
Prioritering onderwerpen uit interviews: 

 

Cultuur: saamhorigheid-dorpsgevoel-betrokkenheid: 

 

Aanwezigheid sportverenigingen 2x   

Uitstraling dorpsplein 1x   

Weinig mogelijkheden om bij elkaar te komen 1x  

Dorpshuis De Klip: 

-bouwtechnisch-slechte staat-energiekosten 

-programma 

-upgraden 

-geen huur voor evenementen voor het hele 

dorp 

 

3x   

 

 

Faciliteiten 

 

Winkels: 

-zorgen om dorpswinkel 

-meer faciliteiten/andere winkels 

9x        

Onderwijs 

-fysieke grootte van de school 

-ruimte speelplaats 

-derde verdieping op gebouw 

-grootte aantal leerlingen 

-wachtlijsten 

-grote klassen 

-geen plaatsen voor kinderen in het dorp 

-locatie van de school 

-kwaliteit van het onderwijs 

11x        

Openbaar vervoer 

-frequentie groter 

-andere tijden/weekend 

-treinstation 

3x  

Samenkomen 

-activiteiten voor jongeren van 15-16 jaar 

-activiteiten voor senioren: ze zijn er wel, maar 

er komen weinig deelnemers op af 

-coördinatie van fysieke activiteiten 

-eenzaamheid tegengaan 

Ontbreken speelgelegenheid voor peuters van 

1-2 jaar 

1x   

Bossen: 

Teveel bomen gekapt de laatste maanden 

 

3x  

Bossen: 

-Staatsbosbeheer heeft nooit gecommuniceerd 

waarom zoveel bomen gekapt zijn 

 

4x       

 

 



Handhaving/BOA 

 

Handhaving-BOA 

-snelheid 

-hondenpoep 

-handhaving 30 km/uur 

-parkeren bij voetbalvereniging 

 

2x    

2x 

1x  

1x   

 

 

Huisvesting: 

 

-seniorenwoningen / levensfase bestendig 

bouwen 

10x    

-sociale huurwoningen 5x     

-huurwoningen voor starters 2x         

-Dorst-Oost 

-ruim van opzet 

-voldoende groen 

-voldoende speelmogelijkheden 

 

3x  

-mogelijkheden voor spelen (vooral voor 

grotere kinderen) 

1x   

 

 

 

Infrastructuur: 

 

Fietspad doortrekken tot Seterse Hoeve 1x   

Wegen:  

-rondom het dorp 

-ontsluitingswegen nieuwbouwwijken 

  

4x    

-meer eenrichtingswegen 

-parkeren aan een zijde 

1x   

-verharding Groenestraat-Molenschotseweg 1x   

 

 

Overlast: 

 

-afvalinzameling: liever ondergrondse 

containers 

2x         

-ratten 2x         

 

Veiligheid: 

 

-dorpsplein:verontrustende verkeersveiligheid 3x  

-bannen vrachtverkeer 2x    

-onveiligheid door spoor: transport chemicaliën 

en andere gevaarlijke substanties 

5x   

-oversteken Rijksweg bij Kerk 1x   

 



 

Informatie en communicatie: 

 

-informatiepakket nieuwe bewoners 5x   

-coördineren activiteiten en ontwikkelingen 

tussen verenigingen 

1x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Top 10 onderwerpen: 

Plaats onderwerp 

01 Onderwijs 

-fysieke grootte van de school 

-ruimte speelplaats 

-derde verdieping op gebouw 

-grootte aantal leerlingen 

-wachtlijsten 

-grote klassen 

-geen plaatsen voor kinderen in het dorp 

-locatie van de school 

-kwaliteit van het onderwijs 

02 -seniorenwoningen /levensfase-bestendig 

bouwen 

03 Winkels: 

-zorgen om dorpswinkel 

-meer faciliteiten/andere winkels 

04 -sociale huurwoningen 

 -informatiepakket nieuwe bewoners 

 -onveiligheid door spoor: transport chemicaliën 

en andere gevaarlijke substanties 

07 Wegen  

-rondom dorp 

-ontsluitingswegen nieuwbouwwijken 

 Bossen:  

-communicatie Staatsbosbeheer 

09 Dorpsplein:  

-verontrustende verkeersveiligheid 

 Dorst-Oost 

-ruim van opzet 

-voldoende groen 

-voldoende speelmogelijkheden 

 Bossen: 

-teveel bomen gekapt de laatste maanden 

 Openbaar vervoer 

-frequentie groter 

-andere tijden/weekend 

-treinstation 

 Dorpshuis De Klip: 

-bouwtechnisch-slechte staat-energiekosten 

-programma 

-upgraden 

-geen huur voor evenementen voor het hele 

dorp 

14 -aanwezigheid sportverenigingen 

 -bannen vrachtverkeer 

 -afvalinzameling: liever ondergrondse 

containers 

 -ratten 

 -huurwoningen voor starters 

 -hondenpoep 



 -snelheid 

21 -handhaving 30 km/uur 

 -uitstraling dorpsplein 

 -weinig mogelijkheden om bij elkaar te komen 

 Samenkomen 

-activiteiten voor jongeren van 15-16 jaar 

-activiteiten voor senioren: ze zijn er wel, maar 

er komen weinig deelnemers op af 

-coördinatie van fysieke activiteiten 

-eenzaamheid tegengaan 

-ontbreken speelgelegenheid voor peuters van 

1-2 jaar 

-mogelijkheden voor spelen (vooral voor 

grotere kinderen) 

 -parkeren bij voetbalvereniging 

 -fietspad doortrekken tot Seterse Hoeve 

 -meer eenrichtingswegen 

-parkeren aan een zijde 

 -verharding Groenestraat-Molenschotseweg 

 -oversteken Rijksweg bij Kerk 

 -coördineren activiteiten en ontwikkelingen 

tussen verenigingen 

 


