
PF Leefbaarheid

V001

Leefbaarheid in Fryslân

Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek 'Leefbaarheid in Fryslân'. Hoe kijkt u aan tegen de leefbaarheid in uw
dorp of wijk? In deze vragenlijst gaan we in op verschillende onderwerpen rondom leefbaarheid zoals uw

tevredenheid met de woonomgeving, uw sociale contacten en hoe belangrijk of onbelangrijk u het vindt dat er
bepaalde voorzieningen in de buurt zijn en blijven. Met uw bijdrage brengen we dit keer in beeld hoe Panel

Fryslân aankijkt tegen de leefbaarheid in Fryslân.

Deze vragenlijst wordt ook aan de Drentse en Groningse panelleden voorgelegd. Zo krijgen we een beeld van de
leefbaarheid in de drie noordelijke provincies en de overeenkomsten en verschillen daartussen. Ook de

Rijksuniversiteit Groningen zal hierbij worden betrokken.

Voor de zomer dit jaar zullen de eerste resultaten met u worden gedeeld. Daarnaast worden deze gedeeld met de
Provincie en alle Friese gemeenten als input voor het maken van beleid.

Het is niet mogelijk om terug te bladeren. Leest u rustig de vragen en geef het antwoord dat het eerst bij u
opkomt.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank voor het meedoen!

V002

LEEFBAARHEID ALGEMEEN

We beginnen met een aantal algemene vragen over de leefbaarheid in uw woonomgeving. Met woonomgeving bedoelen we het dorp of de
wijk waarin u woont. Woont u in een buitengebied, neem dan telkens het gebied in gedachten dat u als woonomgeving ervaart.

Hoe tevreden of ontevreden bent u met de leefbaarheid in uw dorp of wijk?
Geeft u alstublieft een rapportcijfer tussen de 1 en 10. Het cijfer 1 staat voor de laagste waardering en het cijfer 10 voor de hoogste
waardering.
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V003

Vindt u dat de leefbaarheid in uw dorp of wijk de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, gelijk is
gebleven of achteruit is gegaan?

Vooruit gegaan
Gelijk gebleven
Achteruit gegaan
Weet ik niet



V003a

Waaraan merkt u dat de leefbaarheid in uw dorp of wijk vooruit is gegaan?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

V003b

Waaraan merkt u dat de leefbaarheid in uw dorp of wijk achteruit is gegaan?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

V003c

Wilt u dit antwoord toelichten?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 



V004

WOONOMGEVING, SOCIALE CONTACTEN EN DE WONING

Kunt u voor de volgende uitspraken over uw dorp of wijk aangeven in hoeverre u het hiermee eens of
oneens bent?  
 
In mijn dorp of wijk:
 helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens
is het aantrekkelijk wonen

staan veel woningen en gebouwen
leeg
staan veel huizen te koop

worden huizen die te koop staan
snel verkocht
worden veel nieuwe huizen gebouwd

is er braakliggende grond door de
sloop van gebouwen
zijn de fiets- en wandelpaden goed
onderhouden
zijn er veel vervallen huizen en/of
gebouwen
is er voldoende groen

zijn de perken en plantsoenen goed
onderhouden

V005

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over uw sociale contacten in uw dorp of wijk?
Geeft u alstublieft een rapportcijfer tussen de 1 en 10. Het cijfer 1 staat voor de laagste waardering en het cijfer 10 voor de hoogste
waardering.
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V006

Kunt u voor de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?
 helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens weet ik niet
Mensen gaan op een prettige manier
met elkaar om
Ik woon in een gezellig(e) dorp/wijk
met veel saamhorigheid
Het is vervelend om in dit dorp/deze
wijk te wonen
Ik voel mij veilig in mijn dorp/wijk

Ik voel me wel eens eenzaam in dit
dorp/deze wijk
De mensen kennen elkaar
nauwelijks in dit dorp/deze wijk
Ik voel me thuis in dit dorp/deze
wijk
Ik heb veel contact met mijn directe
buren
Ik heb geen behoefte aan contact
met mijn buurtgenoten

V007

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over de woning/woonruimte waar u momenteel
woont?
Geeft u alstublieft een rapportcijfer tussen de 1 en 10. Het cijfer 1 staat voor de laagste waardering en het cijfer 10 voor de hoogste
waardering.
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V008

Kunt u van de volgende kenmerken van uw woning/woonruimte aangeven hoe tevreden of ontevreden
u hierover bent?

 zeer
ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer

tevreden

weet ik
niet/  
niet van
toepassing

De toegankelijkheid tot snel internet in uw
woning
De mogelijkheid om in uw woning lang
zelfstandig thuis te blijven wonen
De staat van onderhoud van uw woning

De aantrekkelijkheid van uw woning

De waardeontwikkeling van uw woning

De energiezuinigheid van uw woning



V009

INZET EN VERBONDENHEID

De volgende vragen gaan over de inzet voor de leefbaarheid en de mate waarin u zich wel of niet verbonden voelt met uw dorp of wijk.

Wie zou zich, volgens u, vooral moeten inzetten voor de leefbaarheid in uw dorp/wijk?

Ikzelf

Iedere burger

Vereniging die belangen behartigt voor uw dorp of wijk

Mijn gemeente

De provincie Fryslân

De Nederlandse regering

Anders, namelijk: 

Weet ik niet

V010

Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen?
 helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens
Ik ben actief betrokken bij wat er in
mijn dorp of wijk gebeurt
Ik woon in een dorp/wijk waar veel
buurtbewoners actief betrokken zijn

V011

Hoe vaak komt u in een gemiddelde week:

 zelden of
nooit

minder dan 1 keer
per week

1-2 keer per
week

3-5 keer per
week

6-7 keer per
week

buiten uw woonplaats

buiten uw gemeente

buiten de provincie Fryslân

V012

In welke mate voelt u zich wel of niet verbonden met:

 helemaal niet
verbonden

niet
verbonden neutraal verbonden heel erg

verbonden
uw dorp of wijk

uw gemeente

uw provincie

Nederland

Europa



V013

VOORZIENINGEN

De volgende vragen gaan over voorzieningen in uw dorp of wijk.

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over de voorzieningen in uw dorp of wijk?
Geeft u alstublieft een rapportcijfer tussen de 1 en 10. Het cijfer 1 staat voor de laagste waardering en het cijfer 10 voor de hoogste
waardering.
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V014

Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen in uw dorp of
wijk?
 zeer onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk zeer belangrijk
Supermarkt

Basisschool

Huisarts

Dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum

Bushalte of treinstation

Pinautomaat

Café

Sportvereniging/sportschool

Kerk/gebedshuis

V015

Zijn de volgende voorzieningen momenteel in uw dorp of wijk aanwezig?

 ja

nee, korter dan
2 jaar  
geleden
gesloten

nee, langer dan
2 jaar  
geleden gesloten

nee, is er in de tijd
dat  
ik er woon nooit
geweest

ik weet het
niet

Supermarkt

Basisschool

Huisarts

Dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum

Bushalte of treinstation

Pinautomaat

Café

Sportvereniging/sportschool

Kerk/gebedshuis



V016

Stel, deze voorzieningen dreigen te verdwijnen/zijn verdwenen uit uw dorp of wijk (door bijvoorbeeld
sluiting of fusie). Kunt u per voorziening aangeven in welke mate u dit jammer zou vinden/vindt?

 helemaal niet
jammer

niet erg
jammer neutraal jammer heel erg

jammer
niet van
toepassing

Supermarkt

Basisschool

Huisarts

Dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum

Bushalte of treinstation

Pinautomaat

Café

Sportvereniging/sportschool

Kerk/gebedshuis

V016a

Stel, deze voorzieningen dreigen te verdwijnen/zijn verdwenen uit uw dorp of wijk. Kunt u per
voorziening aangeven wat uw reactie zou zijn/was?

 

ik
zou
niets
doen

ik ga een
alternatief
zoeken

ik ga zelf actie
ondernemen/een
initiatief starten
om het te
behouden

ik sluit me aan bij
acties/initiatieven
om het te
behouden

ik ga
verhuizen

niet van
toepassing

Supermarkt

Basisschool

Huisarts

Dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum

Bushalte of treinstation

Pinautomaat

Café

Sportvereniging/sportschool

Kerk/gebedshuis

V017

Welke van de onderstaande plaatsen zijn belangrijk als ontmoetingsplek binnen uw dorp of wijk?
U mag meerdere antwoorden aanvinken.

Dat weet ik niet

Supermarkt

Basisschool

Huisarts

Dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum

Bushalte of treinstation

Pinautomaat

Café

Sportvereniging/sportschool

Kerk/gebedshuis

Speeltuin

Bij iemand thuis

Op straat
Andere ontmoetingsplek, namelijk:



V018

Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende vervoersmiddelen?

 nooit enkele keren
per jaar

(vrijwel)
maandelijks

(vrijwel)
wekelijks

(vrijwel)
dagelijks

Gewone fiets

Elektrische fiets/e-bike

Auto

Motor

Scooter, brommer, snorfiets

Scootmobiel

Trein

Bus

Taxi

V019

Hoe tevreden of ontevreden bent u de hoeveelheid beschikbaar werk in het algemeen in uw regio?

Helemaal niet tevreden
Niet tevreden
Neutraal
Tevreden
Heel tevreden
Weet ik niet

V020

Hoe tevreden of ontevreden bent u met de hoeveelheid beschikbaar werk voor u in uw regio?

Helemaal niet tevreden
Niet tevreden
Neutraal
Tevreden
Heel tevreden
Weet ik niet
Niet van toepassing
Ik ben met pensioen

V021

Hoe lang reist u gemiddeld van uw woning naar uw werk- of studieplek?
Het betreft hier het aantal minuten dat u aan een enkele reis besteedt.

Ik werk thuis
1 – 14 minuten
15 – 29 minuten
30 – 44 minuten
45 – 59 minuten
60 minuten of langer
Niet van toepassing



V022

Hoe lang bent u bereid om per dag te reizen naar uw werk- of studieplek?
Het betreft hier het aantal minuten dat u aan een enkele reis besteedt.

1 – 14 minuten
15 – 29 minuten
30 – 44 minuten
45 – 59 minuten
60 minuten of langer
Niet van toepassing

V023

VERHUIZEN

In dit blok stellen we u een aantal vragen over verhuizen, of u in de afgelopen jaren bent verhuisd en of verhuisplannen heeft. Allereerst
zijn we benieuwd hoe lang u in uw huidige woonplaats woont.

Hoe lang woont u in uw huidige woonplaats?

jaar

korter dan een jaar

V024

Bent u in de afgelopen 5 jaar verhuisd?

Ja
Nee

V025

Wat is de afstand over de weg tussen uw vorige en uw huidige woning?

kilometer

minder dan een kilometer

V026

Wat waren voor u belangrijkste reden(en) om te verhuizen?
U mag maximaal 3 redenen aangeven.

Vanwege persoonlijke omstandigheden (huwelijk, samenwonen, scheiding, etc.)

Vanwege studie

Vanwege werk

Ik wilde dichter bij familie, vrienden of kennissen wonen

Vanwege gezondheid (wilde kleinere woning, gelijkvloerse woning, woning zonder tuin)

Ik wilde dichter bij zorgvoorzieningen gaan wonen

Ik wilde dichter bij sport-, culturele voorzieningen en/of winkels gaan wonen

Ik was niet tevreden met mijn woning (grootte, kwaliteit, type)

Ik was niet tevreden met mijn woonomgeving

Ik wilde een huis kopen

Ik wilde weg uit de regio waar ik voorheen woonde

Andere reden, namelijk: 



V027

Bent u van plan om binnen 2 jaar te verhuizen?

Ja
Misschien
Nee

V028

Wat zijn voor u de belangrijkste reden(en) om (misschien) te gaan verhuizen?
U mag maximaal 3 redenen aangeven.

Vanwege persoonlijke omstandigheden (huwelijk, samenwonen, scheiding, etc.)

Vanwege studie

Vanwege werk

Ik wil dichter bij familie, vrienden of kennissen wonen

Vanwege gezondheid (wil kleinere woning, gelijkvloerse woning, woning zonder tuin)

Ik wil dichterbij zorgvoorzieningen gaan wonen

Ik wil dichter bij sport-, culturele voorzieningen en/of winkels gaan wonen

Ik ben niet tevreden met mijn huidige woning (grootte, kwaliteit, type)

Ik ben niet tevreden met mijn huidige woonomgeving

Ik wil een huis kopen

Ik wil weg uit Fryslân

Ik wil weg uit het Noorden

Andere reden, namelijk: 

V029

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen dat u (misschien) graag wilt blijven wonen op uw huidige
woonplek?
U mag maximaal 3 redenen aangeven.

Ik ben tevreden met mijn huidige woning

Ik ben tevreden met mijn huidige woonomgeving

Ik ben tevreden met de sfeer in de buurt

De nabijheid van familie of vrienden

De nabijheid van voorzieningen

Ik wil nog bij mijn ouders blijven wonen

Ik wil dichtbij mijn werk of studieplaats blijven wonen

De huizenmarkt is momenteel ongunstig

Ik wil graag in Fryslân blijven wonen

Ik wil graag in het Noorden blijven wonen

Andere reden, namelijk: 



V030a

TOEKOMST

De laatste vragen gaan over hoe u de toekomst van uw dorp of wijk ziet.

Hoe ziet u de toekomst van uw dorp of wijk?

Ik zie de toekomst vooral zonnig tegemoet
Ik kijk er neutraal tegenaan
Ik maak me vooral zorgen

 
 
Wilt u uw antwoord toelichten?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

V100

Tot slot nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond:

Vond u het onderwerp van deze vragenlijst interessant?

Helemaal niet interessant
Niet interessant
Neutraal
Interessant
Heel interessant

Vond u het makkelijk of moeilijk om de vragen te beantwoorden?

Heel moeilijk
Moeilijk
Neutraal
Makkelijk
Heel makkelijk

Vond u het plezierig om de vragen te beantwoorden?

Zeer onplezierig
Onplezierig
Neutraal
Plezierig
Zeer plezierig

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

Nee, ik heb geen opmerkingen.



V999

Einde vragenlijst

Namens het Fries Sociaal Planbureau hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!

Wij gaan aan de slag met uw antwoorden en verwachten de resultaten voor de zomer. Deze worden dan uiteraard
naar u gestuurd.

De resultaten worden ook gedeeld met de Provincie en alle gemeenten in Fryslân als input voor het maken van
beleid. Daarnaast wordt de pers op de hoogte gebracht om de resultaten te verspreiden.

Uw antwoorden zijn nu opgeslagen en naar ons verzonden. U kunt deze pagina verlaten.

Team Panel Fryslân


