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1. Sociale samenhang en verenigingsleven
1. De inwoners kennen elkaar: mee eens

2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens

3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens

4. Weinig inwoners leven in isolement: mee eens

5. Inwoners kunnen elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag: neutraal

6. Inwoners werken samen om activiteiten te organiseren: mee eens

7. Nieuwkomers zijn actief in het dorps-/buurtleven: neutraal

8. Inwoners werken samen om een gemeenschappelijke agenda en/of visie op te stellen: 
mee eens

9. Inwoners werken georganiseerd/structureel samen om zorg onderling te organiseren: niet
mee eens

10. Er zijn voldoende&nbsp;activiteiten in verenigingsverband in de buurt (wijk, dorp): 
helemaal mee eens

11. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de verenigingen&nbsp;op incidentele
basis: mee eens

12. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de verenigingen op structurele basis (bijv.
bestuur, trainer): niet mee eens

Wilt u uw antwoord toelichten?
8. Veel vrijwilligers hebben hier aan meegewerkt in verschillende werkgroepen. Dorpsvisie 2015-2020. 
9. Je moet mazzel hebben met je buren. Er is niks georganiseerd. Daarbij is het lastig dat Mantgum te
groot is om alles te overzien en te klein voor een wijkpanel. 
10. Als er behoefte is aan een vereniging, dan wordt er iets georganiseerd. Recent is er bijvoorbeeld een
loopgroep gestart.
12. Het is lastig om mensen voor lange tijd te binden. Voor bestuursfuncties is het lastig om nieuwe
mensen te vinden. 
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2. Leefbaarheid en veiligheid

In het dorp/de buurt:

1. is geen verkrotting: helemaal mee eens

2. is geen vandalisme: niet mee eens

3. is geen a-sociale bewoning: neutraal

4. is geen overlast: niet mee eens

5. voelen de inwoners zich veilig: helemaal mee eens

Wilt u uw antwoord toelichten?
2. Vooral in de tentfeesten periode wordt er regelmatig iets vernield. Bijvoorbeeld containers in de sloot.
4. Er is wel overlast, maar niet in grote mate. Er zijn wel incidenten.

3. Wonen en woonomgeving
1. Er is een goede verhouding tussen koop en huur: neutraal

2. Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen voor jongeren/starters: mee eens

3. Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen voor jongeren/starters: niet mee eens

4. Er zijn voldoende huurwoningen voor gezinnen: neutraal

5. Er zijn voldoende koopwoningen voor gezinnen: mee eens

6. Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen voor senioren: niet mee eens

7. Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen voor senioren
&nbsp;: neutraal

8. Er is voldoende openbaar groen aanwezig: mee eens

9. In onze woonomgeving wonen vooral forenzen: mee eens

Wilt u uw antwoord toelichten?
3. De woningen die te koop staan zijn vaak te duur. 
4. Er is geen zicht op of er genoeg huurwoningen zijn. 
5. Er staat genoeg te koop, maar de meeste woningen zijn wel duur. 
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6. Er zijn te weinig. Sommige mensen staan jaren op de wachtlijst. Er is frustratie dat er ook jongeren in de
seniorenwoningen wonen. 
7. Er is geen zicht op. Willen senioren nog wel een koopwoning? Misschien als er meer appartementen
waren wel. 
8. Mee eens, met uitzondering van de nieuwe nieuwbouw. Daar is geen speelveldje voor de kinderen. 
9. Er zijn veel forenzen, ook omdat er een treinstation is.

Alleen antwoorden indien van toepassing:

Door wie worden de huurwoningen, die te koop aangeboden worden, gekocht?
Voornamelijk door starters.

Heeft de verkoop van huurwoningen effect op het dorp/de buurt? (Vul alleen ja of nee in)
Ja

Zo ja, wat is het effect?
Er werden soms random huizen verkocht in een blok. Dat was niet goed voor de cohesie van de buurt. Dit
zorgde voor irritaties.

4. Toegankelijkheid en veiligheid

Toegankelijkheid

1. Voorzieningen in het dorp/de buurt zijn goed toegankelijk voor mindervaliden en
kinderwagens: helemaal mee eens

2. De openbare ruimte (stoepen, fiets- en wandelpaden e.d.) is goed toegankelijk voor
mindervaliden en kinderwagens: mee eens

Digitale snelweg

3. In het dorp/de buurt beschikken we over een internetverbinding met voldoende snelheid
en capaciteit: neutraal

Veiligheid en verkeer

4. Inwoners voelen zich in het dorp/de buurt veilig in het verkeer: mee eens

Bereikbaarheid

5. Vervolgonderwijs is voor de jeugd goed bereikbaar per openbaar vervoer: helemaal mee
eens

6. Zorgvoorzieningen in en buiten het dorp/de buurt zijn goed bereikbaar per openbaar
vervoer: helemaal mee eens

Wilt u uw antwoord toelichten?
1. Het dorpshuis en de supermarkt zijn goed toegankelijk voor mindervaliden en kinderwagens. 
2. Enkele uitzonderingen. 

laatst gewijzigd op 12 april 2016 door Sibilla



Mantgum
Littenseradiel

april 2016

3. De meesten vinden het prima. Er is wel belangstelling voor glasvezel. Het internet zou wel sneller
kunnen. In het buitengebied is het minder. 
4. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar over het algemeen voelen de bewoners zich veilig in het verkeer.

5. Openbaar vervoer is heel goed in Mantgum. Er is een treinstation en er rijden bussen.

5. Recreatie/toerisme en werkgelegenheid

Recreatie/toerisme is voor het dorp/de buurt een last/lust, want ...
Een lust, want het levert klanten op voor de middenstand. Ook geeft het woongenot. In Mantgum kun je
zwemmen, er zijn veel wandel- en fietspaden.

Werkgelegenheid is voor het dorp/de buurt een last/lust, want &hellip;
Lust, vooral de supermarkt. Dit zorgt voor werkgelegenheid voor de jeugd.

6. Duurzaamheid

Het dorp/de buurt:

1. werkt samen aan energiebesparing: niet mee eens

2. werkt samen aan energie opwekking: niet mee eens

Wilt u uw antwoord toelichten?
1. Er wordt over nagedacht, maar er is nog niks concreets.

Hoe maak je je dorp/de buurt toekomstbestendig?
- Treinstation behouden
- Behouden van de zorg in het dorp (huisartsen, tandarts, fysiotherapeut)
- School behouden
- Middenstand behouden
- Lytse bieb behouden (is bibliotheek in de school, waar je elke week boeken kunt halen/bestellen)

7. Algemeen

Wat zijn de 3 sterke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?
- Openbaar vervoer
- Zorgvoorzieningen en middenstand
- Je kunt anoniem zijn, maar toch in het dorp leven. Maar er is wel sociale controle voor de mensen die dat
willen.

Wat zijn de 3 zwakke punten van het dorp/de buurt (fysiek en sociaal)?
- Te weinig huurwoningen voor senioren
- Koophuizen die te koop staan zijn relatief duur
- Lastig om vrijwilligers te vinden voor lange termijn (bestuursfuncties)

Vindt u dat het dorp/de buurt er het afgelopen jaar op vooruit of achteruit is gegaan? (Vul ja of nee
in)
Vooruit
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Wat zijn hiervoor de redenen?
- Er zijn huisartsen in het dorp gekomen
- Wandelpad rondom Mantgum

Welke partijen waren hierbij betrokken?
- Huisartsen 
- de gemeente

Wilt u wat in het dorp/de buurt veranderen? (Vul ja of nee in)
Ja

Zo ja,

- kunt u vertellen wat u wilt veranderen?
- Senioren/starterswoningen tegenover het gemeentehuis
- Een gezelliger café (met eetgelegenheid) 
- Nog meer initiatieven van onderop

- wie denkt u hierbij nodig te hebben?
- Gemeente en initiatiefnemers 
- De dorpsbewoners met ideeën en lef

- wat denkt u daarvoor nodig te hebben?
Geld 
Lef

8. Overig

Als er belangrijke onderwerpen over uw buurt niet zijn besproken, dan kunt u ze hier benoemen.
Ook als u antwoorden uitgebreider wilt toelichten, dan kan dat hier. Tenslotte kunt u hier ook
vragen en opmerkingen over de vragenlijst kwijt.
Er zijn veel leuke initiatieven in het dorp, zoals:
- Tussen tsjerke en kroeg (toneelvereniging) 
- Mantgum yn bedriuw (ondernemingsvereniging) 
- Garagesale (van de school) 
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