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Dorpsagenda Oranjedorp

Sterke punten van wonen in Oranjedorp

Begin dit jaar hebben ruim 100 huishoudens de leefba(a)rometer ingevuld.
Alsnog onze bijzondere dank daarvoor. Aan de hand van jullie gegevens wordt
een dorpsagenda voor de komende jaren opgezet. Begin september hebben we
alle gegevens uit de enquête besproken. In de uiteindelijke dorpsagenda
worden alle resultaten uitgebreid toegelicht. Via deze update delen we alvast
de eerste globale resultaten met jullie.

Uit de enquête komen drie sterke punten naar voren van het wonen in
Oranjedorp; ruimtelijk wonen, rust en de saamhorigheid in het dorp. De
conclusie is dat het prettig wonen is in Oranjedorp; de inwoners geven het een
gemiddeld cijfer van 7,2. Dat is ruim voldoende met mogelijkheid tot
verbetering.
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Zwakke punten van wonen in Oranjedorp

Hoe zit het met de leefbaarheid nu?

Naast de sterke punten van het wonen in Oranjedorp, hebben we ook gevraagd
naar de zwakke punten. De verkeersproblematiek steekt hier met kop en
schouders bovenuit. Deze overlast wordt niet alleen ervaren aan de
Oosterveensweg, maar is dorpsbreed.

We hebben gevraagd hoe het zit met de leefbaarheid het dorp in vergelijking
met afgelopen jaren. Het is opmerkelijk dat, ondanks de sterke punten van het
dorp, de helft van bewoners vindt dat er sprake is van achteruitgang van het
woongenot en de leefbaarheid in Oranjedorp. Zo’n 13 gezinnen gaven aan
zowel voor- als achteruitgang te ervaren.
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Wat is er achteruit gegaan?

De sluiting van de basisschool heeft voor een klein dorp zoals wij grote gevolgen
gehad. Vooral als er verder weinig tot geen voorzieningen zijn. Eigenlijk is het
dorpshuis de enige voorziening voor bewoners die nog over is.

De helft van de inwoners is van mening dat de leefbaarheid in Oranjedorp
achteruit is gegaan. Er zijn drie punten naar voren gekomen; kwaliteit van de
leefomgeving, verkeer en onderhoud van wegen en de sluiteng van de school.
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Wat is vooruit gegaan?

Suggesties

Gelukkig is de leefbaarheid ook op een aantal aspecten verbeterd; meer
saamhorigheid, nieuwe woningen en kwaliteit van de leefomgeving. De hier
genoemde punten lijken in tegenspraak met andere eerder genoemde punten.
Vaak worden dan andere aspecten genoemd of wordt iets anders ervaren.

In de enquête hebben we jullie gevraagd om met suggesties te komen voor het
dorp. Daar hebben we veel goede ideeën en vooral leuke suggesties gekregen
waar de activiteitencommissie iets mee kan! Vooral activiteiten voor kinderen,
tieners en jongeren wordt aangedragen. Hartelijk bedankt hiervoor!
Wat doen we met deze gegevens?
We hebben de uitslagen binnen en hoe nu verder? We hadden het plan om met
bewoners in gesprek te gaan in zogenaamde huiskamergesprekken. Helaas
vinden we dat vanwege het corona virus momenteel niet gepast.
Uit de rapportage hebben we de volgende thema’s gehaald:
1.
2.
3.
4.

Verkeersveiligheid
Leefomgeving
Huisvesting voor ouderen
Activiteiten voor jeugd en jongeren

De eerste twee punten gaan we verder uitwerken en daarvoor gaan we de
dorpsbewoners benaderen. Het derde punt zijn we inmiddels mee begonnen
(initiatieffase) en voor het laatste punt gaan we samenwerken met een
jongerenwerker van welzijnsorganisatie Sedna.
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