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Samenvatting
In dit rapport staan de bevindingen van het leefbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door GT
Salesplan. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Plaatselijk Belang Nieuwleusen en het
onderzoek heeft een representatieve opkomst opgeleverd, namelijk 1006 ingevulde vragenlijsten.
De inwoners van Nieuwleusen zijn algeheel tevreden over hun woonplaats Nieuwleusen. Ze vinden
hun dorp mooi en aantrekkelijk en zij voelen zich hier veilig. Het grootste deel van het dorp voelt zich
gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun woonomgeving en de Nieuwleusenaren zijn
tevreden over de hoeveelheid groen in hun woonomgeving. Ook vinden ze in het algemeen de
openbare ruimte in hun woonkern voldoende. Wel is bijna een kwart van de inwoners redelijk
verdeeld over de waarde van de cultuurhistorie van het dorp, waaronder met name de leeftijd tot en
met 49 jaar. Over de verkeersveiligheid is er een erg verdeelde mening. Ongeveer 35% van de
inwoners van Nieuwleusen is niet tevreden over de verkeersveiligheid in het dorp. Ook vindt 20% van
de inwoners dat er onvoldoende parkeermogelijkheden zijn in hun woonomgeving. Bijna 40% stoort
zich aan de leegstaande panden/huizen in het dorp.
Het dorp geeft een 7,8 gemiddeld als rapportcijfer voor Nieuwleusen als geheel. Over het
woningaanbod zijn de inwoners van het dorp over het algemeen tevreden, met een gemiddelde van
een 6,9. Waar aandacht aan moet worden besteed is ten eerste de seniorenwoningen. Dit aanbod
scoort onder het gemiddelde en met name de groep 60 jaar en ouder geeft hier een laag cijfer. Ook
de groep die op dit moment in seniorenwoningen woont geeft hier een laag cijfer. Verder is op dit
moment ook behoefte aan betere doorstroommogelijkheden binnen Nieuwleusen. Dit geldt met
name voor de groep die op dit moment in rijtjeshuizen en seniorenwoningen wonen. Deze groep
geeft het laagste cijfer. Over de ontsluiting van de woonwijk, de diversiteit en aanbod van de
woningen, zijn de inwoners van Nieuwleusen meer dan tevreden. Deze eindigen allemaal ruim boven
de 7 gemiddeld.
Het gemiddelde van de beoordeling van de voorzieningen binnen het dorp scoort ook redelijk hoog,
met een 7,1. De inwoners van Nieuwleusen vinden dat met name de voorzieningen voor ouderen en
de zorgvoorzieningen aandacht verdient. Ook scoort het aanbod en de ruimte van de
parkeervoorzieningen in de woonwijk onder het gemiddelde, namelijk een 6,9. Met name de groep
‘tot en met 27 jaar’ maakt zich zorgen over de voorzieningen in het dorp en scoort veelal onder het
gemiddelde. Volgens hen verdient het aanbod van winkels en van activiteiten meer aandacht en ook
geven zij een lager cijfer aan de voorzieningen voor ouderen. Over de voorzieningen voor kinderen is
Nieuwleusen erg tevreden, met een gemiddelde van een 7,5
Over het aanbod van ‘de Spil’ zijn de inwoners van Nieuwleusen tevreden, met als rapportcijfer een
7,1. Wel is het voor veel inwoners nog onduidelijk wat ‘de Spil’ exact gaat aanbieden. De Spil moet
een sport- en ontmoetingscentrum worden voor jong en oud en activiteiten die de inwoners van
Nieuwleusen graag zien zijn een filmhuis/bioscoop/theater, programma’s met cultuur, een
bibliotheek en eventueel een VVV kantoor. De inwoners van Nieuwleusen zien graag veranderingen
met betrekking tot de snelheid van het verkeer in hun woonomgeving. Ook willen ze veranderingen
zien bij de Backxlaan/Den Hulst. Ook is de parkeerdruk tijdens de zaterdagmarkt op de Grote Markt
te hoog. De Backxlaan/N377 wordt samen met het kruispunt Julianalaan/Beatrixlaan als onveilige
locatie beschouwd. Op het gebied van groenvoorzieningen ligt met name de nadruk op het behoud
van het groen en het netjes bijhouden hiervan. Meer uitlaat- en wandelplekken, realisatie
kinderboerderij en uitbreiden/opwaarderen Palthebos wordt genoemd. Werkgelegenheid moet
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gestimuleerd worden en in het bijzonder voor de jongeren in het dorp. De mooiste plekken van
Nieuwleusen zijn Palthebos, Hulsterplas, Oosterveen en Ruitenveen en tenslotte stippen de inwoners
hun eigen huis aan als mooiste plek. De inwoners van Nieuwleusen geven Plaatselijk Belang
gemiddeld een 7,8. De groepen ‘tot en met 27 jaar’ en ’28 tot en met 43 jaar’ geven een iets lager
waarderingscijfer. Aan deze twee groepen zal het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen in de
toekomst extra aandacht moeten besteden.
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Inleiding
Uit naam van Plaatselijk Belang Nieuwleusen is aan GT Salesplan gevraagd een
leefbaarheidsonderzoek uit te voeren. Plaatselijk Belang wilt graag horen hoe u de toekomst van
Nieuwleusen voor u ziet. Dit rapport is een weergave van de resultaten van dit onderzoek. De
onderzoekers bedanken het bestuur van het Plaatselijk Belang en Arend Jan Schuurman voor het
gewenste vertrouwen en geduld.
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Hoofdstuk 1: Voorinformatie onderzoek
1.1 Introductie Plaatselijk Belang
Het Plaatselijk Belang zet zich in voor het algemeen belang van de inwoners van de vroegere
gemeente Nieuwleusen. Door de verandering, ‘gemeentelijke herindeling’, met de gemeente Dalfsen
is direct een vereniging opgericht, namelijk ‘Plaatselijk Belang Nieuwleusen’.
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op Plaatselijk Belang om mee te spreken in diverse zaken,
die het dorp en haar inwoners aangaan en die vaak een link hebben met de gemeente Dalfsen.
Plaatselijk Belang wordt steeds vaker om advies gevraagd als het gaat om de ontwikkelingen in hun
kern. Dit is een goed teken, want hierdoor neemt het Plaatselijk Belang een steeds belangrijkere
positie in en wordt het serieus genomen als intermediair tussen de leden, inwoners van haar kern,
maar ook naar de overheid/gemeente toe.
Wat doet Plaatselijk Belang voor het dorp Nieuwleusen?
-

Bevordert leefbaarheid van Nieuwleusen.
Dringt aan op goede huisvesting voor jong en oud en mensen die zorg nodig hebben.
Geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies
Zijn eerste aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Dalfsen over
aangelegenheden over Nieuwleusen
Maakt zich sterk voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau en
werkgelegenheid
Stimuleert en ondersteunt nieuwe ontwikkelingen.
Streeft naar maximale (verkeers)veiligheid
Werkt aan de bevordering van de samenhorigheid en gezelligheid in het dorp Nieuwleusen

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: H.R. de Boer
Secretaris/ Penningmeester: K. Tempelman-van Gijssel
Algemeen bestuur:
P. Lier
A.J. Schuurman
H. Ruinemans-Kort
G. Scholten-Bonen
H.J. Brasjen
G. Schoonhoven
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1.2 Ontwikkelen vragenlijst
Vanuit Plaatselijk Belang is er de behoefte ontstaan om de belangen van haar inwoners nog beter en
scherper in beeld te krijgen. Er is gekozen om dit te doen met een kwantitatief onderzoek. Een aantal
belangrijke punten moesten terugkomen in de vragenlijst:
- Anonimiteit
- Verschillen in belang bij verschillende leeftijdsgroepen
- Dorp en Omgeving
- Woningaanbod
- Voorzieningen
- ‘De Spil’
- Verkeersveiligheid
- Groenvoorzieningen
- Werkgelegenheid
- Mooiste plek van Nieuwleusen
Deze belangrijke factoren zijn verwerkt in de vragenlijst.

1.3 Algemene Ledenvergadering (05-05-2017)
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering in 2017 zijn er verschillende belangrijke thema’s besproken
en is er een korte brainstormsessie gehouden aan het einde van deze vergadering. Er werd in kleine
groepjes besproken wat men goed vond gaan, wat er beter kan, wat er anders moet en tenslotte wat
de wensen van de leden waren met betrekking tot het dorp Nieuwleusen. Hieronder een overzicht
van de bevindingen destijds van de leden van het Plaatselijk Belang.
Wat gaat er goed:
1. Sportvoorzieningen
2. Voortgezet onderwijs
3. Multifunctionele accommodatie middengebied "De Spil"
4. De Hulstkampen
5. Vereniging Plaatselijk Belang Nieuwleusen
6. Gratis parkeren
7. Zwembad De Meule
8. Aanbod winkelvoorzieningen
9. Groenvoorzieningen
10. Sociaal gebeuren
11. Fusie Nieuwleusen en Dalfsen tot een gemeente.
Wat kan er beter:
1. Verkeersknelpunten sneller oplossen
2. Parkeerreglement en verkeerssituatie op de Grote Markt
3. Aanpak burg. Backxlaan parkeerproblemen, parkeren aan één kant en openstaande
randen fietspad
4. Open fietspad N377 door het dorp
5. Telefonische en internet bereikbaarheid (glasvezel)
6. Handhaving op hondenpoep

6

7. Duidelijkheid ten aanzien van voorrangssituaties.
8. Openingstijden gemeentelijk servicepunt Nieuwleusen
9. Kunstijsbaan buiten
10. Ouderenzorg
11. Terugkoppeling overleggen/onderhandelingen PBN met gemeente
12. Hogere verkeersdrempel bij Albert Heijn
13. Tegengaan vandalisme Palthebos door middel van (nep) camera
Wat moet anders:
1.
2.
3.
4.

Verkeersdrempels Pr. Beatrixlaan
Looproute van Middengebied naar Begraafplaats
Fiets en wandelpad langs Burg. Backxlaan
Meer hondentoiletten

Wensen voor de toekomst:
1. Blijven investeren in sportaccommodaties
2. Blijvende aandacht voor ouderenzorg
3. Winkelbestand op peil houden
4. Voorzieningen op peil houden
5. Ontsluitingsweg oostkant Nieuwleusen
6. Seniorenwoningen op vrijkomende locaties De Zaaier en De Wegwijzer
7. Doortrekken Wilhelminalaan naar Julianalaan
8. Zo veel mogelijk doelgroepen laten benutten met betrekking tot de activiteiten ‘De Spil’
9. Huidige openingstijden zwembad handhaven en niet verminderen.
10. Energieneutraal maken De Spil, zwembad, en sportaccommodaties
11. Zinvolle bestemming aan leegkomende gebouwen
12. Meer groen met wandelpaden rond het dorp
13. Ouderenvoorzieningen en passende woningen in de kern/centrum
14. Behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Jagtlusterallee
Aan de hand van deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waren er genoeg aanknopingspunten
de volgende onderwerpen breder uit te gaan zetten, namelijk bij de burger in Nieuwleusen. Op basis
van de meningen van de leden, lag er een goede basis voor een verder onderzoek en verbreding naar
alle inwoners van Nieuwleusen. Om zo een algeheel beeld te krijgen van wat de inwoners van
Nieuwleusen nu zelf willen en belangrijk vinden.
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Hoofdstuk 2: Onderzoek ontwerp
2.1 Onderzoeksmethode en instrument
Bij het onderzoek is er gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit gesloten vragen
en een deel uit open vragen. Door de vragenlijst te anonimiseren, worden er eerlijke antwoorden
verwacht waardoor de betrouwbaarheid zal stijgen. Hierdoor wordt er een kader gecreëerd voor de
toekomst van Nieuwleusen
Een surveyonderzoek is een gestructureerde dataverzamelingsmethode. De vraagstelling staat van
tevoren vast en de ondervraagde kan kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden. De antwoorden
die de respondenten geven vormen het fundament voor de dataset die de onderzoeker gaat
gebruiken bij de kwantitatieve analyse (Verhoeven, 2010).
GT Salesplan heeft zelf een vragenlijst ontwikkeld naar aanleiding van alle informatie uit het vorige
hoofdstuk. Ook heeft de heer Kooistra een aantal bestuursvergaderingen gevolgd, om zodoende
nauw betrokken te zijn bij wat Plaatselijk Belang terug wil zien in de vragenlijst. Dit
leefbaarheidsonderzoek bestaat uit gesloten vragen en open vragen. De gesloten vragen zijn er om
een bepaalde mening en mate te peilen bij de inwoners van Nieuwleusen. De open vragen geven
meer richting naar de oplossing van bepaalde problemen en de waarom van de gesloten vragen.

2.2 Onderzoeksdoelgroep
Doelgroep van het leefbaarheidsonderzoek zijn de inwoners van het dorp Nieuwleusen. Hier telt ook
het buitengebied van het dorp bij. De leeftijdscategorie die werd aangehouden is vanaf 10 jaar tot en
met de hogere leeftijden. Hier is bewust voor gekozen, omdat het Plaatselijk Belang ook van de jeugd
wil weten wat zij belangrijk vinden in het dorp. Het dorp Nieuwleusen zelf heeft ongeveer 5800
inwoners. Het buitengebied kent ongeveer 5300 inwoners. Doel is om hier 10% van te kunnen
enquêteren.
Het dorp kent ook een groot gedeelte oudere inwoners en om die ook de kans te geven mee te doen
aan het leefbaarheidsonderzoek is gekozen om ook met name met hardcopy vragenlijsten te werken.
Dus zowel een online vragenlijst als een hardcopy vragenlijst is ingezet om zo de gehele doelgroep te
kunnen gebruiken. De inwoners van Nieuwleusen konden hun mailadres opgeven en zij worden ook
op de hoogte gehouden van de resultaten van dit onderzoek.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksresultaten
3.1 Uitvoering onderzoek
Tijdens de jaarlijkse koninginnemarkt in september 2017 was de aftrap van de vragenlijst. Op de
eerste dag van de werving van de respondenten hadden al 237 mensen de vragenlijst ingevuld.
Daarna werd ook de enquête ook online gezet. Zo konden de bewoners van Nieuwleusen op
verschillende manieren de vragenlijsten invullen. Deze werd beschikbaar gesteld op verschillende
nieuwsplatform van het dorp. Hier kwamen al gauw 150 ingevulde enquêtes uit. Ook is er een link
van de enquête uitgezet naar alle leden van het Plaatselijk belang. Het doel was om in totaal 900
ingevulde vragenlijsten te ontvangen, dit houdt in dat ongeveer 10% van de inwoners heeft
deelgenomen aan de enquête. Uiteindelijk is dit doel behaald op zaterdag 3 maart met maar liefst
1006 ingevulde vragenlijsten.

3.2 Respons onderzoek
Tabel 1: Respons onderzoek
Gevraagde
respondenten
1400

Ingevulde vragenlijsten
1006

Tabel 2: % Man/Vrouw

Man
Vrouw
Totaal

%
36,1
63,9
100

Tabel 3: % lid van Plaatselijk Belang
Lid van PB?
Ja
Nee
Totaal

%
24,9
75,1
100

Aantal
234
707
941

Tabel 4: %Woonachtig in Kerngebied/Buitengebied
Waar woont u?
Kerngebied
Buitengebied
Totaal
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%
62,6
28,1
100

Aantal
630
283
913

Tabel 5: Wat is uw gezinssamenstelling?
Gezinssamenstelling
Alleenstaand zonder
thuiswonende
kinderen
Alleenstaand met
thuiswonende
kinderen
Samenwonend zonder
thuiswonende
kinderen
Samenwonend met
thuiswonende
kinderen
Getrouwd zonder
thuiswonende
kinderen
Getrouwd met
thuiswonende
kinderen
Bij ouders woonachtig
Totaal

%
9,7

3,8

15,1

9,8

25,6

25,7

4,7
100

Tabel 6: Welke soort woning woont u?
Soort Woning
Eengezinswoning in rij
Twee onder één kap
Vrijstaande woning
Seniorenwoning
Appartement/kamer/overige
Totaal

%
8,7
30,8
50,0
2,1
4,4
100
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Tabel 7: Welke beschrijving is op u van toepassing?

Ik ben in Nieuwleusen
geboren, getogen en er
blijven wonen
Ik ben in Nieuwleusen
geboren, getogen, naar
elders verhuisd en weer
teruggekeerd
Ik ben niet in Nieuwleusen
geboren en woon hier
minder dan vijf jaar
Ik ben niet in Nieuwleusen
geboren en woon hier vijf
jaar of langer
Totaal

%
30,7

8,5

10,1

45,6

100

Grafiek 1: Leeftijdsklasse vergeleken met soort woning
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Er zijn uiteindelijk ongeveer 1400 vragenlijsten uitgedeeld/geworven en hiervan zijn er 1006
ingevuld. Van de ingevulde vragenlijsten is ongeveer 64% vrouw en 36 % man. Ongeveer een kwart
van de respondenten is lid van Plaatselijk Belang Nieuwleusen. De rest is op dit moment nog geen lid.
Ruim meer dan de helft (63%) woont in het kerngebied en maar liefst 37 % in het buitengebied van
Nieuwleusen. In Nieuwleusen bestaat de gezinssamenstelling voor de helft van de respondenten uit
getrouwde mensen, met of zonder thuiswonende kinderen. De meeste Nieuwleusenaren wonen in
een vrijstaand huis (50%). Daarnaast woont ruim 31% in een ‘twee onder één kap huis’. Veel van de
huidige inwoners van Nieuwleusen zijn hier niet geboren, maar wonen hier inmiddels wel langer dan
vijf jaar (45,6%). Daarnaast is er de groep inwoners die in Nieuwleusen geboren, getogen en er is
blijven wonen (30,7%). Ook is er de groep inwoners die niet in Nieuwleusen geboren is en hier
minder dan vijf jaar woont (10,1%). Tenslotte is er de groep die in Nieuwleusen geboren en getogen
is, naar elders is verhuisd en weer is teruggekeerd (8,5%).
Zoals je in grafiek 1 ziet, is er met betrekking tot de leeftijdsklassen en de woning waarin zij wonen.
Nog een opvallend iets. Zo blijkt, dat van de groep 60+, de meeste nog in een vrijstaande woning
wonen. Daar is een verschuiving te verwachten naar meer seniorenwoningen of rijtjeshuizen.
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3.3 Resultaten onderzoek
3.3.1 Het dorp en Omgeving
Grafiek 1: Ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk

De inwoners van Nieuwleusen vinden hun dorp mooi en aantrekkelijk, namelijk 49% van de inwoners
is het hier helemaal mee eens. Nog eens 35% is het hier enigszins mee eens. Ongeveer 16% is het
hier enigszins mee oneens of helemaal mee oneens.
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Grafiek 2: Ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk in vergelijking met de leeftijdsklasse

In het grafiek hierboven zie je de verdeling van leeftijdsklassen met betrekking tot in hoeverre zij het
dorp mooi en aantrekkelijk vinden. Zoals je ziet in de grafiek zijn het percentueel gezien, vooral de
leeftijdsklassen ’44 tot en met 59 jaar’ en de leeftijdsgroep ’60 jaar en ouder’ die het dorp het meest
aantrekkelijk vinden. De andere twee groepen, ‘tot en met 27 jaar’ 28 tot en met 43’ vinden dit
relatief minder.
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Grafiek 3: Ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk in vergelijking met hoe lang hier woonachtig

In deze grafiek hierboven zie je dat de mensen die niet in Nieuwleusen geboren zijn, maar hier toch
langer dan 5 jaar wonen, de grootste groep is, die het enigszins tot helemaal eens is met de stelling
‘ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk’. Ook opvallend zijn de percentages bij ‘enigszins mee
oneens’ en ‘helemaal mee oneens’. Je ziet dat met name de groep, die hier geboren en getogen is
hier een hoog percentage heeft en bovendien de groep die later is teruggekeerd (blauw in legenda).
Een deel van deze groep vindt zijn eigen dorp enigszins niet mooi en aantrekkelijk.
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Grafiek 4: Ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk (Buitengebied)

In de grafiek hierboven worden het percentage weergegeven van de inwoners van Nieuwleusen in
het buitengebied. Hier vindt bijna 50% en 32% het dorp enigszins of helemaal mooi en aantrekkelijk.
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Grafiek 5: Ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk (Kerngebied)

Deze grafiek geeft de percentages weer van de inwoners van het kerngebied met betrekking tot de
stelling ‘ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk’. Hier is een iets lager percentage het helemaal
oneens met de stelling ‘ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk’. Dat scheelt ongeveer 3% met het
buitengebied.
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In de grafiek hieronder zijn de vragen ‘ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk’ en de vraag ‘Met welk
rapportcijfer waardeert u uw woonomgeving’ vergeleken. Aan rechterkant zie je bij de kopjes ‘Mean’
het gemiddelde cijfer staan met welk rapportcijfer zij hun woonomgeving waarderen. Opvallend is
dat de inwoners van Nieuwleusen die het dorp helemaal niet mooi en aantrekkelijk vinden, wel een
hoger rapportcijfer geven aan hun woonomgeving, dan de mensen die hier enigszins mee oneens
zijn. Ondanks dat zij hun woonomgeving dus niet mooi en aantrekkelijk vinden, geven zij wel een
relatief hoog cijfer als rapportcijfer.
Grafiek 6: Ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk i.v.m. rapportcijfer woonomgeving
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Grafiek 7: Ik vind dat er voldoende groen is in mijn woonomgeving

De inwoners van Nieuwleusen vinden het dorp in zekere mate voldoende groen. 57% is het helemaal
eens met deze stelling en 33% enigszins. 10% is het hier enigszins of helemaal niet mee eens. In
grafiek 8 en 9 op de volgende pagina is dezelfde vraag gepresenteerd, maar dan alleen geldend voor
de inwoners in het kerngebied en het buitengebied. Opvallend is dat de inwoners van het
buitengebied relatief ‘meer helemaal eens zijn’ met de stelling ‘ik vind dat er voldoende groen is in
mijn woonomgeving’. Dit kan komen doordat er in het buitengebied daadwerkelijk meer groen te
zien is.
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Grafiek 8: Ik vind dat er voldoende groen is in mijn woonomgeving (Kerngebied)

Grafiek 9: Ik vind dat er voldoende groen is in mijn woonomgeving (Buitengebied)
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Grafiek 10: Ik hecht waarde aan de cultuurhistorie van mijn woonomgeving

In grafiek 10 zie je al een meer verdeelde cirkeldiagram. Meer dan 20% van Nieuwleusen is het met
de bovenstaande stelling enigszins of helemaal niet eens. 35% van de inwoners zijn het hier wel
helemaal mee eens en daarnaast 44% enigszins mee eens. In grafiek 11 is dezelfde stelling
weergegeven alleen dan verdeeld in de leeftijdsklassen die zijn opgesteld. Zo zie je bij de groepen die
het enigszins of helemaal eens zijn met deze stelling, de groepen ’44 tot en met 59 jaar’ en ’60 jaar
en ouder’ zijn. Meer dan 75% van de stemmen komt uit deze groepen. Zo zie je dat de ‘oudste twee’
leeftijdsgroepen de cultuurhistorie van het dorp belangrijker vindt, dan de twee groepen daaronder.
Zo zie je bij het antwoord ‘Enigszins mee oneens’ dat twee jongste groepen hier de boventoon
voeren. Zo zou je kunnen voorspellen dat de jongere groepen, de cultuurhistorie van het dorp in
zekere mate minder belangrijk vinden. In grafiek 12 is dezelfde stelling weergegeven en verdeeld in
buitengebied en kerngebied. Met name het Kerngebied vindt de cultuurhistorie in zekere mate
belangrijker, dan de inwoners in het buitengebied. Uit de volgende grafiek (13) kun je goed
opmaken, dat vooral de groep die hier langer dan vijf jaar woonachtig is, in redelijke mate de
cultuurhistorie van Nieuwleusen belangrijk vindt, bijna 80% geeft dit enigszins of helemaal toe. In de
laatste grafiek van dit thema (14) wordt deze stelling vergeleken met de voorziening vraag over het
aanbod van de ‘Spil’. Hier is voor gekozen, omdat cultuur ook een belangrijk item wordt in de ‘Spil’.
Uit de grafiek komt naar voren dat de inwoners van Nieuwleusen die een hoog cijfer geven op het
aanbod van de ‘Spil’ ook tegelijkertijd de cultuurhistorie van het dorp belangrijk vinden. Hieruit kun
je concluderen dat de mensen die de cultuurhistorie van hun dorp belangrijk vinden, ook het meest
tevreden zijn met het aanbod van de ‘Spil’.
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Grafiek 11: Ik hecht waarde aan de cultuurhistorie van mijn woonomgeving i.v.m. Leeftijdsklasse
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Grafiek 12: Ik hecht waarde aan de cultuurhistorie van mijn woonomgeving
(Kerngebied/Buitengebied)
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Grafiek 13: Ik hecht waarde aan de cultuurhistorie van mijn woonomgeving in vergelijking met
percentage dat hier niet geboren is en hier wel vijf jaar of langer woont
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Grafiek 14: Ik hecht waarde aan de cultuurhistorie van mijn woonomgeving in vergelijking met het
aanbod van de ‘Spil’
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Grafiek 15: Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid in mijn woonomgeving

In grafiek 15 ziet u dat 35 % het enigszins of helemaal niet eens is met de stelling ‘ik ben tevreden
over de verkeersveiligheid in mijn woonomgeving’. Een groot gedeelte is het hier dus in zekere mate
niet mee eens. Dat betekent dat het dorp Nieuwleusen vindt dat de verkeersveiligheid in het dorp
een stuk beter kan. In grafiek 16 zie je de vergelijking tussen deze stelling verdeeld in leeftijdsklassen.
Met name de leeftijdsklassen ’44 tot en met 59 jaar’ en ’60 jaar en ouder’ zijn het gezamenlijk niet
tevreden over de verkeersveiligheid. De leeftijdsklasse ‘tot en met 27 jaar’ heeft minder problemen
met de verkeersveiligheid. Uit grafiek 17 en 18 komt naar voren dat de inwoners van het kerngebied
meer tevreden zijn over de verkeersveiligheid dan de inwoners van het buitengebied. De inwoners
van het buitengebied zijn in meerdere mate ontevreden over de verkeersveiligheid. Dit kan erop
duiden dat met name in het buitengebied gevaarlijke situaties zijn en hier te hard gereden wordt. In
grafiek 19 zie je dat met name de getrouwde stellen met en zonder thuiswonende kinderen, een
grote groep weergeeft, die het enigszins of helemaal niet eens is met deze stelling. Ongeveer de helft
van deze groepen is het niet eens met deze stelling. Dit kan komen doordat ze er nu met kinderen
wonen of vroeger met kinderen hebben gewoond en dit een beschermingseffect is voor hun
kinderen.
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Grafiek 16: Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid van mijn woonomgeving (Leeftijdsklasse)
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Grafiek 17: Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid van mijn woonomgeving (Kerngebied)
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Grafiek 18: Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid in mijn woonomgeving.
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Grafiek 19: Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid van mijn woonomgeving in vergelijking met
Samenstelling gezin
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Grafiek 20: De kwaliteit van de woonomgeving is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zoals je in grafiek 20 kan zien, zijn de inwoners van Nieuwleusen het in zekere mate eens met de
stelling ‘De kwaliteit van de woonomgeving is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Meer dan
90% is het hier enigszins tot helemaal mee eens. Dit betekent dat de inwoners zich verantwoordelijk
voelen voor de kwaliteit van de woonomgeving.
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Grafiek 21: Ik stoor mij aan leegstaande gebouwen/huizen in Nieuwleusen

Ruim 60% van de respondenten stoort zich in zekere mate aan de leegstand in gebouwen en huizen.
Een kleine 40% stoort zich hier in mindere mate aan. In grafiek 22 worden de percentages
weergegeven op basis van waar de inwoners woonachtig zijn. De boventoon wordt gevoerd door het
kerngebied dat het in zekere mate oneens is met deze stelling. Zij storen zich dus aan de leegstaande
gebouwen/huizen in Nieuwleusen. De inwoners van het buitengebied zijn hier minder verdeeld over
en verschillen redelijk van antwoord. Wel komt hier naar voren bij grafiek 23 en 24 dat er per gebied
wel een sterke mate van overeenkomst is met betrekking tot het storen aan de leegstand in
Nieuwleusen. Wel liggen de irritaties hoger bij het ‘kerngebied’ dan bij het ‘buitengebied’. Duidelijk
punt voor Plaatselijk Belang om hier wat mee te gaan doen richting de gemeente. Tenslotte wordt in
grafiek 25 deze stelling vergeleken met de vraag bij voorzieningen, met betrekking tot het aanbod
van winkels. Opvallend is dat de gemiddelde cijfers per categorie, denk hierbij aan ‘helemaal oneens,
enigszins mee oneens etc. ongeveer even hoog zijn. Met name de groepen die zich helemaal of
enigszins storen aan de leegstand, zijn gemiddeld iets minder tevreden het aanbod van de winkels in
Nieuwleusen, dan de groepen die zich niet storen aan de leegstand. Dit verschil is echter wel klein.
De lagere cijfers komen met name vandaan uit de groepen die het helemaal of enigszins eens zijn
met deze stelling. Deze zijn dus in grotere mate minder tevreden over het aanbod winkels in het dorp
Nieuwleusen. Wel bevat deze stelling ook het component huizen, en dit heeft weinig te maken met
het aanbod van winkels. Gebouwen echter wel.
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Grafiek 22: Ik stoor mij aan leegstaande gebouwen/huizen in Nieuwleusen (Kerngebied/Buitengebied)
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Grafiek 23: Ik stoor mij aan de leegstaande gebouwen/huizen in Nieuwleusen (Kerngebied)
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Grafiek 24: Ik stoor mij aan de leegstaande gebouwen/huizen in Nieuwleusen (Buitengebied)
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Grafiek 25: Ik stoor mij aan de leegstaande gebouwen/huizen in Nieuwleusen in vergelijking met het
aanbod van winkels
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Grafiek 26: Ik vind dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in mijn woonomgeving

Het merendeel van de respondenten, 50% (Helemaal mee eens) en 31% (Enigszins mee eens), vindt
dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn in zijn of haar woonomgeving. Wat betreft parkeren is
het dus goed te doen, aldus de inwoners van Nieuwleusen. Toch is nog 20% het hier niet helemaal of
enigszins mee eens. Een redelijke groep zou hier graag uitbreiding in zien. In grafiek 27 worden de
stelling ‘ik vind dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn in mijn woonomgeving’ en de stelling
‘Wat vindt u van het aanbod en de ruimte van de parkeervoorzieningen in de woonwijken’ met
elkaar vergeleken. De inwoners die vinden dat er helemaal of enigszins te weinig
parkeermogelijkheden zijn in de woonomgeving scoren een gemiddeld beduidend minder hoog cijfer
dan de groepen die dit helemaal of enigszins voldoende vinden. Deze gemiddelden kun je zien aan de
zijkant van de grafiek bij de kopjes ‘Mean’.
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Grafiek 27: Ik vind dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn in mijn woonomgeving in vergelijking
met het aanbod en de ruimte voor parkeervoorzieningen in de woonwijken
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Grafiek 28: Ik vind dat de openbare ruimte in mijn woonkern voldoende is

Meer dan 85% vindt dat openbare ruimte in zijn of haar woonkern voldoende is. De respondenten
zijn hier voor het grootste gedeelte met elkaar eens, dat wat betreft dit onderwerp, het wel goed zit
in Nieuwleusen.
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Grafiek 29: Ik voel mij veilig in mijn dorp

Meer dan 90% zegt zich enigszins of helemaal veilig te voelen in zijn dorp. Maar liefst 3% zegt het
hier helemaal mee oneens te zijn. Deze 3% dat zich helemaal onveilig voelt komt met name uit de
volgende groepen, namelijk ‘tot en met 27 jaar’, van ‘44 jaar tot 59 jaar’ en tenslotte ’60 jaar en
ouder’. In grafiek 30 wordt de vergelijking tussen deze stelling en het rapportcijfer van de
woonomgeving vergeleken. Opvallend hierbij is dat het gemiddelde cijfer dat het helemaal niet eens
is met deze stelling hoger ligt, dan het gemiddelde cijfer bij enigszins oneens. Opvallend is dat
hiernaast degene die zich heel veilig voelen in hun dorp, ook een beduidend hoger gemiddelde cijfer
geven aan hun woonomgeving. In grafiek 32 en 33 worden komen de groep ‘tot en met 27 jaar’ en de
groep ’60 jaar en ouder’ naar voren in vergelijking met deze stelling. De groep ’60 jaar en ouder’
voelt bijna 10% zich helemaal of enigszins onveilig in hun dorp. Bij de groep ‘tot en met 27 jaar’ ligt
dit onder de 5%.
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Grafiek 30: Ik voel mij veilig in mijn dorp in vergelijking met de leeftijdsklassen
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Grafiek 31: Ik voel mij veilig in mijn dorp in vergelijking met rapportcijfer woonomgeving
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Grafiek 32: Ik voel mij veilig in mijn dorp (tot en met 27 jaar)
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Grafiek 33: Ik voel mij veilig in mijn dorp (60 jaar en ouder)

Tabel 4: Gemiddelde rapportcijfer woonomgeving
Aantal rapportcijfers
848

Gemiddeld cijfer
7,8

De respondenten, de 848 inwoners van Nieuwleusen geven hun woonomgeving een 7,8. Dit is
natuurlijk een mooi cijfer en juist door de vele respondenten een goede weerspiegeling van het dorp.
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3.3.2 Woningaanbod

Grafiek 1: Gemiddelde cijfer per woningvraag

Met betrekking tot het woningaanbod is er een redelijke verdeeldheid. Het gemiddelde cijfer is een
6,9. Hierboven zie je de cijfers per vraag van het woningaanbod. Wat opvallend is aan de gemiddelde
cijfers zijn ten eerste het aanbod van seniorenwoningen en tegelijkertijd de
doorstroommogelijkheden. Deze scoren allebei onder het gemiddelde, aanbod seniorenwoningen
een 6,4 en doorstroommogelijkheden een 6,6.
In de grafiek hieronder is er daarnaast ook nog een verdeling gemaakt in klassen. Deze staan rechts
weergegeven. Zo zie je dat de leeftijdsklasse ’60 jaar en ouder’ het gemiddelde cijfer nog lager is bij
het aanbod aan woningen van senioren, namelijk een 6,1. Ook scoort de eerste leeftijdsklasse, tot en
met 27 jaar, ook over het algemeen gemiddeld onder de 6,9. In grafiek 3 zie je dat de mensen die in
een seniorenwoning woonachtig zijn, een nog lager gemiddelde geven aan het aanbod
seniorenwoningen. Dit zou kunnen duiden op dat zij hebben ervaren hoe moeilijk het is om aan een
seniorenwoning te komen. Dit cijfer komt zelfs onder de 6 terecht. Ook vinden de inwoners die in
een rijtjeshuis wonen de doorstroommogelijkheden ook onder het gemiddelde. Deze scoort ook
bijna één punt onder het gemiddelde. Ook de inwoners die in seniorenwoning wonen scoren aardig
onder het gemiddelde met de doorstroommogelijkheden. In grafiek 4 komt ook weer naar voren dat
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zowel de doorstroommogelijkheden als de seniorenwoningen in beide gebieden (Kerngebied en
Buitengebied) onder het gemiddelde scoren.
Grafiek 2: Gemiddelde cijfer per vraag (woningaanbod) met betrekking tot leeftijdsklasse
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Grafiek 3: Gemiddelde cijfer (Woningaanbod) met betrekking tot soort woning
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Grafiek 4: Gemiddelde cijfer (Woningaanbod) met betrekking tot woongebied
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3.3.3 Voorzieningen

Grafiek 1: Gemiddelde per vraag (Voorzieningen) met betrekking tot de leeftijdsklasse
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Grafiek 2: Gemiddelde per vraag (Voorzieningen)

Alle gemiddelde scores zitten tussen de 6 en de 7. Alleen de voorzieningen van ouderen en de
zorgvoorzieningen scoren onder het gemiddelde. Zo vinden de inwoners van Nieuwleusen dat als het
gaat om de voorzieningen voor ouderen, dat hier nog veel verbetering in zit. Met een gemiddelde
van een 6,7 is dit geen hoog cijfer en hier ligt dan ook zeker verbetering voor Nieuwleusen.
In de grafiek eronder wordt weer een weerspiegeling geven van de verschillende leeftijdsklassen en
wat zij per groep vinden en welk gemiddelde cijfer zij geven met betrekking tot het thema
voorzieningen. Zo vindt vooral de jongere populatie, tot en met 27 jaar, dat de voorzieningen van
ouderen aandacht verdient. Ook vinden de twee oplopende leeftijdsklassen ‘28 tot en met 43’ en ’44
tot en met 59’ dat hier aandacht aan besteed moet worden. Opvallend hierbij is dat deze drie
groepen gemiddeld een lager cijfer geven voor de voorzieningen van ouderen, dan voor de
leeftijdsgroep zelf (60 jaar en ouder). Zij geven zelf namelijk een 7.
Ook vindt de jongere doelgroep ‘tot en met 27 jaar’ dat de zorgvoorzieningen ook beter moeten. Ook
geeft de jongere doelgroep een lager cijfer aan het winkelaanbod in Nieuwleusen, namelijk een 6,5.
Dit is een stuk lager dan het gemiddelde (7). Hetzelfde geldt voor het aanbod aan activiteiten en
evenementen in Nieuwleusen. Hier geeft deze doelgroep ook een lager cijfer en zit hiermee ook
onder het gemiddelde van 7.
Opvallend is daarnaast dat de doelgroep ’60 jaar en ouder’ zelf vaak boven de gemiddelde cijfers zit.
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Zo zijn zij meer dan gemiddeld tevreden over het parkeeraanbod in het winkelgebied en over de
activiteiten en evenementen zijn zij ook meer dan tevreden. Zo becijferen ze samen met de
doelgroep 44 tot en met 59 jaar ook dat het aanbod van de Spil goed is. De twee andere
leeftijdsklassen zijn hier gemiddeld minder tevreden over. Dit zou een positieve wending kunnen zijn
voor deze generaties en zij verwachten veel van het aanbod van de ‘Spil’.

3.3.4 Open vragen
Voorzieningen
Vraag 1: Wat voor aanbod zou u willen zien in ‘De Spil’?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Filmhuis/bioscoop/theater 36x
Multifunctioneel aanbod voor iedereen 36x
Activiteiten jeugd 35x
Activiteiten/ontmoetingsplaats ouderen 34x
Onvoldoende bekend 32x
Sportactiviteiten 30x
Programma’s met cultuur 27x
Bibliotheek 26x
Muziek (les) 18x
Scholing/ Cursussen 12x
Dorpscafé 7x
VVV 7x
Pinautomaat (Rabobank bijkantoor) 6x
Kunst 6x
Goede gemeenschappelijke ruimte 5x
Maatschappelijk werk 5x
Binnenzwembad 4x
Voor mensen met een beperking activiteiten 4x
Verenigingen 3x
Mogelijkheid tot zaalhuur voor feestjes 3x
Opvang Kinderen 3x
Taalcursussen 2x
Servicepunt paspoort rijbewijs etc. 1x
Carinova 1x
Voor ouderen nuttigen warme maaltijd 1x
Disco 1x
Kledingbank 1x
Biljartzaal 1x

Open Vragen
Vraag 2: Wat zou u veranderen aan de verkeersveiligheid in uw woonomgeving?
●
●
●
●
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Meer controle m.b.t. snelheid 57x
Meer rekening houden snelheid 48x
Backxlaan/Den Hulst rotonde 39x
(Backxlaan) minder drempels 29x

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De zaterdagmarkt is veel te druk om auto’s te parkeren 27x
Hoogte van drempels te hoog 25x
Meer drempels 21x
Betere trottoirs en wegen (Ruitenveen) 16x
Doorgaande weg door het dorp (Burg. Backxlaan) is te druk en smal 15x
Backxlaan duidelijkheid over voorrang 15x
Oversteek AH-zebrapad 14x
Oversteek N377 bij Den Hulst vanuit het dorp 12x
Meer verlichting 12x
Meer politie en handhaving 10x
Fietspaden, beter verlichten 9x
Betere trottoirs (ook voor rolstoelgebruikers) 9x
Kruising Bosmansweg - Westerveen is erg krap 8x
Verkeersdrukte neemt toe op Bosmansweg 6x
Aandacht voor fietsers tijdens de maisoogst(buitengebied) 5x
Backxlaan zebrapaden 5x
Rijrichting Grote markt 4x
Stoplichten einde Backxlaan/N377 4x
Rotonde/kruispunt Julianalaan/ Beatrixlaan bij sportcomplex USV 4x
Meer rotondes 4x
Meer 1-richtingswegen 3x
Meer controle fietsverlichting 3x
Geen parkeerplekken in ‘t groen (gras) 2x
30 km borden aangeven en aan houden 2x
Rekening houden met fietsers 1x
Meer speelplekken 1x
De eikenboomweg in de berkenlaan geeft rotzooi 1x
Meer parkeermogelijkheden bij de nieuwbouw 1x
Straks drukte bij De Spil, rekening mee houden 1x
Slechte bermen, valt snel met de fiets 1x
Schoon houden fietspaden 1x
Pakketbezorgers het dorp uit. 1x
Houten vangrails langs weg van Nieuwleusen naar Zwolle 1x
Bomen aan het Oosterveen moeten gesnoeid worden 1x
Bord Nieuwleusen in bebouwde kom staat precies in een bocht. 100 m verder neerzetten 1x

Vraag 3: Welke onveilige situaties/locaties in Nieuwleusen zou u kunnen benoemen?
● (Oversteek) Backxlaan/N377 (Bakker Timmer/Den Hulst) 242x
● Kruispunt Julianalaan/Beatrixlaan richting sporthal 59x
● N377 28x
● Burgemeester Backxlaan helemaal voorrangsweg 24x
● Kruispunten 23x
● Jagtlusterallee 20x
● De markt 19x
● Kruispunt Westeinde/Backxlaan 16x
● Kruisingen, door bosjes slecht zicht + hard rijden 9x
● Buitenwegen zijn onoverzichtelijk 8x
● Snelheid binnen woonwijken 8x
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grote weg Lichtmis 5x
De Smeule, moeilijk iets aan te zien komen vanwege bossen 5x
Drempels en fietspad bij kruising Julianalaan/Beatrixlaan sporthal 5x
Bij scholen 5x
Rotonde Meeleweg (auto’s gaan binnendoor) 4x
Parkeerplaats bij USV/ijsbaan, ontmoetingsplaats voor autos en dealers 4x
Westeinde te snel gereden 4x
Bosmansweg rotonde 3x
Inbraak 3x
Kruising Paltheweg - Oosterveen 1x
Bewoners die parkeren onder de nieuwburcht 1x
Smalle straat bij de Marskramer 1x
Op- en afritten van de nieuwe markt
Vinkenbuurt 1x

Vraag 4: Welke groenvoorzieningen zou u toevoegen aan uw woonomgeving?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Meer bomen 22x
Meer uitlaat-/wandel plekken 11x
Meer dieren (kinderboerderij) 11x
Meer onderhoud aan bestaand groen 9x
Speeltuin met grasvelden 8x
Meer biodiversiteit 8x
Meer planten 7x
Meer parken 5x
Hekken om speelplaatsen 5x
Minder eikenbomen in de woonwijken. Overlast blad en te groot. 2x
Groene stroken tussen nieuwbouw 1x
Uitbreiden Palthebos 1x
Fietspad naar Staphorster bos 1x
Onderhoud Hulsterplas 1x
Hondenspeelplaats 1x
Den hulst/ Rollecate groener maken 1x

Vraag 5: Wat zou u anders willen zien qua werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

53

Meer werkgelegenheid 16x
Meer werkgelegenheid voor jongeren 12x
Meer winkels, zoals action 10x
Meer ruimte voor jonge ondernemers, industrieterrein is duur. 5x
Stimuleren van vestigen in bestaande panden 3x
Grotere bedrijven behouden en mogelijkheid geven tot uitbreiding 2x
Meer locaties op zuid 2 x
IT 2x
Technische industrie 2x
Huur winkelpanden omlaag 1x
Gemeentevoorzieningen 1x
De BAM naar het industrieterrein 1x
Meer diversiteit 1x
Meer zorg qua mondzorg/orthodontie 1x

●

Zelf bepalen waar te ondernemen 1x

Vraag 6: Wat is volgens u de mooiste plek van het dorp Nieuwleusen?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Palthebos 182x
Hulsterplas 116x
Oosterveen 77x
Ruitenveen 65x
Mijn eigen huis/plekje 51x
Zuid 35x
Buitengebied 33x
Kerkenhoek 31x
Grote markt 23x
Vijver noord 19x
Westerveen 16x
Westerbouwlanden 12x
Grote park 12x
Jagtlusterallee 11x
Centrum 11x
Zandspeur 8x
Molen Massier 7x
Westeinde 6x
Oosteinde 5x
Bosmansweg 5x
De Meele 5x
Omgeving grote kerk 4x
Begraafplaats 4x
Voetbalvereniging SV Nieuwleusen 4x
Parklaan 3x
Den Hulst 3x
Stadhoek 2x
USV Voetbalvereniging 2x
Terras voor Flash + uitgang 2x
De Viersprong 2x
Sporthal 2x
Backxlaan 2x
Bushalte naar Friesland 1x
Het platteland 1x
Dommelerdijk 1x
Buitengebied 1x
Het dierenpark ten Kate 1x
Parkeerplein bij Marskramer 1x
Het Oranjefeest 1x
Het Klaverblad 1x
Rollecate 1x
De sportzalen 1x
Clubgebouw MC Nieuwleusen 1x
Brouwerij op het terras 1x
SV Nieuwleusen 1x
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Grafiek 1: Gemiddelde cijfer met betrekking tot leeftijdsklasse
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Hoofdstuk 4: Conclusies en bevindingen
Aan het onderzoek hebben voldoende mensen deelgenomen om het als representatief te laten
gelden voor Nieuwleusen, namelijk minimaal 10%.
Uit het onderzoek kan worden opgemaakt dat ongeveer 40 % van de Nieuwleusenaren hier geboren
en grotendeels getogen is.
Bijna 60 % kan worden aangemerkt als nieuwkomer. Hiervan heeft bijna 10% zich de afgelopen 5
jaar in Nieuwleusen gevestigd. Nieuwleusen mag zich dan ook aantoonbaar een aantrekkelijk dorp
noemen.
De nieuwkomers vinden Nieuwleusen over het algemeen mooier dan de autochtone inwoners.
Het buitengebied van Nieuwleusen scoort qua waardering op het aspect mooi/aantrekkelijkheid
hoger dan het dorp.
De ouderen (60 plussers) zijn overwegend positief en tevreden over het aanbod aan voorzieningen.
Opmerkelijk is dat de jongere generaties hier beduidend kritischer over zijn.
Voor de school- kinderopvang en speelvoorzieningen geldt dit niet. Hierover zijn alle leeftijdsgroepen
heel positief.
De Nieuwleusenaren geven hun dorp gemiddeld het mooie waarderingscijfer 7,8.
De mooiste plekken van Nieuwleusen zijn:
1. Palthebos;
2. Hulsterplas;
3. Oosterveen & Ruitenveen;
4. Mijn eigen huis/plekje.
De inwoners vinden over het algemeen het dorp groen genoeg en de openbare buitenruimte oké.
Aan de cultuurhistorie van het eigen dorp en de woonomgeving wordt procentueel wat minder
waarde gehecht.
Verkeersveiligheid houdt iedereen wel heel erg bezig. Slechts 24% is hier tevreden over. De ene helft
van de Nieuwleusenaren houdt van opschieten en de andere helft bepleit snelheidsbeperkende
maatregelen. Over het geheel genomen wordt er geen acuut parkeerprobleem ervaren, maar het
parkeren in de winkelgebieden op zaterdag verdient wel aandacht. Met name de jongere generatie
benoemt het parkeren als aandachtspunt.
Met het veiligheidsgevoel van de Nieuwleusenaar zit het wel goed. Bijna niemand voelt zich onveilig.
Het woningaanbod en de doorstroming naar een beter passende woning is wel een heel belangrijk
aandachtspunt.
35% van de Nieuwleusenaren wonen in gezinsverband met kinderen en 40% zonder kinderen. 4%
bestaat uit één ouder gezinnen en bijna 10% woont als alleenstaande.
De komende jaren zijn er veel meer levensbestendige woningen nodig en seniorenwoningen, waarbij
zorg bij de mensen thuis komt.
Ook is een actievere doorstroming op de woningmarkt noodzakelijk.
Leegstand van gebouwen en winkels vindt de Nieuwleusenaar storend en verdient aandacht.
“de Spil” moet een sport- en ontmoetingscentrum worden voor jong en oud met passende
activiteiten voor alle doelgroepen. Specifiek genoemde activiteiten zijn:
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●
●
●
●
●
●
●
●

Filmhuis/bioscoop/theater
Multifunctioneel aanbod voor iedereen
Activiteiten jeugd
Activiteiten/ontmoetingsplaats ouderen
Onvoldoende bekend
Sportactiviteiten
Programma’s met cultuur
Bibliotheek

De volgende veranderingen zien de inwoners het liefst gebeuren:
● Meer controle m.b.t. snelheid
● Meer rekening houden snelheid
● Backxlaan/Den Hulst rotonde
● (Backxlaan) minder drempels
● De zaterdagmarkt is veel te druk om auto’s te parkeren
De meest verkeersonveilige locaties die opgelost moeten worden zijn:
●
●
●
●
●
●

(Oversteek) Backxlaan/N377 (Bakker Timmer/Den Hulst)
Kruispunt Julianalaan/Beatrixlaan richting sporthal
N377
Burgemeester Backxlaan helemaal voorrangsweg
Jagtlusterallee
De markt in het centrum

Maatregelen zijn ook nodig voor:
a. Eenduidige verkeersregels (voorrang) op de Backxlaan;
b. Veilige voetgangers oversteekplaatsen van de Backxlaan;
c. Het parkeren op de Grote Markt op zaterdag;
d. Snelheidsbeperkende maatregelen in de woonomgevingen.
Op het gebied van werkgelegenheid pleit de Nieuwleusenaar voor voldoende ruimte voor nieuwvestiging van bedrijven, betaalbare bedrijfslocaties voor jonge startende bedrijven en het behoud
van grote bedrijven voor Nieuwleusen. Het assortiment aan winkels mag ook nog wel uitgebreid
worden. Werkgelegenheid in het eigen dorp moet gestimuleerd worden en in het bijzonder voor
jongeren.

Uitvoeringsagenda:
1. Oplossen verkeersknelpunt aansluiting Backxlaan op N377;
2. Oplossen/verbeteren verkeersveiligheid kruising Julianalaan/Beatrixlaan;
3. Toekomstbestendige Backxlaan inclusief fiets/wandelvoorzieningen, parkeervoorziening en
voetgangersoversteekplaatsen;
4. Fietsveilige aanpassingen N377;
5. Uitbreiden/opwaarderen Palthebos;
6. Extra uitlaat- en wandelplekken;
7. Realisatie kinderboerderij;
8. Passend activiteitenprogramma voor jong en oud in multifunctionele voorziening “De Spil”;
9. Op korte termijn bouwen van extra seniorenwoningen;
10. Beschikbaar stellen van betaalbare locaties voor jonge startende ondernemers.
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Inspiratie Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inzetten op energie neutraliteit van het dorp Nieuwleusen in 2025;
Bevorderen van werkgelegenheid en werkplekken voor jongeren in Nieuwleusen;
Stimulering van doorstroming op de woningmarkt;
Onderzoek naar toekomstige ontsluiting van het dorp vanuit het centrum naar de Noordoostkant;
Looproute/voorziening van het middengebied naar de algemene begraafplaats met
mogelijke toegang aan de noordzijde;
Fietspad naar het Staphorster bos;
Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan;
Meer biodiversiteit en minder eiken in de woonomgeving.
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