen wat betreft voorzieningen?  

Bijv. het verwezenlijken van zo’n dorpshuis, bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Moet een dorp 

daar zelf voor zorgen of is de gemeente betrokken? 

Onderzoek gedaan naar gebruik van voorzieningen in de gemeente. Schildwolde wil graag een 

dorpshuis. De planvorming en proces is van het dorp en moet van het dorp blijven. Meedenken of het 

over realisatie is altijd mogelijk. Welk dak gaat het bijv. worden want in Schildwolde is niet echt een 

duidelijke plek waarvan wordt gezegd dat is echt een geschikte voor een dorpshuis, dat zijn dus dingen 

of beslissingen waar wij dus echt hulp kunnen bieden. We kunnen ook samen plannen maken. De 

gemeente is een buurman waarmee je kunt brainstormen. Het onderzoek naar de succesfactoren van 

een dorpshuis is wat mis gegaan.  

 

Maar het idee is dus de gemeente wil graag dat het dorp zelf plannen maakt voor het dorpshuis en 

dat de gemeente meedenkt over realisatie. Heb ik dat goed? 

Eh niet helemaal. We kunnen ook samen plannen maken als dat de wens is. Dus vanaf het begin van 

het proces kun je daar ook samen plannen over maken.  

 

Ik weet dat Jan zegt (voorzitter dorpsbelangen) ik zie die school wel verdwijnen maar dat weten wij 

natuurlijk allemaal nog niet. Maar dan zou het een mooi idee zijn om die school als dorpshuis in te 

gaan richten. Of een van de schoolgebouwen. Het is een beetje zoeken nu. Want wanneer komt dat 

beleid over die scholen? Dus wanneer in september wordt dat bekend gemaakt? 

Nee, dat weet ik niet. We zijn nu alle scenario’s aan het uitwerken, dus wat zijn de mogelijkheden. 

Daarbij zijn die schoolgebouwen onderzocht op veiligheid en dat zou dus ook in de mogelijkheden 

worden meegenomen. Even hypothetisch, als beide scholen niet meer veilig zijn dan is het ook lastig 

om daar.. maar goed daar kun je het altijd over hebben. In die zin vind ik dat je gemeente ook moet 

zien als een soort buurman waar je het ook gewoon mee over hebt. Je hoeft niet pas naar de gemeente 

als het serieus wordt. Daar ben ik helemaal niet van. Zulk soort gesprekken moet je gewoon kunnen 

hebben.  

 

En wat betreft noaberschap en mantelzorg? Liggen hier ook concrete plannen? 

Olderloug is dicht gegaan. Dat zit vooral in het WMO beleidsplan. Dat maakt daar onderdeel vanuit. 

Het is niet helemaal mijn terrein en die van Mathilde ook niet. Ik vind het moeilijk daar een antwoord 

op te geven.  

 

Is er ook sprake van een ‘leven lang leren’ beleid bij de gemeente? Wordt er iets gedaan voor 

volwassenen? Is daar interesse in? (denk hier ook aan cursussen, workshops, ouderen, etc. 

 Dat is echt een vraag voor Coen. Hij is echt ook de ambtenaar onderwijs. (Inmiddels was Coen naar 

een volgende afspraak vertrokken.) 

 

Kenny is nu bezig met een sociale kaart, ook activiteiten in dorpshuizen, wellicht dat daar ook 

informatie te vinden is over workshops en dingen. Deze kaart is te vinden op: 

nationaalcoördinatorgroningen.nl. Hij heeft in kaart gebracht waar mensen naartoe gaan om 

activiteiten te bezoeken. Dat is wellicht interessant om onder ogen te krijgen. Volwassen onderwijs 

of ouderen daar weet ik niks van. Is een goede vraag voor Coen.  
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Wat zijn de komende periode de plannen omtrent het verkeer en vervoer in Schildwolde?  

- Hoe wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd? 

- Zijn er knelpunten bij jullie bekend in Schildwolde? 

o In hoeverre zijn er plannen om deze punten veilig te maken/te verbeteren? 

 

Alle pijlen zijn nu op herindeling gericht. Dus mocht je op korte termijn daar iets mee willen dan acht 

ik de kans heel klein. Dit zijn vragen voor de nieuwe gemeente. Die gaat een andere visie daarop 

ontwikkelen. Gemeenten individueel gaat nu niet meer in investeren in hun eigen wegennetwerk of 

daar verandering in aanbrengen. Waarschijnlijk tot 2018 geen veranderingen. Tenzij er natuurlijk 

acute dingen zijn. Kijk alles wat daaruit naar voren komt dat nemen we mee.. of dat nemen wij een 

keer mee naar de wethouder om dat aan te kaarten. Dat is ook niet mijn rol. Ik heb daar geen 

invloed op. Maar als er iets belangrijks uit de enquête komt dan zou ik Jan adviseren om daarmee 

naar de wethouder te gaan. Volgens mij is het nu zo dat alle wegen veilig genoeg zijn of dat de basis 

goed is, laat ik het zo zeggen dat is onze focus als de basis maar goed is en volgens mij is dat nu 

overal het geval. Maar de cijfers willen nog wel eens wat anders doen vermoeden dan het gevoel 

van veiligheid. Maar dat zijn wel de dingen waar ik zou adviseren om daar de politiek op te zetten. 

Want als ambtenaar heb ik daar geen invloed op.  

 

Wat weten jullie over de veiligheid in Schildwolde? (Of omliggende dorpen?) 

Over veiligheid van aardbevingen, ook daarover is nog niet heel veel van te zeggen. We zijn nu gestart 

met Overschild met het programma en als ik nu zeg dat het hier net zo gaat als daar dan zeg ik iets 

wat ik nog niet eens weet. Zelfs dat is nog te vroeg. Het enige wat ik weet is dan in het programma 

van de heer Alders is aangekondigd dat we ook in dit gebied iets zouden moeten gaan doen. En als er 

iets is wat er speelt in dat thema is dat de kennis van vandaag niks zegt over morgen.  

 

Waar wij het ook echt over willen hebben is het gevoel van veiligheid n.a.v. de aardbevingen. Denkt 

de gemeente daar ook over na? Zijn er plannen? Worden er dingen georganiseerd? Is er iets wat op 

gemeentelijk gebied daarop in speelt? 

Nou eigenlijk geldt dat de ingang bij ons voor alle vragen die mensen bezig houden op dat vlak dat is 

wat wij noemen het sociaal team. En op het moment dat mensen met dat soort dingen zitten dan 

kunnen ze daar terecht. En op het moment dat het ook gerelateerd is aan hele ernstige situaties in 

bijv. discussies met NAM dan zijn er in sommige situaties mogelijkheden dat wij ook op inhoud verder 

kijken. Dus de commissie bijzondere gevallen, in hele extreme situaties kunnen wij zorgen dat mensen 

met hele zwaarwegende problemen zitten met hun gebouw, met hun woning, dat zij misschien door 

die commissie kunnen worden geholpen.  

 

Dat andere misschien nog wel een zoektocht waar wij ook niet altijd een antwoord op hebben. Wij 

zien ook dat dorpen zelf al met elkaar naar een antwoord aan het zoeken zijn. Wat wij ook zien is dat 

onze burgemeester zich daar echt mee bezig houdt. Hij blijft brieven schrijven en er is een onderzoek 

geweest naar veiligheid in de gemeente m.b.t. dat onderwerp. Dus onze burgemeester maakt zich 

daar zeer hard voor om daar aandacht voor te vragen. Wij proberen ook vooral aan de kant van de 

oplossing te zoeken. Er ligt nu een nieuw winningsplan van de NAM en daar vinden wij ook wat van. 

Wat daar gebeurt, heeft uiteindelijk weer gevolgen voor de huizen en de mensen die daar in wonen. 

Dus als je het probleem bij de bron kunt aanpakken dan los je het meeste op. Dus dat zijn allemaal 

dingen waar de burgemeester met de gemeenteraad mee bezig zijn. Het speelt op allerlei niveaus. 
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Vanochtend was op het nieuws dat de provincie een debat wilde aanvragen met de tweede kamer 

over dit onderwerp. Dus het speelt op allerlei niveaus. En op het meest kleine en praktische niveau 

speelt dat ons sociaal team tot helemaal in Den Haag gaat het hierover. Dus de veiligheid of het gevoel 

van veiligheid in onze gemeente is op deze manier onderdeel van een groot geheel en dat is dus niet 

altijd te overzien wat daar allemaal in gaat gebeuren.  

 

Het sociaal team staat dicht bij de dorp. Wij hebben ervoor gekozen om het sociaal in huis te hebben 

dus ze zitten bij ons in. We zetter er geen welzijnsinstantie op. Ze hebben dezelfde werkwijze als ik. 

Ze gaan ook gewoon contact maken en de dorpen in om de sfeer te proeven. En gewoon eens aan te 

bellen bij iemand.. wat woont het leuk en hoe is het hier. Zo’n soort aanpak zeg maar. Alleen zijn onze 

rolverdelingen heel duidelijk dat ik voor het collectief ben dus dat gaat over leefbaarheid en over het 

gezamenlijk en zij zitten natuurlijk veel meer op de zorg en dan iedereen sociaal team met zijn eigen 

specialisme gericht op het individu. Zij zijn gericht op individuele en persoonlijke zorg en ik (Mathilde) 

ben meer gericht op het collectief en op het leefbaarheid.  

 

Ik hoor mensen er nooit over. Eigen huis is wel belangrijk daarin. Die onderwerpen. Maar dat is mijn 

beleving en dat hoeft niet te kloppen. Op provinciaal niveau hebben wij het antwoord wel gehoord. 

Maar niet op dit kleine niveau dus het is voor ons ook heel interessant om te horen.  

 

In hoeverre zijn er plannen omtrent het creëren van een veilig gevoel in Schildwolde?  

Bijv. hoe zit dit met de aardbevingen? Op welke manier worden bewoners ondersteund in het 

omgaan met aardbevingen en hoe wordt ervoor gezorgd dat het woongenot van inwoners 

behouden blijft of  wordt vergroot?  

 

Programma is gestart in Overschild, het programma ontwikkelt zich. Kennis van vandaag geen garantie 

voor morgen. 

Er is een sociaal team waar mensen terecht kunnen. Cie. Bijzondere gevallen, in heel extreme situaties 

helpt mee in gesprekken met NAM. Gevoel van veiligheid is een zoektocht waar de gemeente ook nog 

geen antwoord op heeft. Burgemeester maakt zich zeer hard om daar aandacht voor te vragen. 

 

Dorpsbelangen heeft een aantal ideeën, bijv. omtrent noaberschap. Een probleem is 

verzorgingstehuizen die sluiten en boerderijen die leeg staan in Schildwolde. Vanuit dorpsbelangen 

is er belangstelling om deze boerderijen om te bouwen tot seniorencomplexen. Het idee is dat het 

kleinschalig is en een vorm van noaberschap dus ouderen die daar leven ook voor elkaar zorgen. 

Het is een plan van dorpsbelangen waar ze over nadenken of dit een mogelijkheid zou kunnen zijn.  

 

Zou dat een mogelijkheid zijn? Wat is de gemeentelijke visie hierop? Of wat is jullie visie hierop? 

Ja die moeten we echt even meenemen die vraag. Wij hebben beleid voor wat dan heet vrijkomende 

agrarische bebouwing. Wat daar wel of niet mag.. ik weet niet of daar ook iets ib staat over dit soort 

dingen en ik kan dat zo snel niet beoordelen. Dus die moeten wij even meenemen. Alex wordt wel 

enthousiast van dat soort dingen volgens mij. Het lastige is als je het hebt over gebouwen en wat mag 

is dat wij niet de enige zijn die hierover gaan. Ten eerste is daar heel veel wetgeving voor en dat maakt 

het complex. En ten tweede vindt de provincie daar nogal wat van. De provincie Groningen heeft ook 

allemaal beleid op het gebied van ruimtelijk beleid. Het heeft dus ook gewoon invloed op wat wij in 

het bestemmingsplan wel of niet kunnen toestaan. Want uiteindelijk een plan als dit dat gaat 
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natuurlijk over mensen maar de gebouwen heeft te maken met het bestemmingsplan en daar is heel 

veel wetgeving over dus het is te kort door de bocht om te zeggen wij staan daar positief tegenover 

maar misschien is er uiteindelijk wel wetgeving die dit niet mogelijk maakt dus daar zouden wij echt 

even moeten in duiken.  

 

Aan de andere kant even los van de gemeente. Er is nu wel heel veel aandacht, zeker in het 

aardbevingsverhaal voor herbestemming van erfgoed. Maar ik weet daar verder niks concreets over 

te zeggen. Ik weet dus wel dat er heel veel aandacht aan wordt besteed. Dus vandaar dat ik ook zeg 

van blijf denken in behoeftes en als dat een behoefte is dan zou ik misschien wel zeggen van goh 

misschien moet ik eens met mensen gaan praten die daarover gaan.  

 

Alles wat nu niet mag wil niet zeggen dat het niet mogelijk zou kunnen zijn. Alleen dat je dat niet 

automatisch geregeld hebt maar het wil niet zeggen dat dit niet geregeld zou kunnen worden. 

 

Zouden de gemeente en het dorp daar eens over met elkaar kunnen spreken? Wat is nou een 

handige manier om dat aan te pakken? 

Dat kan altijd. Het is altijd goed om als dorp een visie te hebben over hoe je kunt omgaan met bijv. de 

leeftijdsverdeling in het dorp en hoe je ervoor kunt zorgen dat we als dorp met elkaar dat ouderen 

ook een goede woonplek hebben. En ook direct nagaan wat daar voor nodig is. Misschien is dat een 

gebouw of een vorm van mantelzorg. Misschien is dat gewoon dat iemand een keer per week koffie 

komt drinken. Dus echt de bestrijding van eenzaamheid. Misschien heeft iemand hulp nodig bij het 

invullen van moeilijke formulieren. Manieren om mensen die oud zijn te helpen. Het beste antwoord 

krijg je door ze zelf te vragen waar het om gaat. Dus ik kan mij beste voorstellen dat de enquête zoals 

jullie maken misschien niet de resultaten oplevert omdat niet iedereen van boven de 80 het invult. 

Dus je zou kunnen bedenken we gaan heel specifiek mensen uit nodigen en daar kunnen wij natuurlijk 

bij kunnen helpen. Uit het bevolkingsregister en dat je vooral de mensen zelf ook gaat vragen.  

 

Je ziet in Kolham daar doen ze nu de dorpskeuken. Dus daar koken ze in het dorpshuis. Een plek waar 

ouderen gebruik van maken. Je kunt ook in die zin gezamenlijk best wel wat doen om te zorgen dat 

langer thuis blijven wonen en de problemen die je daar tegenkomt dat je dat gezamenlijk op kan 

lossen. Kijk vooral wat je samen kunt oppakken en dat kan soms heel klein en heel effectief zijn. 

 

In hoeverre is er een mogelijkheid om een dorpsbudget uit te trekken voor ideeën vanuit het dorp, 

waarbij dorpen zelfsturend over het geld mogen beschikken om bijv. keuzes te kunnen maken (zoals 

die beschreven hierboven) in noaberschap en voorzieningen?  

Ja dat vind ik nou een te gekke vraag. Wij zijn heel erg bezig met faciliteren en ondersteunen en dat 

heeft soms ook met geld te maken. In Hoogezand Sappemeer, hebben ze wijk budgets. Ze krijgen veel 

geld per jaar en dat is niet te vergelijken met wat hier gebeurt en dat moeten wij straks recht gaan 

trekken. Dus dat kan of betekenen dat er overal dorpsbudgets komen, en dan substantieel en dan heb 

je het niet over een bepaald bedrag dus 500 euro per jaar maar dan heb je het substantieel. Of het 

betekent dat niemand het meer krijgt. Dat kan ook. (Mathilde probeert te experimenteren). Dat willen 

wij gaan doen laten wij maar kijken of dat lukt. Daar gaat tijd in zitten. Om dit voor elkaar te krijgen. 

Het zijn politieke beslissingen. In theorie is het dat je maatwerk moet leveren en dat je bewoners moet 

ondersteunen in wat ze nodig hebben. Gemeenten hebben er moeite mee om geld te steken in iets 

waarvan nog niet helemaal duidelijk is wat er moet gebeuren.  



 25 

 

Is er een mogelijkheid.. ja. In de nieuwe gemeente is er een kans dat er dorpsbudgetten komen. Dat 

ze zelf mogen uitgeven maar goed dat is over anderhalf jaar pas. Daar is niks over te zeggen met 

zekerheid maar weet dat ik daar wel mijn best voor ga doen. Ik kan er niks over zeggen. Maar 

Hoogezand Sappenmeer heeft substantiële dorps en wijk budgetten. Het ene dorp doet er veel mee 

en het is heel snel op en het andere dorp doet er weinig mee.  

 

Hebben jullie nog nuttige aanvullingen op dit gesprek? Of zijn er nog belangrijke zaken die wij 

vergeten zijn te vragen/bespreken? 

 

Einde gesprek, bedankt voor jullie inbreng! 
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Bijlage 3 Scenario Brede School 
 

Ook de mogelijkheid dat de huidige basisscholen op zullen gaan in een brede school zijn 

gedurende het onderzoek voor de dorpsvisie verkend. Op de vraag hoe ver mensen bereid 

zijn hun kinderen naar school te brengen varieerden de antwoorden van 0 tot 10 kilometer 

met een gemiddelde van ongeveer 4 kilometer. De kinderen die het betreft zijn tussen de 1 

maand en 11 jaar oud. Er worden ook duidelijke zorgen geuit over een mogelijke verhuizing: 

“ Het zou een aderlating zijn voor het dorp, dat we de school verliezen... Los daarvan moeten 

de fietspaden en overige voorzieningen voldoen om de kinderen veilig (en zelfstandig) te laten 

reizen op de fiets. Dit is een voorwaarde voor een verplaatsing van een school. Veilige 

fietspaden, veilige oversteekplaatsen.  

Op de vraag hoe ver ouders hun kinderen zelfstandig zouden willen laten fietsen naar school, 

varieerden de antwoorden tussen 0 en 20 kilometer met wederom een gemiddelde afstand 

van ongeveer 4 kilometer. Hier betreft het kinderen tussen de 1 en 13 jaar en wederom wordt 

er vaak opgemerkt dat dit alleen mogelijk zal zijn als de fietspaden en fietsoversteekplaatsen 

veilig genoeg zijn. Een groot deel van de fietspaden liggen nu strak langs de rijbaan. Een basale 

behoefte is dat het fietspad gescheiden is van de rijbaan zodat het veilig is voor schoolgaande 

kinderen. Ook moeten er genoeg oversteekplekken zijn en snelheid beperkende maatregelen 

worden getroffen.  

Ook is het belangrijk om rekening te houden met de vrijetijdsbesteding van kinderen. Dit 

moet afgestemd worden met de school. Momenteel wordt een continu rooster gehanteerd 

op de Meent. Dit betekent dat de kinderen schooldagen hebben van 8:30 uur tot 14:00 uur. 

Het is wenselijk dat dit rooster behouden blijft. Een brede school is ‘massaler’. Het is daarom 

belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het individu. Onderwijsassistentes en 

stagiaires zouden ingezet moeten worden. Een brede school biedt hier wellicht meer 

draagvlak voor.  

Bovendien moet de school verschillende niveaus van kinderen aankunnen. Er moet 

specialisatie zijn voor kinderen aan de ‘boven’ en ‘onderkant’. Het is van belang dat 

leerkrachten bijscholing krijgen en dat er sprake is van goede klassenmanagement om de 

kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Genoemd wordt dat een goede schoolleider die 

daadkrachtig is en met twee benen op de grond staat hiervoor nodig is.  

Vragen die centraal staan bij een brede school: ‘Hoe worden groepen ingedeeld?’, ‘Worden 

er wel of geen combi’s gemaakt?’ etc. Tot slot moet er rekening gehouden worden dat er 

wellicht meerdere geloofsgroepen bij elkaar komen. Een opsplitsing is een idee om eventuele 

‘botsingen’ te voorkomen. Eens in de zoveel tijd kunnen de groepen bij elkaar komen om 

mogelijk van elkaar te leren.  

 

Een aantal scenario’s zijn genoemd die de voorkeur hebben als er een brede school komt. Het 

bouwen van een extra verdieping op de Meent, met daarnaast een sportzaal en speeltuin is 

één van de ideeën. Daarnaast wordt aangegeven dat een brede school voor Schildwolde en 

Hellum een goede combinatie zou zijn. Ook wordt een brede school voor Schildwolde en 
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Slochteren aangegeven als een goede combinatie. Zolang de afstand naar de brede school 

niet te groot is. Tot slot wordt aangegeven dat het een goed idee is om een brede school te 

combineren met de voetbalvelden van Schildwolde. Dit trekt mensen naar elkaar toe.  

“Daar waar mensen zijn willen anderen ook graag zijn”.  

 

Wensen voor voorzieningen zijn er ook, mochten basisscholen in een brede school op gaan: 

 Een bibliotheek 

 zowel christelijk als openbaar onderwijs 

 De combinatie van sport en spel met voorzieningen als een gymzaal, tennisvelden een 

zwembad en muziek met aansluitende tijden zodat kinderen na school direct door kunnen 

 Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang en tussentijdse opvang 

 Dorpshuis / multifunctioneel gebouw 

 Peuterspeelzaal 

 Extra begeleiding voor moeizaam lerende kinderen en voor makkelijk lerende kinderen 

 Een continu rooster 

 Veilige infrastructuur en oversteekplekken 

 Goede afstemming vrijetijdsbesteding 

 Aandacht voor de individuele leerling (stagiaires en onderwijsassistentes?) 

 Goede klassenmanagement 

 Muziekles en ander cultureel onderwijs 

 Zwemles 

 Voldoende fietsenstalling, mooi plein, goede lokalen, moderne faciliteiten 

 Godsdienst onderwijs 

 Verkeersonderwijs 

 Goede kantine 

 Consultatiebureau 

 Logopedie en fysiotherapie 

 Kleinschaligheid met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

 Leerlingenvervoer, ruime parkeergelegenheid 

 Cultuuronderwijs en drama 

 Pestprotocol 

 Inspraak ouders 

 Korte lijnen met jeugdzorg 

 Voldoende leerkrachten 
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Bijlage 4 kennis en kunde in Schildwolde 
 

Op de vraag wat mensen zoal in huis hebben aan kennis en kunde, én bereid zijn te delen met 

andere mensen uit het dorp, kwam het volgende naar voren: 

 

 Talen (Nederlands, NT2 en Engels) 

 Fotografie 

 Budgettering / advies over schuldproblematiek / financiën 

 Natuur en landbouw, Agrarisch natuurbeheer en actuele-landbouw. 

 quilten en textielverven. 

 creatieve-activiteiten 

 Lezing over dieren 

 EHBO 

 historie van omgeving/gebouwen 

 Koken voor ouderen 

 Capoeira 

 bijenhouden 

 Mindfullness 

 rouwverwerking 

 Noaberhulp 

 computervaardigheden. 

 Workshops schoonheidsproducten  

 Tuinmobile maken  

 reparatie café 

 Tuincursus 

 Klussen aan je huis 

 Hardloop-vereniging 

 Bloemschikken 

 Coaching-leerlingen / onderwijsassistent / huiswerkbegeleiding 

 huiswerkbegeleiding 

 buitenactiviteiten wandelen en fietsen. 
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Bijlage 5 

Ideeën om noaberschap te bevorderen zoals geopperd in de enquête 
 

Op de vraag hoe noaberschap bevorderd zou kunnen worden komen veel ideeën: 

 

 Een vraag en aanbod rubriek in het Bokkeblad 

 Een centraal telefoonnummer (niet van de gemeente) 

 Betere samenwerking met de thuiszorg 

 Bevorderen van buurtverenigingen, opdat men geen vreemden van elkaar wordt. 

Wanneer men met elkaar praat, dan komt er begrip(als het goed is) respect voor 

elkaars leefwijze en ziet men sneller naar elkaar om, wanneer de 1 het moeilijk heeft. 

 Burendagen 

 Een centraal meldpunt voor vraag- en aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van een 

brievenbus bij de toren waar iedereen een briefje kan achterlaten met ideeën, 

hulpvraag of hulpbieder als vrijwilliger. 

 Een contactbank 

 Een specifieke organisatie hiervoor oprichten waar mensen zich kunnen aanmelden 

 Noaberschap ontmoetingsavonden om ervaringen uit te wisselen 

 “Een netwerk opzetten, misschien met een soort bonnensysteem gaan werken dat 

mensen iets kunnen inkopen en aanbieden, er een soort 'markt van vraag en aanbod' 

van maken en dit goed structureren en ondersteunen via internet.” 

 Een wekelijkse bijeenkomst in het buurthuis waar iedereen vrijblijvend kan komen 

koffie drinken en bijvoorbeeld kaarten en praten. 

 Een Whatsapp groep met alerts en vraag en aanbod 
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Bijlage 6  

Op de vraag of wij nog iets hebben vergeten te vragen in de enquête: 
 

 Daadkrachtig optreden tegen Rijk en NAM om herstel van woningen te versnellen. 

Momenteel veel te veel organisaties die graantjes meepikken van de 

aardbevingsellende (voor velen). Plaatselijke dorpsvereniging moet zelf optreden. 

Natuurlijk in overleg met andere plaatselijke dorpsverenigingen, Siddeburen, 

Hellum, enzovoort. 

 Hoe zit het met LED verlichting, heb ze wel als die stuk gaan is dat gevaarlijk. Zo ja, 

wat moet je dan doen? Nog wat: De bladeren moet je helemaal naar Broekema 

brengen, kan dat niet dichterbij? En anders, wie helpt je ermee om ze op te ruimen, 

want er ligt soms een berg op het wandelpad. Het zal mijn benieuwen hoe veel er 

om denken de mensen in het dorp te helpen. De straat naambord staat veel te ver 

terug vanaf Hoofdweg, niet te zien. Soms staan mensen op de remmen auto veel te 

gevaarlijk. Ik weet niet of het mogelijk is de mensen aan te spreken om bij de huizen 

het groen beter te onderhouden. Soms geen gezicht, jammer voor het dorp. 

 Goede poging, vertrouw u krijgt genoeg terugvoering re: evaluatie. Dorpsbelangen 

vereniging wordt op prijs gesteld: o.a. fietstour, oogstfeest 

 "Dorpsbelangen" doen in alles goed hun best en houden rekening met diverse 

achtergronden. Fijn! 

 Ik mis het onderwerp jongeren! Opleiding, sport, verenigingen, jeugdhonk!, 

woonruimte, drugs, pré traject, vernielingen-verveling, drugs, activiteiten die 

jongeren organiseren. P.S. vraag mij wel af wie de onderzoekers zijn? Dorpsgenoten? 

 Ik wil hier alleen aangeven dat het belangrijk is voor Schildwolde, maar ook voor de 

gehele samenleving, dat het niet alleen om nu draait, maar ook voor de toekomst 

van onze kinderen en kleinkinderen. Als wij nu de plaatselijke winkels, bedrijven en 

voorzieningen in stand proberen te houden, de basisscholen proberen te behouden, 

dan blijft het nu en voor de toekomst een levendig dorp. Maar dat moeten we met 

elkaar doen!! Het valt mij echter op dat de meesten onder ons alleen maar aan nu 

denkt en niet verder. Hier moet denk ik verandering in komen en dat moeten we 

samen doen!!. Nog een opmerking: Ik heb ook heel veel bewondering en respect 

voor wat het hele jaar door hierin het dorp wordt georganiseerd, zoals fiets4daagse, 

haringparty, oud en nieuw, etc. Ik ben hier bijna nooit aanwezig vanwege tijdgebrek, 

maar PETJE AF!!! 

 Kan de tunnel bij/achter gemeentehuis geschilderd worden en betere verlichting 

krijgen? Stoppen met "ontzien" van NAM geld voor dorpsprojecten (bosjespassen, 

etc.) Elke inwoner/woonhuis geen energielasten meer laten betalen ter 

compensatie. Dus gratis gas, elektra+ de BTW van de energie beslissingen en 

heffingen. Kleurloze burgemeester en gemeenteraad: afwachten op de fusie 

 Herziening kapvergunningbeleid 
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 Speelveldje in Schattersum is een bende!! Dit is altijd een slechte plek voor een 

kinderspeelveldje geweest. Het is afgelegen, geen toezicht van de omgeving op de 

kinderen, nu een hangplek voor oudere jeugd, dumpen van afval enzv. Ik bedoel met 

bovenstaande niet dat het weer een leuk speelveldje zou moeten worden maar.... 

een nette plek zou leuk zijn. 

 Natuurgebied verder uitbreiden, prullenbakken plaatsen aan begin hekken 

natuurgebied, camerabewaking parkeerplaatsen, zebrapaden, respecteren van 

'eigen wegen' door bijv. organisaties daar geen activiteiten te laten organiseren. De 

"eigen weg" is er niet voor niets. Actief stimuleren biologische landbouw & veeteelt. 

Minder/geen megastallen. Glasvezel voor iedereen (ook buiten de dorpskern) is zeer 

belangrijk naar de toekomst toe. 

 we zouden heel graag een dorpshuis en een kinderboerderij willen hebben want dat 

missen we nog en daar is heel veel belangstelling voor 

 Dorpshuis en jeugdhonk 

 Het is fout om zon energie en wind molens in adem te noemen, iedereen wil graag 

zon energie, niemand wil een windmolen in zijn omgeving 

 Nog één ding: We hebben hier in de regio een wijkagent (een leuke vent) maar ik zou 

graag zien dat deze man eens wat vaker zich aan de bewoners  zou presenteren. 

(misschien op de fiets ????) Er zijn n.l. altijd wel kleine kwesties waar de inwoners 

persoonlijk met de wijkagent over zouden willen praten.! 

 Ja! De buitengebieden worden niet serieus bediend in het aanbod voor internet en 

tv kijken! En weet dan dat als je op de Meenteweg woont nog binnen de bebouwde 

kom je door KPN en alle aanbieders als buiten gebied wordt beschouwd. We zijn al 

weken bezig om KPN duidelijk te maken dat je door een telefoonkabel uit de jaren 

60 van de vorige eeuw geen fatsoenlijk internet en tv kan sturen zonder storingen. 

Volgens hun kan dat wel.....Als je voorbij de kroeg van Hans en Marie woont heb je 

alleen keuze uit schotel of KPN. Beide zeer gevoelig voor storingen. Alle mensen die 

buiten het "kabel-gebied" vallen willen graag fatsoenlijk internet en tv. Vergeet niet 

er wonen boeren die tegenwoordig ook niet meer zonder internet kunnen werken. 

Het digitale leven is hard gegaan maar wij wonen nog in de digitale middeleeuwen 

bij wijze van spreken :-( Graag zou ik een enquête of petitie willen invullen en deze 

willen aanbieden bij de gemeente en bij de aanbieders van deze diensten. 

 We willen graag dat de afstand tussen instanties en burgers niet (nog) groter wordt. 

(b.v politie, brandweer, thuiszorg, gemeentehuis, bank, postkantoor) 

 Goede jeugdsoos en actieve dorpsvereniging. Ga daarmee door!!! 

 Rol van de kerk in het dorp 

 Ja, wij wonen op een laantje achteruit en worden vaak vergeten met het rond 

brengen van folders, post en andere informatie met als gevolg wij iets horen als het 

geweest is. jammer! 

 Ik vind het met name belangrijk dat er een sociale ontmoetingsplek is voor de 

mensen van Schildwolde. Ook is het zeer belangrijk dat er (sport)faciliteiten zijn waar 
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kinderen (en volwassenen) zich kunnen ontwikkelen en (in teamverband) kunnen 

sporten. 

 In Schildwolde en misschien wel Gemeente breed een centrale agenda maken o.i.d. 

zodat evenementen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Kijken of er in 

Schildwolde draagvlak is om MET elkaar een soort van Dorpshuis in de benen 

kunnen zetten.( in gezamenlijk met bijvoorbeeld Dorpsbelangen. de v.v. S.G.V. en 

misschien stichting oud en nieuw en de jeugd. 

 glasvezel internet waardoor de regio meer toegevoegde waarde heeft om te komen 

wonen en waardoor de huizen markt weer wat aantrekt. 

 samenwerking met andere dorpen. 

 Mis een soort dorpscafé/dorpshuis voor allerlei activiteiten 

 dat er weer een dorpshuis komt, of andere ruimte, alles is aan het verdwijnen. het 

gebouw van de woningbouw staat te koop, mooi centraal 

 een goed VDS initiatief, wel elke 5 jaar herhalen, uitslag via de herfstuitgave van de 

Juvver bekendmaken/ 

 Meer voor voorlichting over allerlei onderwerpen. 

 Nee, niets vergeten. Ik vind het supergoed dat jullie werken aan een visie en een 

enquête afnemen. Veel succes daarmee! 

 Slochteren heeft een aantal dieren in het parkje lopen. misschien een idee om dat 

hier ook te doen? er is weinig te doen voor kleine kinderen. 

 Jammer dat vooral in de winter geen bus meer rechtstreeks naar Hoogezand gaat 

 Dorpsbelangen een pluim geven 

 een Multi Functioneel Dorpshuis voor vergaderingen, begrafenissen, cursussen, 

ontmoetingscentrum voor o.a. ouderen om te kaarten, sjoelen, bingo, film kijken. 

Want het Olderloug is er ook niet meer met haar voorzieningen. Sinterklaasmiddag 

met de kinderen. 

 Mis nog altijd ontmoetingspunt c.q. dorpshuis. 

 Koester alles wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. Grote lof! 
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Bijlage 7 Grafische weergave voorzieningen, verkeer en kwaliteit van 
wonen en leven 
 

 


