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Draagvlakonderzoek dorpsruimte Garnwerd 

Inleiding 

Er zijn al langere tijd  plannen voor een nieuwe school met een dorpsruimte bij de dorpsvereniging Garnwerd, 

bij de school en bij Stichting De Nieuwe Akkers. Deze laatste stichting heeft zich een aantal jaren geleden samen 

met de school actief bezig gehouden met het voortbestaan van de school. Het bestuur bestaat uit inwoners van 

Garnwerd.  

In 2016 is de Dorpsvisie Garnwerd uitgebracht. In de dorpsvisie is de school belangrijk. Door inspanning van 

school en dorp is er in Garnwerd nog steeds een school. 

Een school moet ingebed zijn in de eigen sociale omgeving. Dat is het uitgangspunt in de dorpsvisie. Als een 

dorpsgemeenschap vitaal wil blijven, dan moet de school de spil van het dorp zijn. In een klein dorp als 

Garnwerd kunnen school en dorp elkaar versterken door in één gebouw meerdere functies te creëren. In de 

dorpsvisie worden al veel ideeën genoemd voor dorpsactiviteiten die een plaats zouden kunnen krijgen in de 

school.  

De dorpsvereniging wil graag een nieuw schoolgebouw met een dorpshuiskamer die overdag beschikbaar is, 

met een of twee kleine ruimtes voor bijvoorbeeld gesprekken, zorgverlening of zzp’ers. Daarnaast een grote 

ruimte in de school die het dorp ’s avonds kan gebruiken. Fijn Leren van bouwbedrijf Van Wijnen begeleidt de 

totstandkoming van het gezamenlijke plan. 

Om de plannen te onderbouwen wil de dorpsvereniging weten in hoeverre de inwoners en organisaties in 

Garnwerd verwachten  gebruik te zullen maken van (een van de) ruimten in het nieuwe gebouw. Daartoe zijn 

twee korte vragenlijsten opgesteld. Eén voor de inwoners en één voor de organisaties en verenigingen in het 

dorp. Met de resultaten van de enquêtes hoopt de dorpsvereniging zicht te krijgen op de 

exploitatiemogelijkheden van de dorpsruimten. De informatie uit de enquêtes gebruiktde dorpsvereniging ook 

om voor het plan te pleiten bij de gemeente en subsidiegevers.  

Opzet onderzoek 

Er zijn twee vragenlijsten opgesteld: voor de inwoners en voor de organisaties/verenigingen. De vragenlijsten 

voor de inwoners zijn huis aan huis bezorgd in de laatste weken van december 2019. De ingevulde lijsten  

werden deels opgehaald in de eerste week van januari 2020, deels door mensen gebracht naar bestuursleden 

van de dorpsvereniging. De vragenlijsten voor de verenigingen zijn in dezelfde tijd uitgezet. Ook deze kwamen 

de eerste week van januari weer terug. De vragenlijsten zijn te bekijken in de bijlagen bij dit onderzoeksverslag. 

Het onderzoeksverslag valt uiteen in twee delen: de resultaten vanuit de dorpsbewoners en vanuit de 

verenigingen. Aan het eind kunt u de conclusies lezen. 

 

Hoofdstuk 1 Resultaten dorpsbewoners 

Algemene informatie 



3 
 

3 
 

Er zijn 220 vragenlijsten uitgedeeld huis aan huis. In een enkele geval zijn er 2 lijsten op verzoek uitgedeeld. 

Over het algemeen is per huishouden 1 vragenlijst ingevuld. Er kwamen 128 vragenlijstenretour: de respons was 

58%. Niet alle respondenten vulden alle vragen in. 

Vraag 1  Vindt u het belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp dat er een plek komt voor ontmoeting 

en activiteiten in het dorp? 

Deze vraag werd door 94% van de inwoners met “ja’ beantwoord. 

Figuur 1 

 

Vraag 2  Vindt u het een goed idee dat deze dorpsruimte in het nieuwe schoolgebouw komt? 

Deze vraag werd door 84% van de inwoners met ‘ja’ beantwoord. 

Figuur 2 

 

Vraag 3  Welke activiteiten zouden er in de dorpsruimte plaats moeten vinden? Geef per activiteit/ functie 

aan hoe belangrijk u deze vindt door een kruisje te plaatsen. 

  

Ja

Nee

Weet niet

Ja

Nee

Weet niet
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Figuur 3 
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Als belangrijkste activiteiten (> 50 inwoners noemden deze) kwamen naar voren: 

Jeugdactiviteiten, activiteiten gericht op informatie, film, bibliotheek, apotheek, ontmoetingsplek overdag en ’s 

avonds. 

 

Er kwamen verschillende ideeën naar voren die mensen zelf aangaven bij de vraag “Anders”. 

Activiteit 

Aantal keren als 
belangrijk of heel 
belangrijk aangegeven 

Muziek 
maken/koor/toneel 

5 

Meditatie/yoga 2 
Spelletjes 2 
Vergaderruimte 1 
Maxima 1 
Talen/natuur/geschiedenis 1 
Medische hulpmiddelen 1 
Ophaalpunt regionale 
kranten 

1 

Dansles 1 
Ruimte huren 
verenigingen 

1 

EHBO-post 1 
Bridgecursus 1 
Yoga 1 
Formulierenbrigade 1 

Tabel 1 

 

Vraag 4  Aan welke activiteit wilt u zelf deelnemen? 

Als er concreet gevraagd wordt naar waar mensen zelf aan willen deelnemen, ligt de prioriteit iets anders. 

Bovenaan staan de activiteiten die het meest genoemd worden. Bij de beantwoording hebben mensen zelf 

kolommen toegevoegd: “misschien’ (21 keer) en ‘soms” (15 keer). Blijkbaar konden deze personen niet uit de 

voeten met de vraagstelling. Hun antwoorden zijn in onderstaande tabel meegenomen. 

Info  71 
Post/pakjes  69 
Film  57 
Apotheek  56 
Samen koken  48 
Bibliotheek  46 
Creativiteit/ Workshop  45 
Winkeltje  44 
Ontmoetingsplek avond  33 
Fysiotherapie/pedicure  31 
Bewegen  31 
Samen handwerken  26 
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Ontmoetingsplek overdag  25 
Computerwerkplaats  23 
Jeugd  18 
Kleding herstel  17 
ZZPers  9 

Tabel 2 

Vraag 5. Mijn leeftijd is….jaar 

77 mensen hebben hun leeftijd ingevuld. De verdeling is als volgt: 

Leeftijd Aantal personen 

0-30 jaar 2 

30-60 jaar 38 

Ouder dan 60 jaar 39 

Tabel 3 

Vraag 6. Wilt u meehelpen bij het verder invullen van de dorpsruimte? 

Figuur 4 

Er waren 38  ja-zeggers en 36 personen die “nee”hebben geantwoord op vraag 6.  

Vraag 7. Wat kunt u bijdragen? Graag hier onder uw idee of mogelijke inbreng aangeven. 

Op deze vraag hebben 38 personen hun mogelijke bijdrage aangegeven en tegelijk bij de laatste vraag van de 

enquête hun naam opgegeven. Iedereen die bij deze vraag hun mogelijke bijdrage ingevuld heeft, heeft ook de 

eigen naam opgegeven. Nu is er een lijst wie bij wat wil bijdragen. Dat is handig voor de toekomst als de 

dorpsruimte doorgaat.  

 

Wat wil men bijdragen?  

Activiteit Aantal keren genoemd 

Wel bijdragen, niet ingevuld wat 10 

Praktische hulp, o.a. bij activiteiten 8 

Koken/maaltijden 4 

Ja
51%

Nee
49%

Wilt u meehelpen?
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Organiseren 4 

Lezing/informatie geven 3 

Meedenken, brainstorm 2 

Winkeltje 1 

Zorgpunt  1 

PR 1 

Bewegen 1 

Wiskunde bijles 1 

Helpen met formulieren 1 

Verven, inrichten 1 

Meditatie 1 

Muziek met kinderen 1 

Tabel 4 

 

Vraag 8. Mogen wij contact met u opnemen? Dan graag gegevens invullen. 

In totaal hebben 45 mensen hun naam ingevuld, van wie 7 nee hebben ingevuld bij vraag 6. 
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Hoofdstuk 2 Resultaten verenigingen/ organisaties 

De volgende organisaties vulden de vragenlijst in: 

• Dorpsvereniging Garnwerd e.o. 

• Werkgroep ouderen 

• Jeugd Commissie 

• IJsvereniging Reitdiep 

• Te Gast in Garnwerd 

• Klaverjas-en sjoelclub 

• Energiecommissie/ coöperatie Gloed 

• Lichtekoor 

• Iovivat Rederijkerskamer 

• Görtepopkoor 

 
De Moestuinvereniging en de Boekaniers vulden het formulier niet in, omdat het niet gelukt is de lijsten op tijd 

bij hen op te halen. 

De ijsbaanvereniging en Te Gast in Garnwerd verwachten geen gebruik te zullen maken van een dorpsruimte in 

de school. Te Gast in Garnwerd organiseert concerten in de kerk . De ijsbaanvereniging beschikt over een eigen 

ijsbaangebouwtje. 

Iovivat, Görtepop en het Lichtekoor hebben aangegeven misschien gebruik te willen maken van de 

dorpsruimtes. 

De overige respondenten geven aan wel gebruik te willen maken van de dorpsruimtes. 
 
Vraag 1. Wil de vereniging gebruik maken van een van de geplande dorpsruimtes? 

 
Aantal malen ja: 5 

Aantal malen misschien 3 

Aantal malen nee: 2 
 

In de onderstaande rapportage worden de activiteiten van de organisaties die wel gebruik willen maken, of 
misschien gebruik willen maken, meegenomen. 
 

Vraag 2. Welke activiteiten organiseert uw vereniging/ organisatie? 

  

Soort activiteiten  
Aantal keren 
genoemd: 

 

 

   

 
Vergaderingen voor besturen, leden, 
werkgroepen.  4 

Informatiebijeenkomsten, workshops  3  

Huiskamercafé, bijeenkomsten gericht op 
ontmoeting 

 

 2  
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Gesprekken met derden  1  

Dorpsmaaltijden  2  

Bibliotheek  1  

Handwerk-enknutselclub/ breicafé  2  

Winkeltje  1  

Jeugdactiviteiten  1  

Klaverjassen, sjoelen  1  

Toneel, rederijken, zingen  5  

  Totaal      23 Tabel 5 

  
Vraag 3.  Hoeveel bezoekers trekken deze activiteiten? 

 
Geschat aantal bezoekers totaal 493 

Gemiddeld aantal bezoekers per activiteit:   21 

 

Sommige activiteiten worden 1 of enkele malen per jaar georganiseerd, andere wekelijks, een enkele meerdere 

keren per week. Met het getal 21 hierboven is per soort activiteit, bijvoorbeeld dorpsmaaltijd, de verwachte 

gemiddelde opkomst aangegeven. 

Geschat aantal bezoekers dat gebruik gaat maken op jaarbasis : 7098 
Hoe komen we aan dit getal? Door te kijken naar hoe vaak de activiteiten plaats vinden. Daar is ook naar 
gevraagd. 
 
Vraag 4. Hoe vaak vinden de activiteiten plaats? 

Meerdere keren per week (A) 5 

1 tot 4 keer per maand (B) 9 

1 tot 9 keer per jaar ( C)  10 

Tabel 6 
 
Uitgaande van een gemiddelde van 2 keer per week bij A, 2 keer per maand bij B en 2 keer per jaar bij C, en 
uitgaande van een gemiddelde bezetting per activiteit van 21 is de voorzichtige raming als volgt: 
 

2 keer per week, 5 activiteiten, 20 weken per jaar, gemiddeld 21 bezoekers 4410 

2 keer per maand, 7 activiteiten, 8 maanden per jaar, gemiddeld 21 bezoekers 2352 

2 keer per jaar, 8 activiteiten, gemiddeld 21 bezoekers  336 

Totaal aantal bezoekers op jaarbasis: 7098 

Tabel 7 

Het gaat hier om bezoekers per activiteit. Het gaat vaak om dezelfde mensen. 

Vraag 5. Welke ruimtes heeft uw vereniging nodig voor deze activiteiten? 

Kleine ruimte (12 m2) 3 

Grote ruimte (56 m2) 8 

Grote zaal met podium (250 m2) 6 

Tabel 7 
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Voor de meeste activiteiten is de grote ruimte nodig. Die zal goed bezet zijn.  
Het gebruik van de grote zaal gaat in overleg met de school en is vooral nodig bij activiteiten die 1 of enkele 
keren per jaar gehouden worden. 
Het gebruik van de kleine ruimte wordt slechts bij 3 activiteiten genoemd. 
 

Vraag 6.  Wilt u gebruik maken van de koffie-en theevoorziening? 
 
Bij bijna alle activiteiten is een koffie- en theevoorziening gewenst. 24 maal wordt deze voorziening als gewenst 
aangegeven, 1 keer niet. 
 

Vraag 7.  Wilt u gebruik maken van de kookmogelijkheid in het gebouw? 
 

Bij een meerderheid van de activiteiten is geen kookmogelijkheid gewenst: bij 14 activiteiten. Bij 11 activiteiten 
wel. De dorpsvereniging, de werkgroep ouderen, de sjoel- en klaverjasclub en de jeugdcommissie willen graag 
gebruik maken van de mogelijkheid te koken. 
 
 
Vraag 8.  Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid iets anders te drinken? 
 
Bij bijna alle activiteiten is het gewenst om iets fris of licht-alcoholisch te drinken: bij 21 activiteiten wordt dit 

genoemd. De jeugdcommissie en het Lichtekoor willen dit ook maar zij willen zelf inkopen i.v.m. de kosten. 

Geen gebruik maken wordt 3 keer genoemd.  

 
Vraag 9.  Hoeveel huur wil de vereniging per dagdeel betalen? 
 

 Aantal keren genoemd 

0 euro 12 

10 euro 3 

15 euro 2 

20 euro 5 

Tabel 8 

De meeste activiteiten gaan er van uit gaan dat er in het dorpshuis voor hun activiteiten geen huur gevraagd 
wordt. 
De dorpsvereniging geeft aan dat het af hangt van de gekozen beheerconstructie of er huur gevraagd zou 
moeten worden. De dorpsvereniging gaat wel uit van een huur te betalen aan de school voor de grote zaal.  
De grote zaal is in de plannen een ruimte van de school met medegebruik door het dorp. Omgekeerd kan de 
school mede gebruik maken van de dorpsruimten. 
 

Vraag 10. In welke periode maakt uw vereniging het meest gebruik van de dorpsruimte? 
 

 Aantal keren genoemd 

Hele jaar door 12 

September tot en met april 9 

Tabel 9 
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De meeste verenigingen hebben het gehele jaar door activiteiten.   
De jeugdcommissie gaf januari, februari en wisselend aan. Hun antwoorden zijn geplaatst in de categorie 
september tot en met april. 
 

Vraag 11. Heeft u nog opmerkingen? 

• Werkgroep ouderen, dorpsvereniging en jeugdcommissie willen gebruik om niet van de 
dorpshuisruimtes. 

• Dorpsvereniging merkt op dat een combinatie van activiteiten in 1 ruimte goed mogelijk is, bijvoorbeeld 

huiskamercafé met breien en winkeltje. Verder geven zij aan dat meer invullingen mogelijk zijn dan in de 

vraag om activiteiten genoemd zijn, bijv.afhaalpunt voor pakjes, of medicijnen, computerspreekuur. 

• Iovivat Rederijkerskamer gaat uit van 2 voorstellingen per jaar. Repetitieruimte zien zij met name in de 

school voor de jeugd. Niet te duur is belangrijk. 
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Hoofdstuk 3 Samenvatting en conclusies 
 

Samenvatting 
 
Resultaten inwonersenquête 
 
Belang ontmoetingsplek 
94% van de inwoners van Garnwerd vindt het belangrijk, dat er in het dorp een plek is voor ontmoeting en 
activiteiten. 
84% van de inwoners vindt het een goed idee om deze plek te combineren met de school.  
 
Gewenste activiteiten 
Als belangrijkste activiteiten in de dorpsruimte worden genoemd (>50 inwoners):jeugdactiviteiten, activiteiten 
gericht op informatie, film, bibliotheek, apotheek, ontmoetingsplek overdag en ’s avonds. 
Er werden nog veel andere ideeën voor de invulling aangedragen, waaronder muziek/toneel, al dan niet met 
kinderen. 
 
Eigen deelname 
Gevraagd naar eigen deelname aan de activiteiten antwoorden de inwoners heel verschillend: praktische zaken 
als afhaalpunt pakjes en medicijnen scoren hoog, evenals de informatiefunctie. Verder willen veel inwoners 
graag meedoen aan samen koken/eten, vertoning van films en creatieve workshops. Ook gebruik maken van 
een bibliotheekfunctie en een winkeltje is populair. Ontmoeting overdag en ’s avonds, bewegen en 
fysiotherapie, computerwerkplaats, samen handwerken, jeugdactiviteiten en kledingherstel zijn functies waar 
een grote minderheid van de inwoners aan deel wil nemen. 
 
Leeftijd respondenten 
(Voorzover leeftijd is ingevuld) 
Weinig jongeren vulden de enquête in; ongeveer evenveel 30-60-jarigen als 60-plussers behoorden tot de 
respondenten. 
 
Wat willen de inwoners bijdragen? 
38 inwoners geven aan zelf een bijdrage te willen leveren bij het beheer/gebruik van de dorpsruimte en bij de 

realisering ervan. De meesten daarvan bieden praktische hulp aan, een aantal wil activiteiten ontplooien in de 

dorpsruimte. 

In totaal 45 personen vullen hun naam en gegevens in en vinden het goed dat de dorpsvereniging contact met  

hen opneemt. 

Resultaten enquête verenigingen en organisaties 

 

De vragenlijst is alleen aangeboden aan Garnwerder clubs: 12 verenigingen/organisaties (waaronder de 

dorpsvereniging zelf en 4 commissies/werkgroepen die ressorteren onder de dorpsvereniging) hebben een 

vragenlijst ontvangen. Op 10 lijsten is een reactie ontvangen, 2 verenigingen vulden de lijst niet in, omdat het 

niet gelukt is de lijsten bij hen op te halen. 

De dorpsvereniging en de vier commissies gaven aan de dorpsruimtes graag te willen gebruiken, het hele jaar 

door en vrij intensief. 

3 culturele organisaties (twee koren en de rederijkerskamer) vulden ‘misschien’ in.  2 clubs blijken geen 

behoefte te hebben aan een ruimte, omdat  ze een eigen ruimte hebben of omdat hun activiteiten geen grote 

ruimte nodig hebben (ze komen bijeen in huiskamers). 
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De grote ruimte (56 m2) zal het meest gebruikt worden. Vrijwel alle respondenten willen graag een 

koffie/theevoorziening en de mogelijkheid fris of licht-alcoholische dranken te gebruiken. 

Een aantal clubs wil gebruik maken van een kookmogelijkheid. 

 

Conclusies 

1. De respons is met 58% behoorlijk te noemen. 

2. Een plek voor ontmoeting en activiteiten in het dorp wordt zeer belangrijk gevonden. 

3. Vanuit het perspectief ‘wat is voor het dorp belangrijk’ vinden de inwoners jeugdactiviteiten, 

activiteiten gericht op informatie, film, bibliotheek, apotheek, ontmoetingsplek overdag en ’s avonds 

belangrijk. 

4. Vanuit het perspectief ‘waar wil ik zelf aan meedoen’ zijn de antwoorden heel verschillend. Dit is 

misschien te verklaren uit de verschillende belangen van verschillenden doelgroepen. Voor elke 

categorie melden zich behoorlijk veel mensen. 

5. Een flink aantal dorpelingen wil zich inzetten voor de realisering van een dorpsruimte en helpen bij het 

beheer, gebruik en de invulling. 

6. De scores vanuit de verenigingen/organisaties zijn ongeveer zoals verwacht: de behoefte aan een 

ruimte is het grootst bij de dorpsvereniging en haar commissies zelf: bijna alle sociaal-culturele 

activiteiten in het dorp ‘vallen’ onder de dorpsvereniging als coördinerende paraplu, zo is de structuur 

van het Garnwerder dorpsleven. 

7. Voor de koren en de rederijkerskamer geldt dat zij op dit moment een betaalbare accommodatie 

hebben en dat het voor hen lastig is de toekomstige situatie te beoordelen. 

8. Er is behoefte aan een kantinefunctie en een kookmogelijkheid, zowel vanuit de inwoners als vanuit de 

verenigingen/organisaties. 

9. De verschillende ruimtes zullen het hele jaar door regelmatig bezet zijn. De ruimte van plm. 56 m2 is het 

meest in trek. 

10. De verenigingen en organisaties zijn niet in staat/bereid veel huur op tafel te leggen. 

Voor zowel inwoners als verenigingen geldt dat het gaat om een toekomstige situatie en dat het vaak 

moeilijk gevonden wordt in de toekomst te kijken. Verschillende respondenten geven dit aan. 

11. Een aantal mogelijke activiteiten bestaan momenteel nog niet of worden schaars aangeboden in het 

dorp (en ook niet genoemd door de verenigingen/organisaties). Er is echter wel behoefte aan, zo blijkt 

uit de inwonersenquête. Bijvoorbeeld creatieve workshops, een computercafé, bewegen. Een ruimte 

voor dorpsactiviteiten is er immers nu niet. Het is heel wel denkbaar, dat er meer initiatieven voor 

activiteiten komen als de dorpsruimte er eenmaal is. 
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Bijlage 1. Overzicht opmerkingen bij de vragenlijst voor de inwoners 

-Goed initiatief, school voorop 

-Beetje belangrijk’ vaak aangekruist op p. 1: zo kijk ik er nu tegenaan. Vanuit het oogpunt van ouderen en of 

alleenstaanden kunnen de activiteiten belangrijker zijn. 

-Wat te doen met ijsbaangebouw? Verdeling maken school-ijsbaangebouw? 

-Commerciële zzp’ers niet handig (tenzij gericht op gezondheid ouderen/sociale dienstverlening) 

- ontmoetingsplek overdag of ’s avonds: voor mezelf  niet, maar voor anderen misschien wel! (2x); pas als ik 

minder werk 

- naaiatelier is er al (3x) 

- Misschien is dit niet wat jullie willen horen, maar toch even kort mijn gedachtes: een dorpshuis is duur en veel 

werk. En we hebben al heel veel ruimtes in het dorp. Denk aan het ijsbaangebouw, de kerk en de Doorrit. Je zou 

ook kunnen kijken naar het upgraden van deze ruimtes en met alle partijen om de tafel gaan. En natuurlijk ook 

het schoolgebouw verduurzamen… Dus om tafel met Stichting Oude Groninger Kerken en de ijsbaanvereniging, 

Garnwerd aan Zee en Hammingh. Hoeveel grote ruimtes heeft een dorp van 400 inwoners nodig? Neemt niet 

weg dat ik vind dat we voor elkaar moeten zorgen, horeca steunen (6x ongeveer hetzelfde) 

- Op dit moment geen behoefte 

- Apotheek bezorgt aan huis 

– Als voorbeeld ‘Buurthuis’ Aduard nemen 

– Niet alles in dorpsruimte: denk aan Hammingh 

– We hebben nu genoeg activiteiten 

– Vragenlijst te summier 

–  Waarom nieuwe school? Kan wel worden bijgebouwd. 

–  Grote uitkomst voor ouderen als doorgaat 

–  Invulling zo breed mogelijk opzetten 

- Werkruimte zzp’ers brengt door huur ook wat geld in kas 

- Een ontmoetingsplek lijkt me belangrijk 

- Welke activiteiten plaats kunnen vinden hangt af van initiatieven 

- Informatiebijeenkomsten: inloopspreekuren van bijv. gemeente, gezondheidszorg (opvoedingsvragen, 

coaching, massage), dorpsvereniging, energiecoöperatie 

 

 

 


