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Voorwoord 
Eind 2020 hebben de studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving, aan de 

Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden, een dorpsbelevingsonderzoek uitgevoerd naar de 

mening van bewoners uit Valthermond over hun leefomgeving. Het doel van het onderzoek was om 

te onderzoeken hoe verschillende doelgroepen het dorp beleven en of zij eventueel verbeterpunten 

weten, hierdoor kan een plan van besteding worden gemaakt. Wij, de studenten, vonden dit 

onderzoek een leuke en leerzame ervaring. Het was tevens een leuke ervaring om Valthermond te 

mogen bezoeken.  

Zonder een aantal personen was dit onderzoek niet mogelijk, vandaar dat de volgende mensen een 

eervolle vermelding krijgen. Wij willen Koert Lanting bedanken omdat hij ontzettend veel heeft 

geregeld voor ons. Luit Hummel willen wij bedanken voor het aanreiken van deze opdracht en de 

bijbehorende informatie om ons op weg te helpen. Wij willen ook alle contactpersonen bedanken 

voor het geven van belangrijke informatie en alle contacten voor de interviews. Uiteraard willen we 

vervolgens ook alle respondenten bedanken voor de interviews die wij zoveel mogelijk bij hen thuis 

af konden nemen en voor hun verdere hulp. 
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1. Inleiding  
 

Valthermond is een dorp in zuidoost-Drenthe, midden in de Drentse Veenkoloniën, met een 
karakteristiek landschap. Het dorp is ongeveer 12 kilometer lang en gemiddeld 300 meter breed. Dit 
maakt Valthermond een lintdorp dat erg typerend is voor een veenkoloniaal dorp. In de 19de en 
begin 20ste eeuw is dit gebied vanuit Groningen ontgonnen. Eerst zijn er lange, rechte kanalen 
gegraven tot aan de Hondsrug. Valthermond heeft twee van deze kanalen die parallel aan elkaar 
lopen; het Noorderdiep en het Zuiderdiep. Het grootste deel van de bebouwing in Valthermond ligt 
tussen of aan deze twee kanalen. De plaatsen, de percelen die loodrecht op de kanalen liggen, geven 
de indruk van een landschap dat met een liniaal gepland is. Dit is typerend voor het veenkoloniale 
landschap. Van het ontgonnen veen werd turf gemaakt, wat in die tijd (19e eeuw) erg waardevol was, 
omdat het als brandstof kan worden gebruikt. De turf werd gestoken en in grote hoeveelheden 
afgevoerd via de twee kanalen richting Groningen. Deze turfwinning bevorderde de werkgelegenheid 
en heeft ervoor gezorgd dat veel arbeiders in het gebied kwamen wonen. Daarnaast trok het 
vrijgekomen akkerbouwland veel boeren aan. Het gebied is zelf echter nooit rijk geweest, waardoor 
er zich een soort van gemeenschapszin vormde, het Naoberschap. Het idee hierbij is om mensen in 
de omgeving te ondersteunen en te helpen als zij het moeilijk hebben. Deze gemeenschapszin is nog 
steeds een thema in Valthermond en omgeving.  
 

1.1 Aanleiding  
In april 2019 is de bouw van een groot windmolenpark begonnen in het gebied, Windpark de Drentse 
Monden en Oostermoer. Dit project heeft veel ophef veroorzaakt en de gemoederen zijn hoog 
opgelopen onder de bewoners. Er zijn grootschalige protesten geweest vanuit bewoners, vooral uit 
dorpen als Tweede Exloërmond, maar ook Valthermond. Inmiddels staan er een aantal windmolens, 
maar in november 2020 waren deze nog niet operationeel. Als compensatie voor de overlast die 
bewoners ondervinden, is in 2018 een financiële tegemoetkoming vrijgemaakt voor alle dorpen in 
het windmolengebied; het gebiedsfonds. De bedoeling van het fonds is dat bewoners zelf inspraak 
hebben wat er met het geld gebeurt.   
Valthermond.nu is de dorpsbelangenorganisatie van Valthermond. Koert Lanting van 
Valthermond.nu wil graag een toekomstvisie voor het dorp opbouwen. Deze toekomstvisie zou 
vervolgens gekoppeld kunnen worden aan de dorpsbudgetten, zodat het duidelijk is welke doelen 
financieel gesteund zouden kunnen worden. Om een toekomstvisie op te kunnen stellen heeft 
Valthermond.nu veel input nodig vanuit de dorpsgemeenschap. Het is cruciaal dat duidelijk in beeld 
wordt gebracht hoe de bewoners denken over bepaalde onderwerpen die in het dorp spelen. 
Daarom is in opdracht van Valthermond.nu een dorpsbelevingsonderzoek uitgevoerd door de 
studenten van Management van de Leefomgeving in samenwerking met de BOKD (Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe).  
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1.2 Doel  
Het doel van ons onderzoek is de dorpsbelangenvereniging van Valthermond op de hoogte brengen 
van wat voor de inwoners van Valthermond belangrijk is en waar zij graag verandering in zien. 
Hiervoor zijn wij in groepen verdeeld, iedere groep heeft een andere doelgroep. Door uiteindelijk al 
deze doelgroepenrapporten naast elkaar te leggen en te vergelijken, kunnen wij een goed beeld 
schetsen van de belangen van de inwoners van Valthermond.  
 

1.3 Leeswijzer 
Dit verslag begint na de inleiding met een uitleg hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hierna wordt een 

korte beschrijving gegeven over de respondenten; of de respondenten zijn geboren in Valthermond 

en waar ze ongeveer wonen et cetera.  Hierna worden de resultaten van het onderzoek genoemd, 

onderbouwd door cijfers en grafieken die uit de interviews naar voren zijn gekomen. Nadat alle 

resultaten beschreven zijn, wordt een conclusie gegeven. Deze conclusie haalt de belangrijkste 

resultaten aan en komt terug op het doel dat hierboven beschreven is.  
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2. Methodiek 
 

In het hoofdstuk methodiek wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd. 

2.1 Steekproef 
Om aan resultaten te komen die representatief zijn voor de bevolking van Valthermond, zijn 8 

doelgroepen gemaakt. Deze doelgroepen zijn ingedeeld in samenspraak met het dorp en de BOKD, 

zodat de gehele dorpsbevolking zoveel mogelijk wordt betrokken. De doelgroepen zijn: 

- Jeugd 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8) 

- Jongeren 13 t/m 15 jaar (SOOS leeftijd) 

- Jongeren 16 t/m 18 jaar 

- Jongeren: 19 t/m 25 jaar (werkend & schoolgaand) 

- Gezinnen met (jonge) kinderen 

- Gezinnen zonder kinderen/Lege nesten 

- Alleenstaanden 

- Ouderen (AOW gerechtigden/gepensioneerd) (80+ & 80-) 

Acht groepen van elk drie studenten hadden ieder een doelgroep die geïnterviewd werd. Per 

doelgroep is iemand (of een duo) uit Valthermond aangewezen als contactpersoon. De 

contactpersonen hebben elk 12 respondenten in de doelgroep benaderd, die samen een 

representatief beeld vormen van de doelgroep 8 x 12 is in totaal maximaal 96 interviews. Bij 

sommige doelgroepen is het echter niet gelukt om 12 respondenten te vinden, daarom zijn in totaal 

iets minder interviews afgenomen. Uiteindelijk zijn er 83 interviews afgenomen. 

2.2 Interviewvragen 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarbij de gegevens niet zomaar in hoeveelheden kunnen 

worden uitgedrukt. Uit de interviews komen veel verschillende meningen en inzichten aan het licht. 

Deze abstracte gegevens moeten meetbaar worden gemaakt, zodat er conclusies uit kunnen worden 

getrokken. Dit is gedaan door middel van een template met daarin concepten, topics en aspecten.  

De concepten zijn de 12 verschillende thema’s waarover vragen zijn gesteld. De thema’s zijn als volgt: 

- Woonaanbod 

- Kwaliteiten in te zetten voor dorp  

- Dorpshuis/wijkgebouwen (nut en noodzaak) 

- Gelden uit gebiedsfonds (wat ermee te doen en wie moet er zeggenschap over hebben?) 

- Recreatie en toerisme  

- Identiteit woonomgeving  

- Infrastructuur  

- Binding met het dorp 

- Bereikbaarheid Valthermond  

- Verenigingen  

- Voorzieningen 

- Aantrekkelijkheid woonomgeving 

Hierna werden de brede concepten verduidelijkt en opgedeeld in kleinere onderdelen, de topics. Aan 

de hand van deze topics konden specifieke vragen worden opgesteld. Het concept 'voorzieningen’ 

kan bijvoorbeeld opgedeeld worden in de topics ‘gebruik van voorzieningen' en 'kwaliteit van 

voorzieningen’. Zo wordt het abstracte concept ‘voorzieningen’ op verschillende manieren 



 

9 
 

verduidelijkt. Vervolgens kunnen vragen worden opgesteld, zoals “In hoeverre maakt u gebruik van 

de voorzieningen in Valthermond?” en “Wat vindt u van de kwaliteit van de voorzieningen?”.  

De aspecten zijn de mogelijke waardeoordelen die als antwoord gegeven kunnen worden op de 

vragen. Als voorbeeld de vraag “In hoeverre maakt u gebruik van de voorzieningen?” kan 

beantwoord worden met “vaak”, “af en toe”, “nooit”, et cetera. De kwaliteit van de voorzieningen 

kan beoordeeld worden met “goed”, “matig”, “slecht” et cetera.  

Aan de hand van concepten, topics en aspecten kunnen de gegevens systematisch en objectief 

verwerkt worden. Voor iedere doelgroep zijn dezelfde concepten gebruikt, maar de topics zijn 

verschillend per doelgroep bedacht. De relevantie van de verschillende concepten kan per doelgroep 

verschillen. Te denken valt aan voorzieningen; jonge kinderen zullen nauwelijks gebruik maken van 

een buurtsupermarkt terwijl deze voorziening voor ouderen belangrijk zal zijn. Voor een voorziening 

als een basisschool geldt het omgekeerde. De topics- en aspectenlijsten of de vragenlijsten voor alle 

doelgroepen zijn in de bijlagen te vinden (bijlage I tot VIII) 

Doormiddel van deze methode kunnen de gegevens achteraf gerubriceerd worden.  

2.3 Interviews  
Nadat de interviewvragen zijn opgesteld, zijn de interviews afgenomen bij de respondenten. De 

meeste interviews zijn bij de respondenten thuis afgenomen of in een openbare ruimte in 

Valthermond. De meeste interviews vonden plaats op maandag 30 november en dinsdag 1 

december. Bij deze gesprekken was telkens één respondent (en evt. partner) aanwezig en één tot 

drie studenten die het interview afnamen. De interviews zijn met toestemming van de geïnterviewde 

opgenomen, zodat deze achteraf getranscribeerd (uitgeschreven) konden worden. Voor sommige 

geïnterviewden was het echter niet mogelijk om binnen deze twee dagen het interview af te nemen, 

deze respondenten zijn later alsnog geïnterviewd via bijvoorbeeld Microsoft Teams of Whatsapp 

(beeldbellen).  

2.4 Verwerken resultaten 
De geluidsopnamen zijn gebruikt om de vraaggesprekken woord voor woord te transcriberen. Deze 

transcripten zijn vervolgens in Nvivo 12 gezet. NVivo is een computerprogramma dat gebruikt wordt 

om kwalitatieve onderzoeksgegevens te analyseren. Kwalitatieve gegevens zijn gegevens die niet in 

hoeveelheden uit te drukken zijn, bijvoorbeeld observaties of antwoorden op interviews. Met NVivo 

is het mogelijk om de tekst objectief te rubriceren. Specifieke delen van de interviewteksten zijn 

gekoppeld aan digitale codes. Deze codes zijn gemaakt voor de eerdergenoemde concepten en 

topics. Zo kan een antwoord van een respondent over bijvoorbeeld het fietspad gekoppeld worden 

aan de codes ‘infrastructuur' en ‘wegenkwaliteit'. Daarnaast zijn er ook codes voor ‘positief’, 

‘negatief’ en 'verbeterpunten’. Indien een respondent aangeeft dat het fietspad verbeterd moet 

worden, wordt dit gekoppeld aan de code 'verbeterpunten'. Zo zijn bepaalde thema’s direct aan een 

stemming of mening gevoegd. Met het toepassen van deze methodiek kunnen de gegevens uit een 

lang interview geordend worden. 

Door middel van de functie 'cases’ is iedere respondent geclassificeerd op doelgroep, geslacht, of ze 

oorspronkelijk uit Valthermond komen en in welk deel van het dorp ze wonen (voor- of achterin). 

Deze gegevens zijn gebruikt bij de analyse van de resultaten. 
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2.5 Analyseresultaten 
Ten eerste is per doelgroep een doelgroepenrapport geschreven. Hierin is de karakterisering van de 

doelgroep geanalyseerd. Hiervoor zijn onder andere de eerdergenoemde cases gebruikt. Ook is van 

de doelgroepen globaal in beeld gebracht waar in het dorp de respondenten wonen. Een 

veelgebruikte methode van analyse in NVivo is 'matrix coding query’. Met deze functie kunnen 

specifieke codes (thema's, standpunten) uitgezet worden tegen bepaalde cases (karakterisering 

respondenten) in een tabel. Zo kan er afgelezen worden welke soort respondenten een mening heeft 

over bepaalde thema’s. Door middel van deze functie kan bijvoorbeeld een antwoord worden 

gegeven op een vraag als: ‘Hoe denken respondenten voor in Valthermond over het Brughuus en hoe 

denken respondenten achterin Valthermond erover?'. Daarnaast zijn de gegevens ook op andere 

manieren gerangschikt, zoals een woordwolk. Per concept is op deze manier geanalyseerd hoe de 

doelgroep over de verschillende thema’s denkt. Er zijn acht van deze doelgroepenrapporten 

gemaakt. 

2.6 Analyse verbanden 
Uiteindelijk zijn de data opnieuw geanalyseerd, ditmaal door er per concept apart naar te kijken. Dit 

is in twee fasen in zijn werk gegaan. Ten eerste is nagegaan wat alle respondenten van de 8 

doelgroepen globaal vonden van een bepaald concept of topic. Hiervoor zijn de codes voor 'positief’, 

'negatief' en 'verbeterpunten’ van pas gekomen. Ten tweede is gezocht naar overeenkomsten en 

verschillen tussen de doelgroepen, per concept. Net als bij de doelgroepenrapporten is hierbij 

gebruik gemaakt van Matrix Coding om tabellen te maken. Waar bij de doelgroepenrapporten 

gezocht werd naar verbanden tussen de thema’s in één doelgroep, werd hier gezocht naar 

verbanden tussen de doelgroepen in één thema. Door vanuit deze nieuwe invalshoek naar de 

gegevens uit de interviews te kijken, kunnen er nog meer verbanden worden gelegd. Zo ontstaat er 

een complex beeld van de verschillende standpunten en inzichten van de respondenten. De 

uitkomsten van deze methodiek zijn door een overkoepelende groep studenten bij elkaar gevoegd in 

één gezamenlijk rapport. 
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3. Karakterisering respondenten 
 

Voor het onderzoek zijn er mensen uit verschillende doelgroepen geïnterviewd. In totaal zijn er 83 
interviews afgenomen, 43 respondenten zijn man en 40 respondenten zijn vrouw. Ook de 
respondenten die geboren en getogen zijn in Valthermond zijn redelijk verdeeld, 49 respondenten 
zijn geboren en getogen in Valthermond en 34 niet. Bij de doelgroepen jeugd 16 t/m 18 jaar en 
jongeren van 19 t/m 25, zijn minder dan 12 interviews afgenomen. In tabel 1 volgt een overzicht van 
de hoeveelheid respondenten per doelgroep zijn geïnterviewt. 
  
 

Doelgroep Hoeveelheid respondenten 

Jeugd 8 t/m 12 jaar 12 

Jeugd 13 t/m 15 jaar 12 

Jeugd 16 t/m 18 jaar 5 

Jongeren 19 t/m 25 jaar 7 

Gezinnen met (jonge) kinderen 11 

Gezinnen zonder kinderen 12 

Alleenstaanden 12 

Ouderen 12 
Tabel 1: Aantal respondenten per doelgroep.  

Ook komen de respondenten niet allemaal uit hetzelfde gebied van Valthermond. Een duidelijk 
overzicht van de woonlocaties van de respondenten is zichtbaar in tabel 2  
 

 Voor in de Mond Centraal in de Mond Achter in de Mond 

Jeugd 8 t/m 12 jaar 3 2 0 

Jeugd 13 t/m 15 jaar 2 7 3 

Jeugd 16 t/m 18 jaar 0 0 5 

Jongeren 19 t/m 25 
jaar 

0 1 4 

Gezinnen met (jonge) 
kinderen 

6 1 4 

Gezinnen zonder 
kinderen 

0 4 4 

Alleenstaanden 1 6 1 

Ouderen 8 3 1 
Tabel 2: Overzicht woonlocatie respondenten. 
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4. Resultaten 
 

4.1 Identiteit woonomgeving 
Bij dit thema wordt gekeken hoe men de cultuur in Valthermond beleeft en hoe men ervaart om 

Valthermonder te zijn. Dit is opgedeeld in het karakter dorp, de historie van het dorp, typering 

bevolking, belang van identiteit en tradities. Of de respondenten positief of negatief over deze 

onderwerpen denken, wordt in figuur 1 weergegeven.  

 

Figuur 1: Aantal positieve en negatieve uitspraken per subthema. 

4.1.1 Karakter dorp/bevolking 
Toen de respondenten gevraagd werd naar de identiteit van het dorp, werd gezegd dat het een 

veelbesproken onderwerp is. Onder volwassenen wordt daar tijdens verjaardagen en andere 

bijeenkomsten veel over gesproken. Wat tijdens de interviews ook veel naar voren kwam was dat het 

dorp zo lang gerekt is. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het veenverleden van Valthermond, 

ook dit kwam veel naar voren in de interviews. Vooral de oudere generaties vertelden over de arbeid 

die vroeger werd verricht en hoe dat de bevolking heeft gevormd. “De mensen in Valthermond zijn 

harde werkers” vertelde een respondent. “Dat kun je nog steeds zien”, vertelde hij. “Als er een klusje 

bij iemand in de buurt is dan springt er vaak wel iemand behulpzaam bij”. De mensen die hier wonen 

zijn opgevoed met het idee van arbeid en de saamhorigheid van het dorp.   

De behulpzaamheid van de bevolking zegt ook veel over de identiteit van het dorp. Een goede sfeer 

heerst in Valthermond, vertelden 12 respondenten. Er is saamhorigheid en mensen helpen elkaar 

graag. Hoewel ze elkaar niet heel vaak zien, is de band tussen de bewoners sterk. In figuur 1 is 

zichtbaar dat 24 respondenten zich over het algemeen positief uitlaten over het karakter van het 

dorp.  

De lengte van het dorp heeft ook zijn nadelen. Je kunt bijvoorbeeld niet makkelijk ergens heen op de 

fiets of lopend, omdat dan al snel een grote afstand moet worden overbrugd. Dit zorgt er ook voor 

dat vriendengroepjes niet goed kunnen mengen. Vooral onder jongeren is dat een probleem, ze 

kunnen niet makkelijk naar elkaar toe. De respondenten ontmoeten elkaar vaak op volgens hun 

belangrijke plekken zoals de voetbalvereniging. De meeste respondenten zeiden dat dit de 

belangrijkste ontmoetingsplaats en verbindende factor in het dorp is. Zowel jong als oud heeft daar 
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zijn/haar vrienden ontmoet en de oudere generaties daar nog steeds profijt van hebben. Zodra er 

iets georganiseerd wordt, of iets moet gedaan worden, zijn er genoeg vrijwilligers om te helpen.  

Iets wat voor respondenten belangrijk is, is de rust en de ruimte. Dit wordt dan ook weer 12 keer 

genoemd, vaak in één ademteug met de goede sfeer.  Veel bewoners hebben een prachtig uitzicht 

over het boerenland. Dit uitzicht en ook vooral de rust zorgen ervoor dat veel inwoners niet weg 

willen uit Valthermond. Ook jongeren houden van de ruimte, als zij in de stad zouden leven zou hun 

leefgebied een stuk kleiner zijn.  

Het windmolenpark heeft een nieuw karakter gegeven aan het dorp en hier zijn de meningen 

verschillend over. Vooral de jongere generaties hebben hier geen last van omdat ze duurzame 

energie belangrijk vinden, de oudere generaties die hier lang wonen hebben er meer last van. 

Sommigen van hen vinden dat het karakter van het dorp (de rust en ruimte) kapot wordt gemaakt. 

Doordat er mensen voor de rust en ruimte komen zijn er veel van hen niet bezig zijn met het sociale 

leven. Deze mensen komen vaak uit andere gebieden van Nederland en zijn hier komen wonen voor 

de rust die het dorp te bieden heeft.  

4.1.2 Historie  
De historie van een dorp lijkt voor sommige respondenten belangrijk te zijn, dit zijn vaak de oude 

generaties, de doelgroepen onder de 25 jaar hebben minder gevoel bij de historie van het dorp. Ze 

vinden dit minder belangrijk en zijn ook niet echt op de hoogte van de historie van het gebied. Dit 

kwam ook naar voren de interviews, de enige doelgroep die de historie van het dorp belangrijk vond 

waren de ouderen. Zelfs de respondenten die in de veertig en vijftig zijn, voelden niet veel affiniteit 

met het veenverleden van Valthermond. Ze vonden het wel mooi dat de bruggetjes langs Zuiderdiep 

hersteld werden, maar voor de rest hadden ze weinig met de historie van het dorp. Wat de 

respondenten wel mooi vinden is het uitzicht dat het veenkoloniale verleden voortgebracht heeft. 

De doelgroep 65+ vertelden vaak dat het vroeger beter was in het dorp. Ze vertellen bijvoorbeeld dat 

ze vroeger meer mensen kenden dan nu en dat er vroeger zoveel mooie winkeltjes en zaken waren 

die nu allemaal verdwenen zijn. In de grafiek hierboven is ook te zien dat sommige respondenten 

negatief zijn over de historie en de geschiedenis van het dorp, dit zijn vooral de respondenten die de 

vroegere tijd hebben meegemaakt toen Valthermond nog erg levendig was. De doelgroepen jonger 

dan 25 vinden dat ondanks dat ze die tijd niet hebben meegemaakt ook jammer, omdat er nu nog 

maar weinig te doen is in het dorp. De jongere doelgroepen weten vaak ook niks over het verleden 

van Valthermond, ze leren er op school niks over en thuis wordt er niet over gesproken omdat de 

ouders vaak ook niet bijzonder geïnteresseerd zijn. 

4.1.3 Belang van identiteit/ tradities 
Respondenten vinden dat de dorpsbewoners een open houding hebben en dat westerlingen zich 

meestal goed aanpassen aan de geboren en getogen Valthermonders. De meeste mensen kennen 

elkaar en dat zorgt voor leuke groepjes. Toch zijn er ook groepjes waar je niet zomaar tussen komt 

als buitenstaander.  

Door de saamhorigheid zijn er ook sommige tradities die in stand gehouden worden. De 

respondenten vinden het jaarlijkse voetbaltoernooi erg goed, er komen veel mensen op af en het is 

gezellig. De geïnterviewden vinden het ook goed dat elk jaar een feest van drie dagen lang 

georganiseerd wordt. Toch vindt een aantal van de respondenten dat het feest wat grootser kan, ze 

willen het net zoals bij het 150-jarig bestaan van het dorp tien jaar geleden. Woorden als ‘allemaal’, 

‘sfeer’, ‘wonen’ en ‘elkaar’, komen vaak voor en dat zegt veel over hoe de respondenten over de 

saamhorigheid denken. 
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4.2 Aantrekkelijkheid van de woonomgeving  
In deze paragraaf wordt de aantrekkelijkheid van de woonomgeving besproken en wat de 

respondenten over dit onderwerp gezegd hebben. Ook wordt onderzocht of er een verschil is tussen 

de verschillende leeftijdsgroepen, en wat deze leeftijdsgroepen als ‘mooi’ en ‘wenselijk’ beschouwen 

4.2.1: Mooiste en lelijkste plek?  

In deze paragraaf worden de mooiste en de lelijkste plekken van Valthermond benoemd door de 

respondenten en deze benoemingen verder uitgewerkt.  

In de interviews zijn vragen gesteld zoals “Wat vindt u de mooiste en lelijkste plek in Valthermond?” 

en “Wat zou je iemand van buiten het dorp willen laten zien van binnen het dorp?”  Een paar dingen 

sprongen eruit bij wat men mooi vindt in het dorp. Dit waren het eigen huis of de heel directe 

woonomgeving van de respondent, de voetbalvereniging, de omliggende natuur en rust die het met 

zich meebrengt. Ook werd het Aukje Wolf park vaak genoemd. Echter vond het gros wel dat het 

onderhoud beter kan omdat men er dan nog meer van kon genieten. Verder werden ook de 

algemene dingen genoemd die Valthermond maken zoals het centrum, de boerderijen, het deel van 

het kanaal dat nog openligt, en verschillende sportverenigingen werden ook genoemd. Ook hebben 

sommige groepjes aan hun respondenten gevraagd het dorp een cijfer te geven. De gegeven cijfers 

waren 7,7,7,8,8,5,9,9 Hier kwam een gemiddelde van een 7,9 uit, wat aangeeft dat men over het 

algemeen erg tevreden is met de leefomgeving, maar dat er hier en daar nog wel een paar verbeter 

puntjes zijn die in de nabije toekomst zouden kunnen worden opgelost. De punten waar men erg blij 

mee is in het dorp worden in de volgende tabel behandeld. 

Plek Aantal keren benoemd 

Het park/ Aukje de Wolf park 9 

Eigen huis 9 

Voetbalvereniging 8 

Rust en ruimte 5 

Het bos 5 

Open kanaal 4 

Zwembad 3 

Kerk 2 

Boerderijen 2 

Centrum 1 

Akker varkens 1 

Drentse Mondenweg 1 

Geen mening/ neutraal 1 
Tabel 1: De meest benoemde 'mooiste' plek binnen Valthermond. 

Maar wat vindt men nou minder mooi aan de woonomgeving? Dit kwam naar voren met de vraag 

wat men nou het lelijkst vond in het dorp, zie figuur 4. De meest voorkomende antwoorden waren 

de volgende; de grote meerderheid van de antwoorden gingen vooral over onderhoud, dit houdt ook 

het onderhoud van privéterrein in, maar het grootste deel ging toch om verwaarlozing vanuit de 

gemeente en dat men het gevoel heeft dat deze plekken “lelijk” zijn doordat ze niet goed genoeg 

onderhouden worden. Voorbeelden hiervan zijn: het fietspad, grassen en sloten die over groeien en 

het slechte onderhoud in het Aukje Wolf park. Echter veel respondenten die niks hadden aan te 

merken op het dorp en “niks” als antwoord gaven op de vraag wat ze het minst mooi vonden in het 

dorp. Ook wordt de mening over het Brughuus geuit dat dit veel lelijker is dan wat er eerst stond 

nadat het vorige dorpshuis was afgebrand is. Volgens deze respondenten is er een gebouw neergezet 
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wat niet in de omgeving van het dorp past. Men zou liever een replica of iets soortgelijks van wat er 

vroeger stond willen zien, of in ieder geval iets wat beter binnen het dorp zou passen.  

Plek Aantal keren benoemd 

Slecht onderhoud 7 

Niks 6 

Brughuus 2 

Fietspad 2 

Rijtjeshuizen 1 

Weinig voor de jeugd 1 

Supermarkt 1 

Voor in Valthermond 1 

Alles 1 

Rotondes 1 

Krimps 1 
Tabel 2: De meest benoemde 'lelijkste' plek binnen Valthermond. 

Qua verschillen tussen de verschillende doelgroepen valt op dat de respondenten die al hun hele 

leven of al een er lange tijd in het dorp wonen het dorp vroeger mooier vonden toen er nog kanalen 

lagen en er geen windmolens waren. De jongere generatie, vooral in de doelgroep 16 tot 18 en 19 tot 

25 vindt vooral dat er niks te beleven is in het dorp, en dat er wel erg weinig kans is om iets te gaan 

beleven. Zij vinden bijvoorbeeld alleen de keet in het dorp mooi en zouden het fijner vinden om in 

Valthermond te wonen als hier meer voorzieningen en mogelijkheden zouden zijn. Bij het thema 

aantrekkelijkheid van de leefomgeving is er veel verschil onder de verschillende groepen 

respondenten. Kort samengevat is het in principe een mooi gebied, maar de voorzieningen zijn niet 

geweldig en als je geen auto of ander vervoer hebt is het een onbegonnen zaak, omdat alles eigenlijk 

net te ver is om te fietsen. 
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4.3 Woonaanbod 
Over het woonaanbod in Valthermond wordt verschillend gesproken. Om het woonaanbod te 
analyseren is er gekeken naar de aangeboden typen woningen, de betaalbaarheid van de woningen, 
de toekomstbestendigheid van het woningaanbod en naar de invloed van de omgeving. De 
bevindingen worden beschreven in deze paragraaf. 
 
In tabel 5 is af te lezen hoeveel antwoorden de respondenten hebben gegeven bij de verschillende 
onderwerpen. Bij elke doelgroep is wel een mening gegeven over het woonaanbod in Valthermond. 
De antwoorden die zijn gegeven zijn erg verschillend. Er zijn positieve en negatieve meningen. De 
positieve meningen gaan vooral over het wonen in Valthermond en de omgeving. De negatieve 
meningen gaan over het aanbod van (starters)woningen. 
 

 Jeug
d 8 
tot 
en 
met 
12 
jaar 

Jeug
d 13 
tot 
en 
met 
15 
jaar 

Jonger
en 16 
tot en 
met 18 
jaar 

Jonger
en 19 
tot en 
met 25 
jaar 

Alleenstaan
den 

Gezinn
en 
zonder 
kinder
en 

Doelgro
ep 
gezinne
n met 
(jonge) 
kindere
n 

Ouder
en 

Woonaanbod 33 27 0 3 6 4 8 16 

Betaalbaarheid 
woningen 

1 2 3 8 11 13 2 3 

Invloed omgeving 0 18 4 10 2 4 3 5 

Toekomstbestendi
gheid 

9 4 3 11 8 5 1 26 

Tabel 3: Hoeveel respondenten iets hebben gezegd over de onderwerpen van dit hoofdstuk. 

4.3.1 Aanbod type woningen 
Over het aanbod van de typen woningen wordt verschillend gesproken. Volgens de respondenten 
worden vooral starters/huur woningen gemist en ouderenwoningen.  
In de leeftijdscategorie 19 t/m 25 wordt vooral over een tekort van starterswoningen gesproken. 
Over de woningen die er zijn, wordt vooral gesproken dat deze woning opknappers zijn en dat nog 
redelijk wat moet gebeuren voordat je hierin kan wonen. Over het aanbod van huur- en 
koopwoningen wordt verschillend gesproken. Een respondent uit de doelgroep alleenstaande vindt 
dat er genoeg woningen zijn en een respondent uit de doelgroep 19 tot en met 25 jaar vindt dat er 
een tekort is. Dit zou verder onderzocht kunnen worden. 
In doelgroep 8 tot en met 12 jaar wordt door een respondent gezegd dat hij graag in een penthouse 
zou gaan wonen en als het wat realistischer moet dan een appartement. Een andere respondent uit 
deze doelgroep vermeld dat zij in een woonboerderij wil wonen. 
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4.3.2 Betaalbaarheid woningen 
Volgens de respondenten zijn de prijzen van de huizen erg hoog. Veel respondenten die zijn 
opgegroeid in Valthermond willen hier blijven wonen. Door de trek van de zogenoemde westerlingen 
in Valthermond, gaan de huizen boven de vraagprijs weg omdat de prijzen relatief lager liggen dan in 
het westen van Nederland en bij de meeste huizen in Valthermond zit er een stukje grond bij.  De 
huizen die te koop staan zijn meestal binnen 2 à 3 weken verkocht. Meerdere respondenten 
vertelden dat zij denken dat het lastig is om als alleenstaande een huis te kopen/huren. Als duo zou 
het al gemakkelijker zijn. De meningen over de prijzen van de huizen zijn dus verdeeld. Sommige 
respondenten vertellen dat zij gemakkelijk aan een huis kwamen en andere hadden hier meer 
moeite mee. 
 

4.3.3 Invloed omgeving 
Om de invloed van de omgeving te meten is  gevraagd aan de respondenten waarom zij wonen in 
Valthermond. De antwoorden over wonen in Valthermond zijn erg positief. Men wil hier graag blijven 
wonen, vooral door de omgeving, zie figuur 2. De respondenten zijn tevreden over de rust en de 
ruimte die Valthermond te bieden heeft. 

 
Figuur 1: Woordweb met redenen waarom respondenten in Valthermond wonen. 

4.3.4 Toekomstbestendigheid 
Bij toekomstbestendigheid is er gekeken naar wat de toekomstplannen zijn van de respondenten 
over het woonaanbod. In figuur 3 zijn de meest genoemde antwoorden af te lezen van de 
respondenten.  
Bij het antwoord niet blijven wonen in Valthermond verschillen de redenen per doelgroep. De 
doelgroep 19 t/m 25 zegt dat zij afhankelijk zijn van werk en woningaanbod. Bij de ouderen gaat het 
over voorzieningen. Omdat er geen seniorenwoningen/verzorgingstehuizen zijn, denkt de doelgroep 
eraan om te verhuizen naar omliggende gebieden omdat hier deze huizen wel aanwezig zijn. Ook 
vertellen de ouderen dat zij zouden verhuizen omdat zij voorzieningen als een goede supermarkt 
missen. Zij zouden wel in Valthermond willen blijven als deze voorzieningen aanwezig zouden zijn.  



 

19 
 

  

Figuur 3: Woordweb met antwoorden over toekomstplannen. 

Bij het antwoord wel blijven wonen in Valthermond gaan de antwoorden over dat de meeste 
respondenten best lang in Valthermond wonen en ook erg betrokken zijn in het dorp. ‘Ons-kent-ons’ 
is er gezegd door één van de respondenten. Ook zijn er respondenten van plan om in de omgeving te 
wonen, als het niet lukt om in Valthermond een huis te vinden. 
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4.4 Binding met het dorp en contact met dorpsgenoten 

 
In deze paragraaf wordt het concept ‘binding met het dorp’ besproken. Om te achterhalen of de 

respondenten een binding met het dorp hebben, is het thema onderverdeeld in ‘binding met het 

dorp’ en ‘contact met dorpsgenoten’. Zo is het makkelijker te analyseren wat de oorzaak is van de 

mindere of juist grotere binding met het dorp van de respondenten. 

4.4.1 Binding met het dorp  
Uit de interviews is gebleken dat de meeste respondenten zeggen dat ze zich verbonden voelen met 

het dorp. Op de vraag of de respondenten zich verbonden voelen met het dorp hebben 43 

respondenten als antwoord gegeven dat zij inderdaad een binding hebben met het dorp. Voor de 

meeste geïnterviewden geldt dat een vereniging, een school of de mensen in Valthermond voor het 

gevoel van verbondenheid zorgt. Respondenten zeggen dat als er iets is, iedereen voor elkaar klaar 

staat. Voor 1 respondent geldt dat hij of zij geen binding heeft met het dorp, maar wel met de 

kerkgemeenschap. 11 respondenten benoemen dat zij een mindere mate van verbondenheid voelen 

met het dorp.  

Er zijn respondenten die zeggen dat ze hier niet geboren en getogen zijn en daarom minder binding 

voelen en er is een respondent die vertelt dat haar of zijn kinderen niet in Valthermond op school 

zitten, waardoor er minder binding is. Ook zeggen twee van de respondenten met een mindere 

binding met Valthermond, dat dit komt doordat Valthermonders over het algemeen veel op zichzelf 

zijn en dat er steeds meer westerlingen in het dorp komen wonen. Ook zegt één iemand dat het 

komt omdat Valthermond een langgerekt dorp is, waardoor je minder contact hebt met de mensen 

aan de andere kant.  

4.4.2 Contact met dorpsgenoten 

Het punt over dat Valthermond een langgerekt dorp is, is ook waardoor sommige geïnterviewden 

een negatieve grondhouding hebben bij het contact met dorpsgenoten. Het is lastiger om met 

mensen aan de andere kant van het dorp contact te leggen en dat vinden twee respondenten 

jammer. Ook vindt een respondent het jammer dat er steeds meer westerlingen komen en 

tegelijkertijd zeggen sommige respondenten ,die niet zijn geboren in Valthermond, dat het moeilijk 

was om ertussen te komen.  

In tabel 6 hieronder is te zien wat is gezegd over de binding met het dorp en het contact met de 

dorpsgenoten ten opzichte van een negatieve of positieve grondhouding. Zo zegt een respondent op 

de vraag of hij of zij zich verbonden voelt met het dorp het volgende: “Ja, je bent er geboren, je bent 

er getogen, je hebt je herinneringen. Nee, ik voel me echt Valthermonder. Op en top!” Ook zegt er 

iemand over het contact met dorpsgenoten met een negatieve grondhouding: “Nou, dat echte 

dorpsgevoel ontbreekt er wel aan (…) maar verder is iedereen voor z’n eigen leefomgeving”. 

  Positieve houding Negatieve houding 

Binding met het dorp 21 3 

Contact met dorpsgenoten 22 13 
Tabel 4: Houding respondenten in verhouding met binding dorp en contact met dorpsgenoten. 
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4.4.3 Doelgroepen 
In tabel 7 is per doelgroep te zien hoeveel iets is gezegd over binding met het dorp en contact met 

dorpsgenoten. Dit is opnieuw onderverdeeld in positieve houding en negatieve houding. In de tabel 

is te zien dat de jeugd van 13 tot en met 15 jaar geen negatieve grondhouding heeft over de binding 

met het dorp of contact tussen dorpsgenoten. Ook valt op dat er bij gezinnen zonder kinderen negen 

keer iets is gezegd met een negatieve beleving over de binding of het contact. Hier is niet zozeer een 

rode lijn uit te aantal te halen, maar respondenten zeggen onder andere dat het moeilijk was om, als 

iemand die niet uit Valthermond komt, binnen te komen. Iemand zegt bijvoorbeeld: “Ik vind 

inderdaad als outsider dat je dan als buitenstaander binnenkomt vond ik dat wel moeilijk. Misschien 

dan was de groep wel gewoon te klein voor hoor want je zit op tennis dan zit je met 4 of 6 man”. Ook 

wordt er door één iemand gezegd dat de binding met dorpsgenoten uit de andere kant van 

Valthermond minder is en iemand zegt dat hij of zij steeds minder dorpsgenoten kent. Verder is er 

nog één respondent die zegt dat hij of zij het jammer vindt dat er veel westerlingen komen wonen in 

het dorp, omdat niet alle westerlingen zich even goed binden met het dorp.  

Aan de andere kant zegt iemand uit die doelgroep onder andere: “Ja, ze steunen elkaar allemaal, nou 

ja, de Naoberhulp? Dat is gewoon heel belangrijk, dat gebeurt hier ook. En dat is waarom ik van 

Valthermond hou. Het is 12 kilometer dat is een lang eind, maar als er wat is dan staan ze wel voor je 

klaar. Ik denk ook dat Valthermond daar heel sterk in is. En de voetbalvereniging is daar echt een 

groot voorbeeld van, dat is gewoon éen grote familie. En als je daar binnenkomt dan word je ook echt 

heel warm onthaald, dan voel je je echt op je plek. Het zegt ook genoeg, onze jeugd hoelang dat ze 

ook bij ons blijven voetballen. Oud-leden die altijd blijven komen kijken en noem maar op. Voor zo’n 

klein dorp en dan over de ik geloof 430 leden hè, dat is gewoon heel veel”.  

Alle respondenten uit de doelgroep ouderen zijn over het algemeen positief over de binding met het 

dorp en het contact met dorpsgenoten, maar één respondent geeft als aanvulling dat het contact 

met dorpsgenoten uit de andere kant van het dorp minder is, hij of zij zegt hierover: “Ja, toen was 

het redelijk. Maar ja dat voorzie je niet, maar het feestvieren zeg maar, dat was aan deze kant 

Mondenweg. En daar merkte je al dat mensen van deze kant wel allemaal aanwezig waren, maar ja 

weet je wel zo. Je hebt altijd een beetje het gevoel alsof alles een beetje aan deze kant van de 

Mondenweg is. Is niet zo, maar dat gevoel hebben we wel”. 

  Positieve houding  Negatieve houding 

Jeugd 8 tot en met 12 

jaar 

2 1 

Jeugd 13 tot en met 

15 jaar 

1 0 

Jongeren 16 tot en 

met 18 jaar 

0 0 

Jongeren 19 tot en 

met 25 jaar 

0 0 

Doelgroep gezinnen 

met (jonge) kinderen 

1 2 

Gezinnen zonder 

kinderen/ 

19 9 

Alleenstaanden 3 3 

Ouderen 13 1 
Tabel 5: Houding doelgroepen in verhouding met binding dorp en contact met dorpsgenoten. 
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4.5. Verenigingen 
Deze paragraaf gaat over de verenigingen binnen Valthermond en de activiteiten die zij ondernemen. 

Ook wordt aangegeven welke verenigingen de inwoners van Valthermond nog missen binnen het 

dorp.  

Uit de interviews is gebleken dat binnen Valthermond van alles te vinden is qua sportverenigingen. 

Zo is er een voetbalvereniging, zichtbaar in figuur 4, een tennisvereniging en nog een aantal andere 

sporten in onder andere het Brughuus. Zo’n 37 respondenten geven aan dat ze op een 

sportvereniging binnen Valthermond zitten. Hierin is de voetbal overduidelijk de grootste en meest 

gebruikte vereniging binnen Valthermond, te zien in figuur 4 hieronder, veel inwoners zien de 

voetbalvereniging ook als de meest gebruikte ontmoetingsplek van Valthermond. Ook werd 

aangegeven dat men sommige sporten mist binnen Valthermond. Hier gaan sommige respondenten 

voor naar omliggende dorpen of steden. De sporten die men aangeeft te missen binnen het dorp zijn 

ballet, basketbal, paardrijden(x4), streetdance, crossen, dansen(x3), waterpolo(x2). Een manege zou 

Valthermond zeer ten goede doen. Ook missen een aantal respondenten een dansvereniging, zo zijn 

er twee respondenten die ballet doen buiten Valthermond, geeft één iemand aan streetdance te 

missen binnen Valthermond en drie respondenten zitten op dansen buiten Valthermond. Verder is in 

Valthermond het zwembad waar door alle generaties in de zomer gebruik van wordt gemaakt. Buiten 

de sportverenigingen wordt vrij vaak aangegeven dat er niet veel is binnen Valthermond aan 

verenigingen. Een enkeling geeft aan aangesloten te zijn bij kerk nummer 11 (drie respondenten), en 

een iemand geeft aan aangesloten te zijn bij de EHBO-vereniging. Verder geeft een respondent en 

een moeder van een kind aan dat hij en haar zoon op de scouting zitten, maar dit zit niet in 

Valthermond. Tot slot zijn er vier respondenten die aangeven op muziekles te zitten, maar ook dit is 

niet in Valthermond.  

 

Figuur 4: Voetbalveld Valthermond. 
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Een aantal van deze verenigingen organiseert wel eens iets. Zo is bij de voetbal een jaarlijks toernooi 

wat vrij druk wordt bezocht en ook zijn er regelmatig feestjes, elf respondenten zeiden dit. Ook zijn 

er twee respondenten die aangeven dat de volleybal wel eens een feestje organiseert. Het zwembad 

organiseert ook wel eens in de zoveel tijd wat, dit kunnen zwemactiviteiten zijn (één respondent) en 

ook wordt soms het Valthermonds kampioenschap bommetje georganiseerd (één respondent). 

Verder worden de activiteiten niet echt door de verenigingen georganiseerd maar voornamelijk door 

de dorpshuizen en wijkgebouwen. Zo is in Valthermond bijvoorbeeld een jaarmarkt, een 

sinterklaasoptocht, een spooktocht en een kerstwandeling. Acht respondenten zeggen alleen dat er 

in totaal te weinig georganiseerd wordt, voornamelijk voor de jongeren en jongvolwassenen wordt te 

weinig georganiseerd vinden deze respondenten, dit is zichtbaar gemaakt in tabel 8. Daarentegen 

geven vier andere respondenten aan dat er voldoende georganiseerd wordt binnen Valthermond. 

 Positieve houding Negatieve houding 

Hoeveelheid activiteiten 4 8 
Tabel 6: Houding over hoeveelheid activiteiten. 
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4.6 Dorpshuizen 
Dit gedeelte van het rapport gaat over de dorpshuizen in Valthermond. Het eerste gedeelte gaat in 

op de algehele mening van de respondenten over de dorpshuizen. Er is dus niet gekeken naar de 

verschillen tussen de doelgroepen. In het tweede gedeelte wordt hier wel op ingegaan. 

De dorpshuizen in het dorp zijn bekend bij de respondenten, de activiteiten binnen de dorpshuizen 

zijn echter soms minder bekend. Er wordt gesproken over een website genaamd Valtermond.nu 

waarop activiteiten te vinden zijn, toch is er veel respons dat het voorkomt dat een deel van de 

inwoners niet op de hoogte is van bepaalde activiteiten. Van de buurthuizen wordt er het meest 

gesproken over het Brughuus, zie hiervoor figuur 5. Dit is een redelijk nieuw gebouw met vele 

faciliteiten, onder andere een bibliotheek en een grote sportzaal.  

 

Figuur 5: Het Brughuus in Valthermond 

Op het gebied van dorpshuizen kan Valthermond nog stappen maken, aangezien er momenteel 

meerdere dorpshuizen zijn en de betrokkenen dan vaak ervoor kiezen om naar dezelfde toe te gaan, 

kan dit een betere binding met dorpsgenoten tegenhouden.  Hierover verschillen de meningen van 

elkaar. De één vindt het prettiger om meerdere dorpshuizen in Valthermond te hebben, aangezien 

het ook een lang dorp is. Anderen zien liever een meer centraler dorpshuis, zodat mensen sneller bij 

elkaar komen. Onderstaand, in tabel 9 staat de houding van de respondenten ten opzichte van de 

dorpshuizen. Hiervan zijn alleen de duidelijke meningen gepakt en is dit niet meegeteld wanneer de 

geïnterviewde aan heeft gegeven dat hij/zij nooit aanwezig is. Aan de cijfers in de tabel valt te 

merken dat het merendeel positief is over de huidige situatie qua dorpshuizen. Er is een deel dat 

aangeeft dat het een stuk beter kan dan dat nu het geval is en ook verbeterpunten geeft en er dus 

eerder negatief tegenover staat. Al met al zijn er een aantal terugkerende verbeterpunten. Er wordt 

aangegeven dat het niet altijd duidelijk is wanneer er een activiteit is gepland en dat er ook wel meer 

met de huidige dorpshuizen gedaan mag worden. 

  Positieve houding Negatieve houding 

Mening dorpshuizen 26 10 
Tabel 7: Houding over de dorpshuizen 

In de volgende alinea wordt de verschillen tussen de doelgroepen over bepaalde onderwerpen die te 

maken hebben met de dorpshuizen met elkaar vergeleken, en worden verschillen uitgelicht. 

Er valt vooral op dat de jongere doelgroepen, ongeveer tot en met 25 jaar, niet meekrijgen wat voor 

activiteiten er te doen zijn in de dorpshuizen. De basisschoolkinderen geven aan dat ze vaak gymmen 

in het Brughuus en zij ook gebruik maken van de bibliotheek. Tot en met doelgroep 13 tot en met 15 

jaar valt op dat er aangegeven wordt dat er niet veel voor hen georganiseerd wordt. Er is dus een 

mogelijkheid om ook voor de jonge doelgroep meer activiteiten te organiseren. Vooral in de 



 

25 
 

doelgroep 19 tot en met 25 geven vrijwel alle respondenten aan dat zij graag meer activiteiten zien in 

de dorpshuizen. Ze geven aan wel bij feestjes af en toe betrokken te zijn, maar dat het daar vaak bij 

ophoudt. Deze doelgroep wil graag een mogelijkheid om ’s avonds/’s nachts een plek te hebben om 

met een groep te kunnen zitten en bijvoorbeeld een biertje drinken. Een dergelijke plek is soms ook 

een gemis bij de oudere doelgroepen. We zien dat de oudere doelgroepen een stuk meer betrokken 

zijn met de dorpshuizen dan de jongere doelgroepen. Er liggen hier dus kansen om ook jongeren 

meer te betrekken bij activiteiten bij de buurthuizen. Eigenlijk iedereen is het erover eens dat een 

dorpshuis een positieve invloed heeft op de onderlinge band tussen de bewoners. 
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4.7 Kwaliteiten in te zetten voor het dorp 

 
In deze paragraaf worden de resultaten voor het thema kwaliteiten in te zetten voor het dorp 

behandeld. We gaan in op wat de respondenten aangeven als negatieve en positieve aspecten 

binnen dit thema, en waarom zij dit zo ervaren.  Daarnaast zijn een paar soorten vrijwilligerswerk 

specifiek uitgewerkt, omdat hier veel over werd gezegd. In het tweede deel van deze paragraaf 

wordt vergeleken wat de doelgroepen te zeggen hebben over dit thema en wordt benoemd wat 

belangrijke overeenkomsten en verschillen zijn. 

 Kwaliteiten in te 
zetten voor het dorp 

Actief als vrijwilliger  Bereidheid om te 
participeren 

Positieve houding 5 11 13 

Negatieve houding 3 0 6 
Tabel 8: Houding over de kwaliteiten in te zetten dorp, actief als vrijwilliger en bereid om te participeren 

In tabel 10 is te zien hoe vaak er iets over het hoofdthema (kwaliteiten in te zetten voor het dorp) en 

de sub-thema’s (actief als vrijwilliger en bereidheid om te participeren) wordt gezegd, die daarnaast 

ook een positieve of negatieve codering hebben gekregen. Deze tabel vertelt hoe vaak er iets met 

een bepaalde houding (positief of negatief) over een bepaald onderwerp is gezegd. Doordat 

uitspraken gecodeerd stonden onder het hoofdthema, die eigenlijk bij een sub-thema horen en 

andersom, is ervoor gekozen om de paragraaf niet onder te verdelen in hoofd- en sub-thema’s, maar 

alles samen te nemen.  

Respondenten zijn vooral positief over de hoeveelheid mensen die aan vrijwilligerswerk doet en zich 

inzet voor het dorp. Dit is volgens de respondenten een relatief grote groep. Daarnaast zijn 

respondenten positief over wat zij zelf doen. Veel van de respondenten zeggen dat zij iets aan 

vrijwilligerswerk doen, een aantal doet zelfs meerdere dingen voor het dorp. Er zijn veel 

respondenten die aangeven bij de voetbalvereniging vrijwilligerswerk te doen. Ook een aantal werkt 

mee aan het dorpsblad, bijvoorbeeld in het bestuur of als schrijver. Een respondent gaf aan dat het 

goed voelt dat daar altijd zo positief op wordt gereageerd. Verder zijn respondenten positief over 

activiteiten die in en door het dorp worden georganiseerd, omdat deze het dorp verbinden. Het gaat 

hierbij bijvoorbeeld om de kerstmarkt en het dorpsfeest. 

De respondenten merken op dat inwoners niet veel initiatief tonen om iets te organiseren en vaak 

ook niet langdurig ergens bij betrokken willen zijn. Verder wordt er specifiek iets gezegd over het 

Aukje Wolf park, dat al meerdere keren door vrijwilligers is schoongemaakt, maar dat dit volgens hen 

eigenlijk een taak van de gemeente is. Die houdt het park echter volgens de respondenten niet bij. 

Hieronder worden een aantal soorten vrijwilligerswerk die in de resultaten naar voren zijn gekomen 

verder uitgewerkt. 

4.7.1 Voetbalvereniging 
Respondenten gaven aan dat de voetbalvereniging grotendeels draaiende wordt gehouden door 

vrijwilligers. Zowel respondenten die wel als geen kinderen op voetbal hebben, zijn daar vrijwilliger. 

Een respondent vertelde dat ze mede door haar buurvrouw zich heeft opgegeven om 

vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging te doen. Zij zei ook dat dit een goede manier is om in 

contact te komen met andere mensen in het dorp, en om sociaal te zijn met anderen. Bij de 

voetbalvereniging zijn leden onder andere actief als barmedewerker, trainer of in het bestuur. Een 

respondent benoemt dat er voor en door de voetbalvereniging veel activiteiten worden 

georganiseerd. Deze respondent zou graag zien dat deze activiteiten voor het hele dorp zijn. 
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4.7.2 Zwembad 

 
Het zwembad, zichtbaar in figuur 7, bestaat nog dankzij vrijwilligers uit het dorp. Het was een tijd 

onzeker of het zwembad wel kon blijven, maar veel vrijwilligers hebben daar toen hard aan gewerkt 

en doen dat nu nog steeds. Veel vrijwilligers zijn elk jaar opnieuw weer actief voor het zwembad. Een 

paar respondenten geven aan voor de groenvoorziening van het zwembad te zorgen. Een respondent 

geeft wel aan dat het vrijwilligerswerk bij het zwembad, onder andere bij de kassa, niet meer erg 

vrijwillig voelt. Er staat grote druk achter de vrijwilligers om maar vooral actief te blijven als 

vrijwilliger en niet af te zeggen of stoppen. 

 

Figuur 7: Een foto van de ingang van het zwembad 

4.7.3 Kerstmarkt 

3 Respondenten vertelden over de kerstmarkt die elk jaar door het dorp wordt georganiseerd. 

Vrijwilligers helpen van tevoren mee om de kramen op te zetten en er komen veel mensen op af. Een 

respondent zegt hier het volgende over; “Vorige jaren hebben we ook altijd, dit jaar dan niet, maar 

normaal hebben we ook altijd een kerstmarkt hier met binnen en buiten activiteiten. Op het plein dan 

met kramen. En grote tenten bouwen we dan op en dat is dan altijd heel leuk, omdat er heel veel 

mensen overal weg uit Valthermond en omringende dorpen. Dat was altijd jaarlijks”.   

4.7.4 Doelgroepen vergeleken 
In dit deel van de paragraaf gaan we in op de kwaliteiten in te zetten voor het dorp, waarbij we de 

doelgroepen met elkaar vergelijken. Op deze manier komt naar voren wat er voor dit thema tussen 

de verschillende doelgroepen verschilt en juist overeenkomt.  

Veel alleenstaanden doen aan vrijwilligerswerk en zetten zich in voor het dorp. Respondenten die nu 

niets meer doen, hebben vroeger wel veel gedaan. Sommigen zijn al tientallen jaren actief als 

vrijwilliger. Ook benoemen ze dat er veel vrijwilligers zijn in Valthermond. Daarnaast noemt een 

redelijk aantal van hen het als een pluspunt als er grote evenementen in het dorp worden 

georganiseerd. Een respondent benoemt ook dat de vrijwilligers erg belangrijk zijn voor het dorp en 

veel dingen draaiende houden die er zonder hen niet meer geweest waren. Een enkele respondent is 

niet actief als vrijwilliger. Alleenstaande respondenten zijn veelal vrijwilliger bij verenigingen en het 

dorpsblad.  
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Daarentegen geven respondenten uit de doelgroep gezinnen met (jonge) kinderen aan 

vrijwilligerswerk te doen voor school, bijvoorbeeld als brigadier, luizenmoeder, boekenmoeder of 

gastouder. Een redelijk aantal respondenten zegt zich niet in te zetten, vooral omdat zij daar geen 

tijd voor hebben. Een paar respondenten geven aan vrijwilligerswerk te doen bij verenigingen, zoals 

de voetbalvereniging en de kerk.  

De respondenten in de doelgroep gezinnen zonder kinderen geven minder vaak aan vrijwilligerswerk 

te doen, maar degenen die wel actief zijn, doen veel verschillende dingen. Er zijn respondenten die 

aangeven bij de voetbalvereniging vrijwilligerswerk te doen, bij de speeltuintjes, als bestuurder van 

een wijkhuis en bij de volleybalvereniging. Een respondent maakt zich zorgen om het voortbestaan 

van vrijwilligerswerk, doordat dit veel oudere mensen zijn. Een aantal respondenten geeft aan dat 

veel mensen bereid zijn anderen te helpen. 

Daarentegen geven bijna alle respondenten (8 van de 12) in de doelgroep jeugd van 13 tot 15 aan 

wel mee te willen helpen met het organiseren van evenementen. Ze noemen bijvoorbeeld een 

spooktocht, een feest, een uitje of iets met dansen. Een paar respondenten zeggen niet te willen 

helpen, maar lijkt het wel leuk als er meer activiteiten zijn. Een respondent zegt wel te willen helpen, 

maar pas later. 

De respondenten in de doelgroep jeugd 8 tot 12 hebben het alleen over brigadiers bij school. Een 

respondent vindt dat beide scholen dit moeten doen, omdat het anders niet eerlijk is. Deze 

doelgroep heeft de minste variatie in kwaliteiten in te zetten voor het dorp. 

In tegenstelling tot wat de doelgroep jeugd van 13 tot 15 zegt, geeft 1 van de respondenten in de 

doelgroep jongeren 16 tot 18 aan dat het organiseren van evenementen niet veel zin heeft, omdat er 

niet veel mensen op af zouden komen. Zelf zouden ze misschien wel komen, als anderen zeggen dat 

het leuk is, of als er een feestje is. Een respondent heeft stagegelopen, waarbij hij zorgde voor de 

groenvoorziening in het dorp. 

De enige respondent die iets zegt over kwaliteiten in de doelgroep jongeren van 19 tot 25 vertelt dat 

er veel kinderen, ook uit andere dorpen, naar de voetbalvereniging van Valthermond komen omdat 

de training beter is. 

In de doelgroep ouderen geven respondenten echter nauwelijks aan bij de voetbalvereniging 

vrijwilligerswerk te doen. Een aantal respondenten in de doelgroep ouderen geeft aan voeger wel 

actief te zijn geweest en nu niet meer. Een paar respondenten zijn nu nog steeds actief. Daarnaast 

geven wat respondenten aan dat ze geen vrijwilligerswerk doen, omdat ze altijd al hard hebben 

gewerkt en nu rustig aan willen doen. 

Vooral binnen de doelgroepen alleenstaanden, gezinnen met (jonge) kinderen en gezinnen zonder 

kinderen zijn veel vrijwilligers aanwezig. Enkele verschillen zijn dat respondenten binnen de 

doelgroep gezinnen met (jonge) kinderen bij school vrijwilligerswerk doen, verder doet geen enkele 

respondent uit andere doelgroepen dat, behalve de jeugd van 8 tot 12. Twee respondenten in deze 

doelgroep brigadiers bij school. Vooral de doelgroepen jeugd van 8 tot en met 12, jongeren van 16 

tot 18 en jongeren van 19 tot 25 doen weinig vrijwilligerswerk en zetten zich niet tot nauwelijks in 

voor het dorp. Dit komt doordat ze denken dat er toch niemand op af komt, als zij iets organiseren. 

Redelijk wat respondenten in de doelgroep ouderen doet vrijwilligerswerk, maar niet zo veel als 

bijvoorbeeld de groep alleenstaanden. Dit maakt het verrassend dat een respondent van de 

doelgroep gezinnen zonder kinderen zich zorgen maakt over het voortbestaan van vrijwilligerswerk, 

doordat er naar eigen zeggen veel ouderen actief zijn op dit gebied. Uit onze resultaten blijkt 

namelijk dat dit voornamelijk de groep alleenstaanden is.  
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Figuur 8: Woordwolk voor het thema kwaliteiten in te zetten voor het dorp 

In figuur 8 is te zien welke woorden het vaakste voorkwamen in de interviews in de stukken waar het 

over dit thema ‘kwaliteiten in te zetten voor het dorp’ gaat. 
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4.8 Voorzieningen  
Deze paragraaf gaat over de voorzieningen in Valthermond. Ten eerste wordt uitgelicht wat de 

respondenten vinden van de kwaliteit van alleen de lokale voorzieningen in Valthermond, het 

aanbod en waar de verschillen in de doelgroepen liggen. Het tweede deel gaat over de regionale 

voorzieningen, de voorzieningen buiten Valthermond. 

4.8.1 Lokale voorzieningen 
In zes van de acht doelgroepen zijn de respondenten niet zo niet tevreden met de supermarkt. De 

twee doelgroepen die niets over de supermarkt hebben gezegd zijn erg voor de hand liggend, dit zijn 

namelijk de 8 t/m 12 en 13 t/m 15-jarigen. Deze doelgroepen maken over het algemeen al minder 

gebruik van de supermarkt en dat valt ook te zien in de interviews. De supermarkt is in deze twee 

doelgroepen maar door twee respondenten duidelijk besproken. Deze respondenten waren nog 

redelijk positief, omdat zij alleen maar naar de supermarkt gaan voor kleine aankopen. 

Bij de andere doelgroepen zijn de respondenten niet al te positief over de supermarkt.  

Bij de doelgroep ouderen zijn de respondenten vooral bang dat ze moeten verhuizen wanneer ze 

minder mobiel zijn. Ook is er nog één respondent in deze doelgroep erg lovend over de bibliotheek 

en hoopt dat deze dan ook nog voor een lange tijd blijft bestaan. 

In figuur 9 staat een woordwolk met de woorden die het meeste gebruikt worden als het gaat over 

de voorzieningen in Valthermond. Valthermond is hier het grootst, omdat er in er steeds weer naar 

verwezen werd tijdens de interviews met de respondenten. 

 

Figuur 9: Woordwolk over de voorzieningen in Valthermond 
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4.8.2 Regionale voorzieningen 
Omdat Valthermond geen groot dorp is, zijn vanzelfsprekend niet alle nodige voorzieningen 

aanwezig. Voor veel van deze voorzieningen moeten de inwoners dus naar omliggende plaatsen, 

zoals Emmen, Ter Apel of Musselkanaal. Voor sommige inwoners zijn bepaalde voorzieningen in 

andere dorpen zelfs dichterbij. De reden hiervoor is de bijzondere vorm van het lintdorp. In dit 

hoofdstuk zal dan ook besproken worden welke regionale voorzieningen veel gebruikt worden, en 

om welke redenen er af en toe wordt gekozen voor regionale in plaats van lokale voorzieningen. In 

tabel 11 wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten een positieve of negatieve 

houding heeft ten opzichte van de verschillende soorten voorzieningen. 

 Positieve houding Negatieve houding 

Aanbod voorzieningen 48,25% 51,75% 

Regionaal 31,58% 68,42% 

Lokaal 43,22% 56,78% 

Voorzieningen 28,73% 71,27% 
Tabel 9: Percentage houding over de voorzieningen en voorzieningen gebruik 

Wat er het meeste uitspringt bij het bestuderen van de informatie rond regionale voorzieningen, is 

de supermarkt. Zo is er een respondent die aangeeft voor boodschappen naar Musselkanaal gaat 

naar de Jumbo, Coop of Lidl. Anderen geven ook aan voor boodschappen naar bijvoorbeeld Emmen 

of Musselkanaal te gaan. Dit ondanks dat er ook een lokale supermarkt is. Toch geeft een deel van de 

respondenten ook aan dat ze voor kleine boodschappen, of wanneer ze even snel iets moeten halen, 

toch wel eens gebruik maken van de lokale supermarkt. Voor een deel van de respondenten voor in 

de mond, is het echter zo dat de supermarkt van Musselkanaal dichterbij is.  

Voor uitgaansmogelijkheden of andere recreatievoorzieningen wordt er ook al vrij snel uitgeweken 

naar regionale mogelijkheden. De enige lokale kroeg is al een tijdje gesloten, dus is er naast bij 

iemand thuis zitten, niet echt een plek waar jongeren uit kunnen gaan. Nu is dat in de coronatijd 

natuurlijk extra lastig. Regionale uitgaansplekken die door een respondent genoemd wordt zijn 

Emmen en Stadkanaal. Ook Groningen wordt genoemd, maar dat is nog een stuk verder weg. Dit 

wordt echter ook als zeer prijzig bestempeld. Zo kost een taxirit al snel 50 euro en wordt er natuurlijk 

ook geld besteedt aan drankjes. Zo zit je al snel op 150 euro, volgens een van de respondenten. Er 

zou dus zeker wel behoefte zijn aan een uitgaansplek in de buurt voor zowel de iets jongere 

categorie als de wat oudere leeftijdsgroep. Volgens de respondenten zou er ook zeker wel animo zijn 

voor een gezellig kroegje in het dorp. Ook qua restaurants is het aanbod lokaal klein, dus wordt er al 

snel regionaal gezocht. Over de kwaliteit van de regionale restaurants is daarentegen niet veel 

negatieve beleving.  

 

Een andere regionale voorziening waar gebruik van wordt gemaakt zijn de zwembaden in 

omliggende dorpen, ondanks dat de meeste respondenten positief zijn is over het lokale zwembad. 

De kapper is iets wat afhankelijk van de respondent zowel regionaal als lokaal gedaan wordt. De 

tandarts is ook niet te vinden in Valthermond, dus moet hiervoor automatisch buiten Valthermond 

gezocht worden. Voor kleding moeten de inwoners van Valthermond ook buiten het dorp zoeken, 

omdat er geen kledingwinkel aanwezig is. Plekken die genoemd worden waar dit wel kan zijn 

bijvoorbeeld Emmen of Ter Apel. Met de auto zijn de afstanden prima te doen, maar een aantal 

respondenten geven wel aan dat het fijn zou zijn als zoiets ook gewoon in Valthermond zelf 

beschikbaar zou zijn. 

 



 

32 
 

Het komt er dus op neer dat veel inwoners van Valthermond vooral gebruik maken van regionale 

voorzieningen. Bij een klein gedeelte van de gevallen geven de respondenten aan dat dit bij bepaalde 

voorzieningen ligt aan het verschil in kwaliteit. Dit is slechts het geval bij een klein aantal 

voorzieningen. Het grootste gedeelte geeft echter aan dat de belangrijkste reden is, dat het aan veel 

voorzieningen gewoon ontbreekt in het dorp. Volgens de respondenten zou een voorzieningen als 

een kledingwinkeltje of een nieuw restaurantje ook echt wel goed kunnen draaien in Valthermond.  
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4.9 Toerisme en recreatie in Valthermond  
In het thema toerisme en recreatie wordt onderzocht hoe de respondenten van het onderzoek de 
verschillende onderwerpen, zoals de recreatievoorzieningen in Valthermond beleven.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10: De pannakooi naast het Brughuus  
 

4.9.1 Recreatievoorzieningen voor de bewoners van Valthermond  
Wat opvalt is dat een deel van de respondenten tevreden is over de sportverenigingen en een deel 
niet. Het zwembad en de pannakooi, zichtbaar in figuur 10, zijn populair onder de jongere 
doelgroepen, over de speeltuinen worden verschillende meningen gegeven.   
 

Een deel van de respondenten gaf aan niet tevreden te zijn over de recreatiemogelijkheden. Andere 
respondenten geven aan dat er binnen Valthermond genoeg sportverengingen zijn: er is een grote 
voetbalvereniging, een goede turnvereniging, een tennisvereniging en een fitnescentrum één van de 
respondenten gaf het volgende aan: ''Ja, de basis is hier gewoon''.   
Sommige respondenten zouden graag meer wandelmogelijkheden in het dorp willen zien, een 
respondent zegt met de auto te moeten gaan om de honden uit te laten, het Aukje Wolf park is voor 
deze respondent te ver weg. Over dit park noemt één respondent het volgende: ''Je hebt het Aukje 
Wolf park, ja dat mag wel een beetje aangepakt worden. Ja, dat heeft wel een beetje aandacht nodig 
''. Andere respondenten geven aan wel gebruik te maken van dit park om te wandelen in 
Valthermond.  
 
 

Onderstaande wensen zijn elk door één respondent genoemd:    
• Een manage en pensionstalling in Valthermond.   
• Een vaarroute door het dorp.  
• Een theehuisje voor toeristen.  
• Een mountainbike route in Valthermond.  
• Een bankje/hangplek bij het Brughuus.   
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4.9.2 Verschillende recreatievoorzieningen 

Over de speeltuinen in Valthermond zijn tegenstrijdige meningen, een van de speeltuinen is 
zichtbaar in figuur 11. Een respondent uit de doelgroep gezinnen met jonge kinderen (die voor in de 
Mond woont) vindt de speeltuin prachtig en een echte aanwinst. Terwijl een respondent uit de 
doelgroep ‘jeugd tot en met 12 jaar’ ontevreden is over sommige speeltuinen; ze zijn kapot en 
versleten. Een andere respondent uit dezelfde doelgroep vindt de speeltuinen wel erg leuk. Omdat 
Valthermond een lang dorp is, kan de afstand om naar een speeltuin te gaan soms er groot zijn. Een 
gevolg hiervan is dat het voor een respondent die aan de oostkant van Valthermond woont niet 
mogelijk om vaak naar de speeltuin te gaan, terwijl de respondent dit wel graag zou willen 
voor zijn/haar kind.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: Speeltuin tussen de diepen.  

 
Een respondent uit de doelgroep Alleenstaanden zegt dat er in Valthermond niet veel fiets- en 
recreatiemogelijkheden zijn in de buurt, hier moet je een stukje voor rijden. Iemand anders uit de 
doelgroep ‘gezinnen zonder kinderen’ zegt: “Als je als je echt leuk fietsen en wandelen, en dan ga je 
toch richting de bossen in Exloo of in Emmen”. Een andere respondent loopt veel bij de 
grote visvijver tussen Valthermond en Tweede Exloërmond. Een respondent wil graag een 
mountainbike pad in Valthermond. 
 
Respondenten uit alle doelgroepen zijn erg tevreden over het zwembad, wat opvalt is dat de oudere 
doelgroepen tevredener zijn over de verschillende recreatiemogelijkheden. Meerdere respondenten 
uit deze doelgroep geven aan dat de voorzieningen zoals de voetbalvereniging, zwembad en 
fitnesscentrum genoeg zijn voor een dorp als Valthermond. De jongere doelgroepen hebben hier 
uiteenlopende meningen over. De ene respondent is erg tevreden over de recreatiemogelijkheden 
bij voetbalvereniging, het zwembad en de panne kooi, terwijl andere respondenten deze 
verenigingen maar klein en irrelevant. Ze zouden graag willen dat er wat meer georganiseerd wordt 
voor de oudere jeugd.   
 
In tabel 12 is zijn de positieve en negatieve houdingen per doelgroep over het eigen gebruik van de 
toerisme en recreatiemogelijkheden te vinden.   
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Eigen gebruik  Positieve houding  Negatieve houding  

Jeugd 8 tot en met 12 jaar  0  0  

Jeugd 13 tot en met 15 jaar  4  1  

Jongeren 16 tot en met 18 jaar  0  0  

Jongeren 19 tot en met 25 jaar  0  0  

Gezinnen met (jonge) kinderen  1  2  

Gezinnen zonder (thuiswonende) 
kinderen  

4  0  

Alleenstaande  0  0  

Ouderen  2  0  
Tabel 12: Houding over het toerisme en recreatiemogelijkheden.  

  
Het zwembad valt wel in de smaak bij de respondenten en werd veel besproken. Wat wel gemist 

wordt in het dorp zijn goede plekjes waar bijvoorbeeld een bakje koffie kan worden gedronken. 

Sommige respondenten geven aan dat er weinig recreatieve voorzieningen zijn in het dorp. De 

voorzieningen die er zijn, zijn voor sommige respondenten ver weg.  

De voorzieningen rond het water werden ook besproken. De visvijver wordt als een positieve 

voorziening gezien. Voor het Zuiderdiep had iemand het idee om het aanwezige kanaal uit te diepen 

en geschikt te maken voor de recreatieve vaart. Ook zijn er ideeën op delen van het gedempte kanaal 

opnieuw te openen. Wat ook besproken werd, zijn de speelplaatsen voor kinderen. Voorzieningen 

zoals een skateparkje of een jeugdsoos zijn benoemd. Dit soort voorzieningen worden nog gemist. 

Ook werd aangeven dat er middagen zijn georganiseerd voor bijvoorbeeld ouderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: woordwolk over recreatievoorzieningen. 
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Figuur 12 hierboven geeft de woorden aan die het meest worden besproken als het gaat over 

recreatievoorzieningen. Daarin is te zien dat het zwembad, fietsen en wandelen veel besproken 

onderwerpen zijn. Dit is een woordwolk van alle doelgroepen.  

Sommige recreatievoorzieningen worden in Valthermond gemist. Als je een fietstocht maakt door 

het gebied, kan je nergens in het dorp ergens koffiedrinken. Wat door meerdere doelgroepen werd 

gezegd, is dat er een plek moet komen voor de wat oudere kinderen. In de doelgroep ‘gezinnen met 

jonge kinderen’ en uit de doelgroep ‘16-18’ werd gezegd dat een skateparkje wel leuk zou zijn. De 

basisschoolkinderen gaven aan dat ze meer speeltuintjes willen zien.  

 

4.9.4 Toerisme  
Toerisme in Valthermond is een interessant punt binnen vele doelgroepen. Er zijn zaken die vrij 

algemeen bekend zijn en waar velen een oordeel over hebben. Er zijn ook meerdere obscure zaken 

die juist zorgen voor unieke persoonlijke anekdotes. Het onderwerp toerisme zal nu uiteen worden 

gezet door de concepten campings, potentieel toerisme en de wenselijkheid van toerisme. Deze 

onderwerpen zijn immers het meest besproken. Ook is het mogelijk om via deze onderwerpen 

concrete suggesties voor verbetering of klachten aan te leveren.   

Er wordt gesproken over verschillende campings. De naturistencamping is echter veel 

meer genoemd. Veel respondenten ervaren de naturistencamping als drukbezocht, maar hebben 

daar geen bijzonder negatieve oordelen over. Er wordt gedacht dat de rustige omgeving van 

Valthermond een ideale “setting” vormt voor naturisten om in volledige vrede op hun manier te 

kamperen. “Niemand heeft natuurlijk ooit gehoord van Valthermond, dus voor iemand op zoek naar 

een anonieme naturistencamping is dit ideaal”, meldt één respondent. De minicampings worden niet 

of nauwelijks besproken. Een enkeling bespreekt een nabijgelegen huisjespark, het Land van Bartje. 

Dit zou een grote trekpleister zijn, maar Valthermond merkt nauwelijks iets van de populariteit van 

dit park.       

Algemeen genoemde zaken als het gaat om potentieel toerisme is de mogelijkheid tot wandelen of 

fietsen. Valthermond is een groene omgeving die kan profiteren van de nabijgelegen Hondsrug, en 

de toerist kan ermee getrokken worden. Het Vervenershuis en het trekker museum worden 

genoemd als potentiële publieksmagneet, hoewel met name de laatste door één respondent als zeer 

specifiek wordt genoemd. Eén respondent is zeer lovend over de jaarlijkse Struundag, omdat dat een 

ideaal moment is om typisch Valthermondse zaken op de kaart te zetten.  

De toerist is vaak matig geïnformeerd over Valthermond en wat er te zien valt. Sommige 

respondenten weten zich te herinneren dat een groep toeristen zich wel door het dorp heen 

bewoog, maar moeite had met het herkennen van plaatsen waar ze wel of niet welkom zijn.   

De suggesties voor het trekken van toeristen komen al met al neer op eenvoudige horeca. Koffie en 

thee voor voorbijfietsende toeristen is een veelgenoemd idee.   

Natuurlijk kunnen we lang bediscussiëren of en hoeveel toeristen er naar Valthermond kunnen 

komen. De vraag die we daarvoor moeten stellen is echter of men in Valthermond wel zit te wachten 

op meer toerisme. De meeste respondenten zijn zeer neutraal over deze kwestie. Een enkeling meldt 

dat het economisch gezien van betekenis kan zijn voor Valthermond, maar er is geen angst om 

overlopen te worden door toeristen of vergelijkbare problemen.  

In figuur 13 is een map met de verschillende houdingen over toerisme in Valthermond. Het is een 

korte samenvatting van de tekst hierboven.  
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Figuur 13: De verschillende houdingen over toerisme in Valthermond  

 
Figuur 13 geeft vereenvoudigd beeld van de tekst hierboven.  Over het onderwerp toerisme worden 
de thema’s potentieel toerisme, campings en wenselijke toerisme behandeld. Bij potentieel toerisme 
wordt er gekeken naar wat aanwezig is en wat niet. De vierkatjes daaronder geeft aan wat wel en 
wat niet aanwezig is. Bij de campings wordt er gesproken over de positieve houding.  
 

4.10 Infrastructuur 
De respondenten hebben verschillende meningen over het fietspad, zij zijn zowel positief als 

negatief. Vooral het fietspad op het Zuiderdiep is een zeer besproken onderwerp onder de 

respondenten.  Dit komt omdat een gedeelte van het fietspad van erg slechte kwaliteit is; het is 

scheef, hobbelig en er zitten gaten in. Er steken zo nu en dan ook wortels door het pad heen. Dit leidt 

tot gevaarlijke situaties en valpartijen. Het gaat om het fietspad tussen de 49e laan en de 

Doorsnee. Op figuur 14 ziet u een gedeelte van het fietspad op het Zuiderdiep wat net nieuw is. De 

respondenten die hier gebruik van maken zijn hier erg tevreden over. Het is een betonnen fietspad 

waar geen boomwortels doorheen kunnen groeien. 
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Figuur 14: Fietspad Zuiderdiep 

Ook is de kwaliteit van de wandeltrottoir niet overal even goed. De trottoirs zijn scheef en rijden 

en/of lopen niet fijn, en op een groot deel van het Noorderdiep zijn geen trottoirs. Door de 

afwezigheid van trottoirs lopen mensen vaak tussen de bomenrijen. Het zou daarom een idee zijn om 

op het hele Noorderdiep, op de plekken waar deze nog niet aanwezig is, een trottoir aan te leggen. 

Nog een aanmerking op het Noorderdiep is dat er niet gestrooid wordt wanneer het glad is in de 

winter. Dit wordt op het Zuiderdiep wel goed gedaan. Wat respondenten wel heel fijn vinden is dat 

er verkeersbrigadiers aanwezig zijn in het dorp. Dit zorgt ook voor een extra veiliger gevoel bij de 

inwoners, vooral bij de gezinnen met kinderen. 

Verder zijn er ook problemen met de weg op het Zuiderdiep; het is te smal en daardoor wordt de 

berm kapotgereden. Daarnaast willen de respondenten ook beter zicht bij de zijstraatjes tussen 

Noorder- en Zuiderdiep. Een ander probleem is dat er vaak te hard gereden wordt in Valthermond, 

zowel op het Noorderdiep als het Zuiderdiep. Dit kan aangepakt worden door meer snelheidsborden 

te plaatsen langs deze wegen. Ook de S-bochten zijn net te flauw, en misschien niet de juiste 

oplossing om de snelheid eruit te halen. Veel automobilisten die hier langs rijden gaan deels op de 

andere weghelft rijden, waardoor ze alsnog met een hoge snelheid deze bochten kunnen nemen.  

Verder is er nog een probleem dat je heel lastig bussen en vrachtwagens kunt passeren op de wegen 

in Valthermond. Doordat het lastig is om in te halen worden er gevaarlijke situaties gecreëerd. 

Respondenten willen graag een bredere weg, echter lijkt dit geen goede oplossing voor 

verkeersveiligheid, aangezien een bredere weg vaak uitnodigt om hard te gaan rijden. Respondenten 

hebben wel wat aanmerkingen op het Noorderdiep, het is hier te donker. Hetzelfde geld voor de weg 

naar Ter Apel. Dit is een lange rechte weg en hier staat voor fietser en automobilisten geen 

verlichting. Er wordt hier, net als op het Noorderdiep, in de winter niet of te weinig zout gestrooid.  
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Figuur 15: De negatieve en positieve houding van de respondenten ten opzichte van de infrastructuur 

 

4.10.1 Verkeersveiligheid 
Het thema verkeersveiligheid speelt erg in het dorp, dit blijk wel uit figuur 15. Het lijkt vooral te leven 

onder de groepen van ouder dan 25 jaar, dit is dan weer zicht baar in figuur 16. Deze mening is 

vooral gericht op het te snel rijden op zowel het Noorderdiep, het Zuiderdiep en de Doorsnee. De 

eerder getroffen maatregelen tegen het te snel rijden lijken niet goed te werken, dit zou juist zorgen 

voor extra gevaarlijke situaties. De s-bochten worden niet juist genomen waardoor verkeer met 

elkaar in de knoop raakt, ook de versmallingen zorgen voor gevaarlijke situaties. Overduidelijk 

zichtbaar in figuur 16 is dat de gezinnen met kinderen het meest ontevreden zijn over de 

verkeersveiligheid in Valthermond. Dit is ook wel te verklaren: de ouders maken zich natuurlijk 

zorgen over de veiligheid van hun kinderen, omdat ze dit zelf nog niet goed kunnen doen. 

 

Figuur 16: Het aantal positieve en negatieve responses op het thema verkeersveiligheid.  
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4.10.2 Kwaliteit wegen en paden 
Het belangrijkste punt dat opvalt bij het thema kwaliteit wegen en paden, dit is goed zichtbaar in 

figuur 15. Dit richt zich dan ook erg op het fietspad tussen de Laan en de Doorsnee, respondenten 

vinden de kwaliteit van dit stuk fietspad erg slecht. Er is hier niet echt een duidelijke reden voor op te 

merken waarom dit meer leeft onder de oudere generaties.  

Kortom, over het algemeen zijn de respondenten zeer tevreden over de infrastructuur in het dorp. 

Wel zijn de respondenten het met elkaar eens dat er een paar verbeterpunten zijn. Kort genoemd is 

dat de kwaliteit van het fietspad. Daarnaast ook de kwaliteit van het trottoir en de veiligheid van het 

Noorderdiep. Verder zijn de respondenten erg positief over de brigadiers voor de veiligheid rondom 

de scholen.  

4.11 Bereikbaarheid 
Respondenten vinden Valthermond en omgeving goed bereikbaar per auto of fiets. Zowel alle 

volwassen respondenten geven aan dat een auto in Valthermond onmisbaar is. Respondenten uit de 

meeste doelgroepen (kinderen hebben hier geen mening over) vinden de busverbinding en de 

hoeveelheid bushaltes goed, een foto van een bushalte is zichtbaar in figuur 17. Het punt dat wel 

wordt genoemd, gaat over de bussen die ‘s ochtends en ‘s avonds rijden. Deze bussen zitten erg vol, 

maar in de periode hiertussen worden de bussen praktisch niet gebruikt. Een ander probleem is dat 

er geen halfuurdiensten meer zijn, wat vroeger wel zo was. Sommige respondenten vinden dat 

jammer en de doelgroep 16 tot 18 jaar willen graag weer dat de bussen om het half uur gaan rijden 

in plaats van om het uur.   

 

Figuur 17: Een foto van een bushalte op het Zuiderdiep.   



 

41 
 

4.12 Investeringsideeën Valthermond 
Elke doelgroep in Valthermond heeft andere ideeën over hoe het dorp verbeterd kan worden met 
behulp van de gelden uit het gebiedsfonds, dit is zichtbaar gemaakt in tabel 13. Toch is er wel 
degelijk een rode lijn te herkennen, er zijn namelijk gewenste investeringen die vaak terugkomen. Zo 
wordt de slechte kwaliteit van het fietspad vaak genoemd, daar zou bijvoorbeeld in geïnvesteerd 
kunnen worden. Ook zijn er een aantal respondenten niet helemaal te spreken over de aanwezige 
winkel. Wellicht dat daar ook in geïnvesteerd kan worden, of dat er geld vrij kan worden gemaakt 
voor een nieuwe winkelgelegenheid. Een nieuwe speeltuin wordt ook vaak genoemd als 
investeringsmogelijkheid en daarnaast zijn er ook verschillende respondenten die baat hebben bij 
nieuwe sociale aangelegenheden. 

Tabel 13: Overzicht met het aantal reacties op een bepaald onderwerp 

 

4.12.1 Speeltuin 
Vier doelgroepen komen met het idee om een extra nieuwe speeltuin in het dorp aan te leggen. Dit 
zijn de jeugd van 8-12 en van 16-18, en gezinnen met- en zonder kinderen (lege nesten). Deze 
doelgroepen zijn het erover eens dat er te weinig recreatievoorzieningen zijn voor de kinderen en 
zouden daarom het geld in een nieuwe speeltuin steken. Figuur 18 laat een voorbeeld zien van een 
speeltuin in het dorp, dicht bij het Brughuus. 
 

 
Figuur 18: Een foto van een van de speeltuinen in Valthermond.  

4.12.2 Horecagelegenheid 
Wat daarnaast vaak terugkomt bij de verschillende doelgroepen is dat een nieuwe 
horecagelegenheid erg gewenst is. Een kroeg waar mensen samen kunnen komen in de avond om 
gezellig een drankje te doen valt erg in de smaak bij veel respondenten, uit de volgende 
doelgroepen: Jeugd 16-18 en 19-25, gezinnen met- en zonder kinderen en alleenstaanden. Dit zou 
ervoor zorgen dat er meer reuring in het dorp is en het dus aantrekkelijker maakt voor mensen van 
buitenaf. Deze horecagelegenheid kan natuurlijk ook aangeboden worden om verhuurd te worden 
zodat er feesten in gegeven kunnen worden.    
 

 1e  2e  3e  4e 5e  6e  7e  8e  Totaal 

Speeltuin  III   II II II II     11 

Horecagelegenheid     Allen Allen III II II   23 

Fietspad   IIII   I I     II 8 

Winkel   III II I I II   I 10 

Verenigingen II            III 5 

Recreatievoorzieningen II I    III I I  8 
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4.12.3 Fietspad 
Het derde punt waar volgens jong en oud wat aan gedaan moet worden is het fietspad. Er zijn 
verschillende stukken op Zuiderdiep die volgens verschillende doelgroepen meer onderhoud nodig 
hebben. Doordat de wortels van bomen onder het fietspad door zijn gaan groeien is het erg hobbelig 
en fietst het niet fijn. Soms worden er wel kleine delen vervangen, maar dit zijn volgens de jeugd van 
13-15 niet de meest noodzakelijke delen. De doelgroepen die er zo over dachten waren de jeugd van 
13-15 en van 19-25, gezinnen met- en zonder kinderen en ouderen. Figuur 19 laat een voorbeeld zien 
van een fietspad in het dorp. 
 

 
Figuur 19: Fietspad Zuiderdiep. 

 

4.12.4 Winkelgelegenheid 
Ook wordt een nieuwe winkelgelegenheid regelmatig genoemd. Zo wordt het aanbod van de al 
aanwezige winkel niet altijd als groot genoeg ervaren en ook de kwaliteit wordt niet altijd even goed 
gevonden. Sommige mensen gaven daardoor aan dat ze in omringende dorpen hun boodschappen 
doen. Met de komst van een nieuwe winkel kan dit probleem worden verholpen. Dit probleem werd 
vooral opgemerkt door de jeugd van 13-15 en de gezinnen met kinderen.  
Figuur 20 laat de aanwezige supermarkt van Valthermond zien. 

 
 
Figuur 20: supermarkt  
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5. Conclusie 
 

Het doel van dit gezamenlijke onderzoek is het aanleveren van een overzicht van de dorpsbeleving 

van de respondenten. Dit overzicht kan dienen als de basis van een toekomstvisie voor het opzetten 

en verdelen van dorpsbudgetten.  

 Allereerst: Voor elk thema een samenvatting.  

5.1.1 Woonaanbod  
De meningen over het woonaanbod in Valthermond zijn erg verschillend. De jongeren hebben 

moeite met het zoeken van een starterswoning, omdat er vaak door Randstedelingen op woningen 

wordt overboden. De oudere generaties kunnen in Valthermond geen geschikte woning vinden voor 

als zij bijvoorbeeld moeilijk ter been raken. Over de omgeving van Valthermond zijn vrijwel alle 

respondenten erg tevreden. Ze genieten erg van de rust in Valthermond. Uit de jongere generaties 

willen velen in Valthermond blijven wonen of op zichzelf in Valthermond gaan wonen. Voor sommige 

respondenten is het wel lastig om in Valthermond te blijven wonen omdat er sociale voorzieningen 

worden gemist, zoals bijvoorbeeld een stamcafé of kroeg. Dit is een verbeterpunt voor het 

woonaanbod in Valthermond.  

5.1.2 Identiteit woonomgeving  
Vooral de respondenten die al tientallen jaren in Valthermond wonen hebben het gevoel dat 

Valthermond bij hun identiteit hoort. De oudere generatie weet nog veel van de historie van het 

dorp, de jongere generatie heeft hier weinig mee. De respondenten van middelbare leeftijd vinden 

de geschiedenis wel interessant en voelen zich hiermee verboden.   

Wat jongeren wel aangeven is dat de voetbalvereniging erg belangrijk is in het dorp. Het jaarlijkse 

voetbaltoernooi komen veel van de geïnterviewden op af. Daarnaast wordt er vaak gesproken over 

het 150-jarig jubileum van Valthermond en hoe mooi dat was.   

5.1.3 Aantrekkelijkheid woonomgeving  
De respondenten hebben aangegeven wat zij de mooiste en lelijkste plek van Valthermond vonden. 

Hoewel iedereen wel een mooiste plek heeft genoemd, waren er veel die geen lelijkste plek konden 

bedenken. Het eigen huis en de voetbalvereniging zijn populaire locaties, blijkt uit de interviews. Het 

Aukje Wolf-park vormt een moeilijk punt. De respondenten waren er zeer tevreden over voordat het 

in verval raakte, maar deze dagen zijn de respondenten minder te spreken over het park.  Vooral de 

oudere generatie vindt het kanaal voorin Valthermond erg mooi.  

Lelijkste plekken die vaak werden genoemd zijn: Slecht onderhouden tuinen, slechte wegen, het 

Aukje Wolf park (zoals het nu is).   

5.1.4 Binding met het dorp  
Voornamelijk de volwassen respondenten, dat wil zeggen de respondenten ouder dan 18 jaar, vinden 

dat de verenigingen een grote rol spelen bij de binding met het dorp. Het zijn de plekken waar 

dorpsgenoten elkaar ontmoeten en samen activiteiten doen. Vooral de volwassen respondenten 

hebben het gevoel dat de Valthermonders veel op zichzelf zijn en hun eigen leven leiden. Ze geven 

meestal wel aan dat ze zelf een goede binding met het dorp en de buurt hebben. Op grotere schaal is 

het moeilijk om contact te maken met mensen uit andere delen van het dorp, omdat Valthermond zo 

uitgestrekt is. Mensen van buiten Valthermond die in Valthermond komen wonen, zouden zich meer 

mogen mengen in de gemeenschap, geven sommige respondenten aan  
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5.1.5 Verenigingen  
Zowel jongere respondenten als volwassenen zijn tevreden met het aanbod aan sportverenigingen in 

het dorp. Vooral de voetbalvereniging (V.V. Valthermond) en de tennisvereniging worden vaak 

genoemd. V.V. Valthermond is de grootste sportvereniging van het dorp en veel van de 

respondenten zijn hier actief. Daarnaast worden er sporten in het Brughuus georganiseerd, zoals 

volleybal. Buiten de sportverenigingen om is er echter weinig. Daarnaast vinden sommige jongere 

respondenten, voornamelijk de jongeren tussen de 12 en 25, dat er te weinig georganiseerd wordt.  

5.1.6 Dorpshuizen   
In Valthermond zijn verschillende dorpshuizen. Een significant aantal jongere respondenten zeggen 

dat ze niet echt betrokken zijn met deze dorpshuizen. Alle zeven respondenten van de leeftijdsgroep 

19-25 geven te kennen dat er te weinig activiteiten zijn. Zowel jongeren als ouderen vinden dat er 

een plek moet komen waar gewoon gezellig een biertje gedronken kan worden.  

5.1.7 Kwaliteiten in te zetten voor het dorp   
In Valthermond wordt er genoeg vrijwilligerswerk gedaan, volgens de geïnterviewden. Ze staan als 

buren voor elkaar klaar als het nodig is en dat ervaren ze ook wederzijds. Vooral de jongere 

respondenten zeggen dat er meer georganiseerd mag worden, zoals een dorpsfeest waarbij het hele 

dorp wordt betrokken.  

5.1.8 Voorzieningen   
Er zijn enkele voorzieningen waarover de meeste respondenten ontevreden zijn. Ook wordt vaak 

aangegeven dat het aanbod aan voorzieningen ondermaats is. Dit geldt voor voorzieningen voor 

bijvoorbeeld het doen van boodschappen, maar ook voor ontspanning en sociale interactie. Deze 

voorzieningen worden veelal in Stadskanaal, Musselkanaal, en Emmen bezocht. Daar zijn 

voorzieningen die niet in Valthermond te vinden zijn. Hoewel de meeste respondenten zeggen dat ze 

een goede band met de gemeenschap in het dorp hebben, gebruiken ze meestal voorzieningen 

buiten Valthermond; daarom krijgt een groot deel van de respondenten de karakterisering 

‘thuisbasis’ in het levensstijlenmodel dat besproken is in het onderdeel karakterisering.  

5.1.9 Infrastructuur  
Binnen elke doelgroep vanaf 16 jaar is de slechte kwaliteit van wandel- en fietspaden aan bod 

gekomen Vooral bij de 49e laan en de Doorsnee wordt dit probleem vaak genoemd. Deze fietspaden 

zijn oncomfortabel en hebben een gebrek aan onderhoud gehad. De wegen in Valthermond zijn 

smal, veel respondenten willen de wegen breder zien.  

5.1.10 Bereikbaarheid   
Op enkelen na, geven alle respondenten aan over het algemeen tevreden zijn over de bereikbaarheid 

van Valthermond. Volgens de respondenten is het hebben van een auto onmisbaar. De 

respondenten die geen rijbewijs bezitten geven aan veel te fietsen, en bij tijd en wijle gebruik te 

maken van de bus.  
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5.1.11 Gewenste investeringen  
De respondenten hebben verschillende wensen over investeringen in het dorp. Volgens de jongere 

kinderen en de gezinnen met jongere kinderen, zijn er onvoldoende speeltuinen of is de kwaliteit van 

de speeltuinen niet voldoende. Onder de leeftijden tussen de 19 en 65 jaar is er veel vraag een 

horecagelegenheid. Wat aangeven werd door alle leeftijden, is dat het fietspad verbeterd kan 

worden, evenals de winkelgelegenheid. Wat enkele respondenten aangaven, is dat het zuiderdiep 

verbeterd kan worden zodat het weer bevaarbaar wordt.  

5.1.12 Toerisme   
Vooral de respondenten ouder dan 18 melden dat er genoeg sportfaciliteiten aanwezig zijn in het 

dorp, helemaal voor een dorp deze omvang. De jongeren zijn vooral erg blij met het zwembad. De 

behoefte naar een jeugdsoos is onder zowel de jongeren van 13-25 jaar als de doelgroep ouderen 

groot.    

5.2 Terugkomend op de doelstelling: 
De hierboven geleverde samenvatting heeft een concreet overzicht gegeven van de wensen van de 

respondenten binnen de thema’s. Deze geven de leidraad voor het budgetteren van gelden binnen 

het dorp. Enkele belangrijke aspecten voor een conclusie zijn: 

Er is een gebrekkig woningaanbod voor starters en ouderen. Desondanks zijn veel respondenten 

tevreden over hun huis, en wensen ze er zo lang mogelijk in te wonen. Investeren in passende 

woonvormen voor de starters en ouderen kan ze in Valthermond houden.   

De woonomgeving is in de kern aantrekkelijk, maar gebrekkig onderhoud houdt dit tegen. 

De dorpshuizen vormen een sterk fundament voor activiteiten. Dit kan uitgebreid worden, vooral 

middels berichtgeving rondom bestaande activiteiten.  

De lokale voorzieningen zijn de meeste mensen ontevreden over. Zowel het aanbod aan 

voorzieningen als de kwaliteit hiervan is volgens de meeste respondenten ondermaats.  Er zijn 

respondenten die zich in willen zetten voor het verbeteren van die situatie. Zij kunnen benaderd 

worden om bestaande ideeën verder door te voeren.  

De meest genoemde potentiële investeringen liggen in de plaatsen voor de jongste dorpsbewoners 

(speeltuinen, etc), horecagelegenheden voor alle leeftijdscategorieën, en infrastructuur. 

Infrastructurele verbeteringen gaan in het bijzonder over de kwaliteit van fiets- en wandelpaden en 

verlichting. 
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Bijlagen 
Bijlage I: Topics & Aspectenlijst jeugd 8-12  
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Bijlage II: Interviewvragen jeugd 13-15  
Algemene vragen:  

  

1. Wat is je naam?  

  

2. Hoe oud ben je?  

  

3. Heb je je hele leven in Valthermond gewoond?   

Zo nee, waar kom je oorspronkelijk vandaan?   

   

4.  Wat is het eerste waar je aan denkt bij Valthermond?  (Identiteit woonomgeving)  

• Probeer uit te leggen waarom je hieraan denkt.  

  

5. Over welke dingen in het dorp ben jij erg tevreden?  (Identiteit woonomgeving)  

• Waarom ben je hier tevreden over?  

   

6. Over welke dingen in het dorp ben jij ontevreden? (Identiteit woonomgeving)  

• Waar ligt dit aan?   

• Hoe denk je dat dit verbeterd kan worden?  

  

7. Heb je iets meegekregen van de windmolens in het dorp? (Identiteit woonomgeving + 

aantrekkelijkheid woonomgeving)  

• Wat vind je ervan?   

o Snap je waarom ze er staan?   

o Denk je dat het de keuze om hier te gaan wonen beïnvloed?   

  

8. Zou je later ook in Valthermond willen wonen? (woonaanbod)  

• Zo ja;  

o Vind je het belangrijk dat er dan genoeg huizen beschikbaar zijn?  

• Zo nee;  

o Wat zou er moeten veranderen zodat je later wel hier zou willen wonen?  
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9. Zou je in een ander soort huis willen wonen dan het type huis waar je nu in 

woont? (aantrekkelijkheid woonomgeving + woonaanbod)  

• Zo ja;  

o Wat vind je zo fijn aan dit huis dat je later in zo’n zelfde huis wil wonen?  

• Zo nee  

o Wat wil je dan wat dit type huis niet heeft? ( de grootte, de kleuren, de ruimte er omheen..)  

  

10. Wat zou je ervan vinden als je ouders zouden zeggen dat jullie ging verhuizen? (Identiteit 

woonomgeving)  

• Wat zou je dan het meeste missen aan Valthermond?   

  

11. Zijn er wel eens vriend(innen) van je verhuist? (aantrekkelijkheid woonomgeving, 

woonaanbod)  

• Waar zijn ze naartoe verhuist?   

• Waarom zijn ze verhuist?   

  

12. Denk je dat mensen van buitenaf in dit dorp 

zouden willen wonen? (aantrekkelijkheid woonomgeving)  

• Zo ja;  

o Denk je dit om de zelfde redenen als dat jij in dit dorp wil blijven? (als de persoon zelf wil 

blijven)  

o Hoezo wil je hier zelf dan niet blijven? (als de persoon zelf niet wil blijven)  

• Zo nee;  

o Denk je dit om dezelfde redenen als dat jij niet in dit dorp wil blijven? (als de persoon zelf 

niet wil blijven)   

o Hoezo wil je hier zelf dan wel blijven? (als de persoon zelf wel wil blijven)  

  

13. Wat moet er volgens jou in Valthermond veranderen zodat deze mensen wel in dit dorp 

willen wonen? (aantrekkelijkheid woonomgeving)  

  

14. Heb je vriendinnen en/of vrienden in het dorp?   

Zo ja, Wat doen jullie zoal als jullie afspreken? (binding met het dorp, recreatie, 

voorzieningen)  

• Wonen deze vriend(innen) ver weg van je? Kan je er veilig naartoe, goede wegen, genoeg 

licht, veel verkeer? (Infrastructuur, bereikbaarheid)  
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• Van welke voorzieningen in het dorp maken jullie allemaal gebruik?  

• Wat voor voorziening mis je in het dorp/zou je in dit dorp plaatsen?  

  

15. Waar zit je op school? (infrastructuur, bereikbaarheid)  

• Ga je op de fiets of met het openbaar vervoer naar school?  

o Voel je hier diezelfde veiligheid?  

o Heb je vrienden of vriendinnen die zich niet veilig voelen op straat?  

o Wat zou ervoor zorgen dat jij je / hij of zij zich wél veilig voelt / veiliger voelt?  

  

16. Op welke plekken in het dorp ben jij vaak te vinden? (recreatie, toerisme en voorzieningen)  

• Zijn dit vergelijkbare plekken als de plekken waar je heen gaat als je op vakantie bent?  

• Denk je dat deze plekken toeristen aantrekken?  

  

17. Wat denk je dat er in Valthermond zou kunnen komen om ervoor te zorgen dat het meer 

mensen van buitenaf trekt? (Toerisme, aantrekkelijkheid woonomgeving)  

• Is dit gebaseerd op jouw interesses?   

  

18. Op welke sport zit je? (recreatie, verenigingen, binding met het dorp)  

• Heb je door sport ook nieuwe vrienden of vriendinnen gekregen?  

• Waar zit deze sport?   

• (Als de sport buiten Valthermond zit) Wat is de redenen waarom je deze sport buiten 

Valthermond uitoefent?   

• Ga je buiten de sport ook veel met deze vrienden of vriendinnen om? Wat doen jullie dan?  

  

19. Wat voor activiteiten organiseert je sportvereniging die niet persé met de sport te maken 

hebben? En doe je daar dan aan mee? (verenigingen, recreatie, binding met het dorp)  

  

20. Vind je dat het dorp genoeg rekening houdt met jullie, de jongeren? (recreatie, binding met 

het dorp)  

• Wat voor soort activiteiten worden in jullie dorp georganiseerd?   

• Denk je dat er meer activiteiten voor jullie doelgroep georganiseerd moeten worden? En wat 

voor activiteiten?   

o Zou je hier zelf ook aan mee willen helpen met organiseren?   
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o Wat zou je in de organisatie kunnen en willen doen? (kwaliteiten in te zetten voor dorp)  

o Heb je dit idee wel eens eerder gehad met vriend(innen) of nog nooit? Ga je het er nu wel 

over hebben?   

  

21. Ben je ervan bewust dat er een dorpshuis in de buurt is? Ga je er wel is heen? Zo ja, wat doe 

je daar? Zo nee, wat moet er georganiseerd worden om jou er wel heen te laten 

gaan? (dorpshuis, recreatie, binding met het dorp)  

  

22. Is er nog een andere vereniging naast je sportvereniging waar je bij zit? (vereniging)  

• Zo ja;  

o Zorgt deze vereniging ervoor dat je je interesse niet verliest?   

o Wat zou de vereniging kunnen doen om meer leden te trekken? Zou je hierbij willen 

helpen?   

• Zo nee;  

o Is dit omdat er geen vereniging is die je aanspreekt of omdat je niet weet welke er 

zijn? (vragen of ze ervan bewust zijn dat er een voetbal, tennis, gymnastiek, sport,   

o Wat voor vereniging zou dit wel doen?  

  

23. De gemeente heeft een bepaald bedrag om door de jaren heen te besteden aan het dorp. 

Stel jij zou dit geld kunnen besteden, zou je het dan aan deze voorziening die je 

mist besteden of aan andere belangrijke dingen in het dorp? (Gelden uit gebiedsfonds)  

24. Merk jij dat de gemeente geld besteed aan Valthermond? (zeggenschap gelden uit 

gebiedsfonds)  

25. Heb je laatst nog een verandering/werkzaamheden in je dorp gezien?   

26. Was dit volgens jouw nuttig of niet  
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Bijlage III: Topics & aspectenlijst jeugd 16-18 jaar  
 
Onderwerpen en bijbehorende definities: 

 
1: Woonaanbod -> De kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van koop- en huurwoningen 
2: Kwaliteiten -> mate waarin iets goed is; gesteldheid, hoedanigheid, aard 
(https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/kwaliteit#.X7-VPy1x9QI ) 
3: Dorpshuis ->  een plek waar bewoners samen komen om allerlei dingen te doen. 
4:  Gebiedsfonds -> Een streekfonds (of landschapsfonds/gebiedsfonds) heeft als doel in 
een regio bij te dragen aan een mooi landschap, waar het goed wonen, werken en recreëren 
is en waar bewoners zich mee verbonden voelen. Een streekfonds wordt gevoed door geld 
uit particuliere bron (privaat geld) en/of van overheden (subsidies: publieke gelden) 
(http://www.streekfonds.nl/Wat-is-een-streekfonds/)  
5: Recreatie en toerisme -> Ontspanning, meestal in de vorm van het niet doen van betaald 
werk. Toerisme betreft recreatie waarbij de recreant niet in zijn of haar thuisplaats recreëert.  
6: Identiteit -> Het diepere zijn van een persoon, het product van de interacties die iemand 
heeft met zijn of haar omgeving (https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/wat-bepaalt-uw-
identiteit/)  
7: Infrastructuur -> De in een gebied aanwezige verbindingen (wegen, waterwegen, leidingen 
voor olie, water, gas, telefoon enz.).(http://static.digischool.nl/ak/onderbouw-
vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm)  
8: Dorpsbinding -> De mate waarin de bevolking van een dorp met elkaar omgaat op een 
manier die voor de betrokkenen prettig is.  
9: Bereikbaarheid -> de mate waarin iets bereikbaar is 
10: Verenigingen -> Organisaties van allerlei soorten waar mensen formeel lid van zijn, die 
een gemeenschappelijk doel nastreven, bijvoorbeeld voetbal spelen. 
11: Voorziening -> Iets waar je nuttig gebruik van kunt maken (encyclo.nl/voorziening) 
12: Aantrekkelijkheid -> Een waarde die aangeeft in hoeverre mensen een plaats waarderen. 
Hierbij kunnen de esthetische verschijning, de bouwfysische en de functionele kwaliteit van 
een gebouw betrokken worden. (https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:5bdf2d53-
5da1-45ff-9209-364bab9b0899/datastream/OBJ)  
 

Topics:  

 
1a: Soorten woningen 
1b: Woningen binnen en buiten Valthermond 
1c: Woningen binnen en buiten de gemeente Borger-Odoorn 
 

2a: Algemene bijdragen aan het dorp 
2b: Vrijwilligerswerk 
2c: Organisatorisch werk 
 

3a: De plaats van het buurthuis 
3b: Activiteiten in het buurthuis 
3c: De bezoekers van het buurthuis 
3d: De toekomst van de situatie van de vier concurrerende buurthuizen 
 

 

4a: Het bedrag van het gebiedsfonds 
4b: Wat zou je doen met het geld van het gebiedsfonds? 

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/kwaliteit#.X7-VPy1x9QI
http://www.streekfonds.nl/Wat-is-een-streekfonds/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/wat-bepaalt-uw-identiteit/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/wat-bepaalt-uw-identiteit/
http://static.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm
http://static.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:5bdf2d53-5da1-45ff-9209-364bab9b0899/datastream/OBJ
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:5bdf2d53-5da1-45ff-9209-364bab9b0899/datastream/OBJ
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4c: Waar zullen de verbeteringen van het geld geplaatst moeten worden? 
 

5a: Soorten ontspanning in Valthermond 
5b: De groepen die gebruik maken van de faciliteiten 
5c: De locatie van de faciliteiten 
 

6a: De bevolking van Valthermond 
6b: Opmerkelijkheden aan Valthermond 
6c: Activiteiten in Valthermond 
 

7a: Infrastructuur 
7b: internetverbinding 
 

8: Activiteiten voor de leeftijdsgroep 
8a: Binding met dorpsgenoten 
8b: Activiteiten die misschien ontbreken voor de leeftijdsgroep 
 

9: Hoeveel reizen 16-18 jarigen 
9a: Reizen buiten Valthermond 
9b: Reizen met openbaar vervoer 
 

10: Lid van vereniging 
10a: Ontbrekende factoren rondom verenigingen 
10b: Beoordeling verenigingen 
 

11a: De locatie van de voorzieningen 
11b: De soorten voorzieningen 
11c: De oordelen over de voorziening 
 

12a: Aantrekkelijkheid woonomgeving 
12b: onaantrekkelijkheid woonomgeving 
 

Aspecten: 
 

1aa: Koop- en huurwoningen 
1ab: De prijs van woningen 
1ac: De locatie van woningen 
1ba: Woningen binnen het dorp 
1bb: Woningen buiten het dorp 
1bc: Redenering waarom binnen of buiten het dorp te wonen 
1ca: Woningen binnen de gemeente 
1cb: Woningen buiten de gemeente 
1cc: Redenering waarom binnen of buiten de gemeente te wonen 
 
 
2aa: Neiging om het dorp netjes te houden 
2ba: Zorg dragen voor zwakke dorpsbewoners 
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2bb: Meedoen met door anderen georganiseerde activiteiten 
2bc: Ander vrijwilligerswerk 
2ca: Het beginnen van het organiseren van activiteiten 
2cb: Het meedoen met het organiseren van activiteiten   
 

3aa: Wordt het dorpshuis bezocht? 
3ab: Is het dorpshuis fysiek dichtbij of ver weg? 
3ba: Vieringen 
3bb: Cursussen 
3bc: Samenkomsten van algemene aard 
3ca: Jeugd 
3cb: Jongvolwassenen 
3cc: Middelbare leeftijd 
3cd: Ouderen 
3da: De merkbaarheid van de huidige situatie 
3db: De mening van betrokkene hierbij 
3dc: Een toekomstvisie 
 

4aa: Het bedrag dient uitgegeven te worden 
4ab: Het bedrag dient opgespaard te worden 
4ba: Aankopen van fysiek materiaal 
4bb: Gebruikmaken van het fonds om immateriële zaken op poten te zetten 
4ca: Rond dorpshuizen  
4cb: Als losstaande gebouwen 
4cc: Het gaat niet om gebouwen, maar om geld om bijeenkomsten te faciliteren 
 

5aa: Sportief 
5ab: Niet-sportief 
5ac: buiten 
5ad: Binnen 
5ae: Individueel 
5af: Groepsmatig  
5ba: Jeugd 
5bb: Jongvolwassenen 
5bc: Middelbare leeftijd 
5bd: Ouderen 
5ca: In Valthermond 
5cb: In de gemeente Borger-Odoorn   
5cc: Buiten de gemeente Borger-Odoorn 
 

6aa: Gedragingen in sociale interactie 
6ab: Gedragingen in taalgebruik  
6ba: Bijzondere natuurlijke kenmerken 
6bb: Opmerkelijke gebouwen en hun bijbehorende verhaal 
6ca: Gebeurtenissen die het dorp binden 
6cb: Feesten e.d die het dorp binden 
 

7aa: Infrastructuur goed, matig, slecht 
7ab: interverbinding, snel of langzaam  
 



 

54 
 

8a: Via wat? 
8aa: sportverenigingen, bijeenkomsten, buiten school, keet 
8b: sportverenigingen, bijeenkomsten, keet, hangplek, activiteiten 
 

9: Dagelijks, wekelijks, maandelijks. 
9a: Buiten Valthermond 
9aa: andere plaatsen buiten de gemeente 
9ab: plaatsen buiten de gemeente 
9ac: Emmen, Ter Apel 
9b: Openbaar vervoer 
9ba: hoevaak de bus rijdt 
9bb: de hoeveelheid bushokjes 

 
10: Sportvereniging, vereniging in buurthuis,  
10a: leeftijdscategoriën 
10aa: gebrek aan goede lessen 
10ab: gebrek aan ruimte 
10b: goed, matig, slecht etc. 
 

11aa: Thuis 
11ab: Dicht bij huis 
11ac: In het dorp 
11ad: Buiten het dorp 
11ba: Dorpshuis 
11bb: Hangplek (bijvoorbeeld keet) 
11bc: Sportverenigingen 
11bd: winkels 
11be: Horeca 
11bf: dokters 
11bg: logopedie 
11bh: bibliotheek 
11bi: kapper 
11ca: Slecht 
11cb: Matig 
11cc: Goed 
11cd: Uitstekend 
 

12a: Aantrekkelijkheid 
12aa: natuur 
12ab: gebouwen 
12ac: wegen 
12b: onaantrekkelijkheid 
12ba; natuur 
12bb: gebouwen 
12bc: wegen 
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Bijlage IV: Topics lijst jeugd 19-25  
 

Concept Doelstelling Topics Interviewvragen 

Begin vragen Korte introductie van de 
geïnterviewde. 

Wie bent u? Wie bent u? 

  Wat doet u in 
het dagelijks 
leven? 

Heeft u hobby's? 

   Heeft u werk of 
studeert u? 

Woonaanbod In welk deel van het 
dorp wonen de 
geïnterviewde en zou 
die hier blijven wonen. 

Waar woont u? In welk deel van het 
dorp woont u en met 
wie? 

  Wilt u hier 
blijven wonen? 

Zou u hier willen 
blijven wonen? 

  Kunt u hier 
blijven wonen? 

Zo ja, waarom wel en 
zijn er genoeg 
starterswoningen? 

   Zo nee, waarom zou je 
willen vertrekken? 

Identiteit 
woonomgeving 

Hoe bevalt Valthermond 
bij de geïnterviewde. 

Hoe ervaart u 
de sfeer? 

Hoe beleeft u de sfeer 
in het dorp? 

  Waar staat 
Valthermond 
bekend om? 

Waar staat het dorp 
bekend om volgens u? 

Aantrekkelijkheid 
woonomgeving 

Is de geïnterviewde 
tevreden over 
Valthermond. 

Wat vindt van 
de 
woonomgeving? 

Vindt u de 
woonomgeving 
aantrekkelijk? En 
waarom? 

  Wat zou het 
dorp 
aantrekkelijker 
maken? 

Hoe zou het dorp 
aantrekkelijker 
gemaakt kunnen 
worden? 

   Als u zou willen 
vertrekken, wat zou er 
moeten gebeuren om 
u toch in het dorp te 
blijven houden? 

Infrastructuur Hoe bevalt de 
infrastructuur bij de 
geïnterviewde. 

Hoe is het 
gesteld met het 
vervoer in 
Valthermond? 

Hoe verplaatst u zich 
in het dorp? Wat is de 
staat hiervan? 

   Hoe zit het met het 
vervoer per bus? 
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Bereikbaarheid 
Valthermond 

Hoe is de 
bereikbaarheid in 
Valthermond. 

Is Valthermond 
goed te 
bereiken? 

Is Valthermond goed 
te bereiken? 

  Is er een goede 
verbinding met 
de omgeving? 

Heeft het een goede 
verbinding met de 
omgeving/andere 
dorpen? 

  Hoe is de ov-
verbinding? 

Hoe is het gesteld met 
de ov-verbinding? 

   Wat zijn 
verbeterpunten? 

Kwaliteiten Wat zijn de kwaliteiten 
van het dorp 

Wat zijn de 
kwaliteiten van 
het dorp? 

Wat zijn de 
kwaliteiten van het 
dorp? 

Dorpshuis Hoe relevant is het 
dorpshuis bij de 
geïnterviewde 

Maakt u gebruik 
van het 
dorpshuis? 

Maakt u gebruik van 
het dorpshuis, zo ja, 
aan welke activiteiten 
neemt u deel? 

  Wat voor rol 
heeft het 
dorpshuis? 

Wat denkt u van het 
dorpshuis? Wat is de 
rol voor de 
doelgroep? 

   Kent u door het 
dorpshuis de mensen 
beter? 

   Wat kan er beter aan 
het dorpshuis? 

Binding van het 
dorp 

Hoe is de binding in het 
dorp 

Voelt u zich 
verbonden met 
Valthermond? 

Voelt u zich 
verbonden met het 
dorp? 

  Heeft u veel 
contact met 
mensen uit het 
dorp? 

Heeft u veel contacten 
met dorpsgenoten? 
Hoe zijn deze 
contacten? 

Recreatie en 
toerisme 

 Is er toerisme in 
Valthermond?  

Is er veel toerisme in 
het dorp? En zou u 
willen dat dit meer 
wordt? 

  Hoe kan dit 
verbeterd 
worden? 

Zijn er recreatieve 
voorzieningen in het 
dorp? Zo ja, welke? 

   Welke recreatieve 
voorzieningen mist u 
in het dorp? 

Voorzieningen  Bevallen de aanwezige 
voorzieningen en welke 

Welke 
voorzieningen 
zijn er? 

Welke voorzieningen 
mist u in het dorp? 
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voorzieningen worden 
erg gemist. 

  Welke 
voorzieningen 
mist u? 

Voor welke 
voorzieningen gaat u 
naar een plaats buiten 
Valthermond? Welke, 
waar en waarom? 

Verenigingen Wordt er gebruik 
gemaakt van de 
verenigingen in het dorp 
en worden er 
verenigingen gemist. 

Bent u lid van 
een vereniging 
in 
Valthermond? 

Bent u lid van een 
vereniging in het dorp, 
welke, maak je daar 
veel gebruik van? Ben 
je actief lid? 

  Versterkt de 
verbinding met 
het dorp door 
deze 
verenigingen? 

Denkt u dat als je lid 
bent van een 
dorpsvereniging de 
binding van het dorp 
versterkt wordt? 

  Zijn er genoeg 
verenigingen? 

Vindt u dat er genoeg 
verenigingen zijn in 
het dorp? Welke mist 
u? 

Gelden van 
gebiedsfonds 

Hoe kan het geld dat ter 
compensatie van de 
windmolens is 
vrijgesteld het beste 
besteed worden. 

Hoe kan het 
geld van het 
gebiedsfonds 
het best 
besteed 
worden? 

Hoe denkt u dat het 
bedrag het beste 
gespendeerd kan 
worden om het dorp 
te verbeteren? Wie 
moet daar 
zeggenschap over 
krijgen? 
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Bijlage V: Topics en aspectenlijst gezinnen met (jonge) kinderen  
Definitie woningaanbod: Het woningaanbod wordt gevormd door de woningen die makelaars, 

woningcorporaties of privé-personen in verkoop of verhuur hebben. Belangrijke internetsites van 

makelaars zijn die van de NVM (Funda) en VBO. 

Aspect: woningaanbod --> 

Topic: woningaanbod Valthermond 

Definitie kwaliteiten in te zetten voor het dorp: Een persoonlijke eigenschap is een woord waar de 

betekenis afhankelijk is van de context waarin het gebruikt wordt. Wanneer we het over een 

eigenschap spreken kan het gaan over een object, een activiteit, ideeën of resultaten van een 

individu. 

Aspect: kwaliteiten --> 

Topic: inzet voor belangen, verenigingen, activiteiten organiseren 

Topic: wat wilt u doen 

Definitie dorpshuis/wijkgebouwen: Een buurthuis (ook wel wijkcentrum of gemeenschapshuis 

genoemd) of dorpshuis is een openbaar gebouw in een wijk, stadsdeel of dorp in Nederland. Het is 

vaak in bezit van de gemeente of particulier bezit, het kan een stichting zijn. 

Aspect: dorpshuis/wijkgebouwen --> 

Topic: ontmoetingsplekken 

Topic: dorpshuis + dorpshuis andere wijk 

Topic: activiteitenkalender 

Definitie gebiedsfonds: Bij de herontwikkeling van gebieden kunnen de betrokken partijen besluiten 

de waarden in het gebied te willen behouden. Hiervoor wordt een fonds opgericht waar de 

betrokkenen aan bijdragen. 

Aspect: gebiedsfonds --> 

Topic: investeren in wat 

Definitie woonomgeving: Met de term woonomgeving wordt aangeduid het gebied dat in de directe 

omgeving van een woning ligt. Woningen kunnen bijvoorbeeld aan een drukke straat liggen, of juist 

in een rustige laan of bij een industrieterrein. 

Aspect: woonomgeving --> 

Topic: is Valthermond aantrekkelijk (zie aspect aantrekkelijk) 

Topic: specifiek voor gezinnen 

Betekenis Identiteit: Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om 

zowel personen als organisaties of landen.  

Aspect: identiteit --> 

Topic: beschrijving karakter 

Topic: behouden van karakter 

 

 

Definitie binding: Emotionele band met een vertrouwd persoon/ vertrouwde plek 
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Aspect: binding --> 

Topic: verbonden met deel of geheel 

Topic: mogelijke verbetering 

Definitie infrastructuur: Met infrastructuur wordt meestal het totaal van onroerende voorzieningen 

zoals (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bekabeling, riolering, wegennet et cetera bedoeld. 

Aspect: infrastructuur --> 

Topic: opinie infrastructuur Valthermond 

Topic: veiligheid wegen 

Topic: stoepen en fietspaden   

Definitie bereikbaarheid: mogelijkheid om een plaats te bereiken, om ergens te komen 

Aspect: bereikbaarheid --> 

Topic: verbinding omliggende dorpen en steden 

Topic: bereikbaarheid binnen Valthermond 

Topic: openbaar vervoer met kinderen 

Topic: mogelijke verbeteringen ov 

Definitie recreatie en toerisme: wat je doet voor je plezier en om je te ontspannen, meestal met veel 

mensen tegelijk, het maken van reizen voor je plezier 

Aspecten: recreatie en toerisme --> 

Topic: recreatie mogelijkheden gezin 

Topic: toeristen 

Topic: mogelijke verbeteringen  

Definitie Verenigingen: Organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven 

Aspect: verenigingen --> 

Topic: aangesloten of niet 

Topic: bij welke aangesloten 

Topic: opinie over huidige verenigingen 

Topic: eventuele veranderingen 

Definitie voorzieningen: iets nuttigs waarvan je gebruik kunt maken. 

Aspect: voorzieningen --> 

Topic: gebruik 

Topic: zwembad en speeltuinen 

Topic: BSO + behoefte aan BSO 

Topic: lokale voorzieningen versus regionale voorzieningen 

 

Definitie aantrekkelijkheid: Aardigheid, Attractie, Bekoorlijkheid, Bekoring, Charme, Lieftalligheid, 

Verleidelijkheid 
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Bijlage VI: Topics & aspectenlijst lege nesten  
Thema’s  Topics Aspecten  

Woonaanbod Lege kavels  
Verhuizen/verhuisd  

Zo laten komen wel nieuwe 
huizen op/ontwikkelen tot 
starters woningen 
Ik ben al eens verhuisd/ ik wil 
nog eens verhuizen 

Voorzieningen  Welke voorzieningen worden 
bezocht en met welke 
regelmaat en hoe is de 
kwaliteit.  

Huisarts, supermarkt, kapper 
bloemist, slager 
Nooit/ heel vaak waarom 
Goede kwaliteit/niet goed 
waarom  

Gelden uit het gebiedsfonds Bekendheid er mee 
Bestedingsideeën 

Weet er van/ weet er niet van  
Verschillende ideeën om het 
geld uit het gebiedsfonds te 
besteden 

Infrastructuur Verkeersveiligheid 
Kwaliteit wegen  

Onveilig/veilig waarom 
De wegen zijn goed/zijn niet 
goed  

Verenigingen  Bent u lid  
Regelmaat bezocht  
Toegankelijkheid  

Ja/nee waarom  
Vaak/niet vaak waarom 
Ja/nee waarom  

Bereikbaarheid Reden reizen 
Bereikbaarheid grote plaatsen  
Kwaliteit busverbinding  
Treinverbinding Stadskanaal-
Emmen interessant   

Boodschappen, werk, etc. 
Stadskanaal/Emmen/Groningen  
Goed/slecht waarom 
Ja/nee waarom 

Aantrekkelijkheid 
woonomgeving 

Cijfer geven  
Mooiste en lelijkste plek  

Cijfer en waarom  
Plekken en waarom is dit de 
mooiste plek  

Identiteit woonomgeving Geboren en getogen in het 
dorp 
Is geschiedenis van belang  
Is aandacht voor de 
geschiedenis belangrijk 

Ja/nee 
 
Ja/nee waarom 
 
Ja/nee waarom  

Recreatie en toerisme Sporten in het dorp 
Genoeg mogelijkheid tot sport 
Wat is hier voor een toerist te 
doen 

Ja/nee waarom 
Ja/nee wat erbij 
Opsomming van dingen  

Dorpshuizen  Wordt er wel eens een 
wijkgebouw bezocht 
Verhouding tussen 
dorpshuizen  
Actief bij een wijkgebouwen  
Activiteiten die de 
wijkgebouwen zouden kunnen 
ondernemen 

Ja/nee waarom 
 
Goed/niet goed 
 
Ja/nee waarom 
Activiteit die ondernomen kan 
worden 
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Bijlage VII: Interviewvragen alleenstaanden  
Dorpshuis/Buurthuis  

• Bent u bij 1 van de buurthuizen betrokken?  
• Zo ja, bij welke?  
• Heeft het buurthuis een grote invloed op de binding tussen de mensen?  
• Denkt u dat het dorp beter met elkaar verbonden zou zijn als er minder 
buurthuizen zouden zijn?  

Identiteit woonomgeving  
• Waar denkt u bij Valthermond?  
• Wat is volgens u kenmerkend voor het dorp?  

Aantrekkelijkheid woonomgeving  
• Wat is volgens u wel en niet aantrekkelijk voor buitenstaanders aan Valthermond?  
• Zijn er volgens u ook dingen in of rondom het dorp die kunnen leiden tot het vertrek 
van inwoners?  
• Heeft u er zelf al eens over nagedacht om het dorp te verlaten?   
• Hoe ziet u uw toekomst in dit dorp voor zich?  

Verenigingen  
• Bent u lid van een vereniging?  
• Dragen verenigingen volgens u bij aan een betere binding van de inwoners 
van het dorp? Aangezien het dorp vrij lang is.  
• Zijn er voldoende verenigingen binnen en rondom het dorp?  
• Trekken de verenigingen in het dorp ook mensen aan van buitenaf?  

Voorzieningen   
• Maakt u gebruik van de voorzieningen in het dorp, zoals de supermarkt?  
• Wat vindt u van de huidige voorzieningen in het dorp?   
• Moet u voor voorzieningen reizen? En zo ja hoe ervaart u dat?   
• Wat voor voorzieningen zou u graag willen zien in het dorp?   

Kwaliteiten inzetten voor het dorp  
• Bent u vrijwilliger of lid van bij voorbeeld een vereniging of buurtfonds? Zo ja, wat 
zijn uw werkzaamheden?   
• Worden er in het dorp evenementen zoals een dorpsfeest door de bewoners 
georganiseerd?   

Recreatie en toerisme  
• Hoe beleeft u de recreatie en toerisme mogelijkheden in het dorp? Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld de camping en het zwembad.   
• Wat vindt u van de nabijgelegen recreatie/natuur gebieden?   

Betrokkenheid dorp  
• Voelt u zich thuis in Valthermond?   
• Hoe ervaart u de betrokkenheid van de bewoners bij het dorp? En zou U zich in 
willen zetten voor de belangen van het dorp?   
• Wat voor cijfer geeft u het leven in Valthermond? 7  

Woonaanbod:  
Huurwoningen,  

• Zijn er voldoende huurwoningen in het dorp voor alleenstaanden?  
• Zijn de huurprijzen voor een alleenstaanden te betalen?  
• Is het veranderen van huurwoningen in koopwoningen een probleem 
in Valthermond?  

Koopwoningen,  
• Hoe liggen de huizenprijzen in het dorp? Lage prijzen of hoge prijzen?  
• Zijn koopwoningen te betalen in het dorp voor alleenstaanden?  

Gelden uit gebiedsfonds:  
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• Weet u ervan dat er gelden uit het gebiedsfonds vrijkomen voor het dorp?  
• Ja hij weet dat het gebiedsfonds bestaan maar Louis wee niet hoeveel geld dit fonds 
heeft en hoe dit er inhoudelijk precies uitziet.   
• Heeft u ideeën bij wat er met dit geld moet/kan gebeuren?  

Infrastructuur en Bereikbaarheid  
• Zijn er genoeg wegen naar Valthermond?  
• Zijn de wegen goed geasfalteerd?  
• Zijn de wegen veilig mbt snelheid, verkeersborden enz?  
• Zijn er voldoende fiets/wandel paden?  
• Hoe zit het met openbaarvervoer in het dorp? Rijden er voldoende bussen?  

Zijn er onveilige plekken in het dorp? Is er iets wat u mbt bereikbaarheid/infrastructuur wat u graag 
anders ziet of wilt veranderen?   
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Bijlage VIII: Topics en aspectenlijst doelgroep ouderen  
 

Concept: Kwaliteiten inzetten voor dorp  
Definitie: mate waarop iemand zijn/haar goede eigenschappen in kan zetten om de beleving van het 
dorp te verbeteren.  
Topics:   
- wat zijn de goede eigenschappen  
- hoe kan men het inzetten  
- op wat voor manier wordt het dan verbeterd  
Aspecten:  
- wat zijn de goede eigenschappen  
1) kunnen schrijven 2) kunnen organiseren 3) administratieve vaardigheden 4) contacten kunnen 
leggen  
- hoe kan men het inzetten  
1) door het te doen  
- op wat voor manier wordt het dan verbeterd  
1) cohesie 2) taken verdeling 3) zorgt voor contacten 4) zorgt voor een bezigheid  
  
Concept: woonaanbod  
Definitie: hoeveelheid woningen beschikbaar voor wonen  
Topics:  
-plaats van woning  
-prijs van woningen  
-bepaalde woonvoorzieningen  
Aspecten:  
Plaats van woning  
1) In Valthermond 2) Richting Groningen 3) Richting het zand  
Prijs van woning:  
1) Hoog 2) Laag   
Bepaalde woonvoorzieningen:  
1) Aanwezig 2) niet aanwezig 3) geschikte woningen aanwezig  
  
Concept: Dorpshuizen  
Definitie: Plek waar mensen samen komen en waar activiteiten georganiseerd kunnen worden  
Topics:  
-wat voegen buurthuizen toe aan het dorp  
-wat voegen buurthuizen toe aan uw leven  
Aspecten  
Toevoeging aan het dorp  
1) cohesie 2) activiteiten 3) sociale contacten   
Toevoeging uw leven  
1) cohesie 2) activiteiten 3) sociale contacten  
  
Concept: Gelden uit gebiedsfonds  
Definitie: Geld dat vrijkomt uit de windmolenopbrengst  
Topics:   
-waar kan het aan worden besteed  
-wie mag er over beslissen  
Aspecten  
Waar  
1) buurthuizen 2) verenigingen 3) voorzieningen 4) infrastructuur  
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Wie  
1) Valthermond.nu 2) gemeente  
   
Concept: Recreatie en Toerisme  
Definitie: Recreative voorzieningen waar mensen gebruik van maken en mensen van buitenaf die 
naar het dorp komen in hun vrije tijd  
Topics:   
-hoeveelheid recreatieve voorzieningen  
-hoeveelheid toerisme  
-belang toerisme  
Aspecten  
Hoeveelheid rec voorzieningen  
1) genoeg 2) niet genoeg  
Hoeveelheid toerisme  
1) veel 2) niet veel  
Belang toerisme  
1) belangrijk 2) niet belangrijk  
  
Concept: Identiteit woonomgeving  
Definitie: hoe het in elkaar zit qua dorpsdynamiek.   
Topics:  
Wat is Valthermond  
Aspecten  
Wat is Valthermond  
1 (veel saamhorigheid) 2 (weinig saamhorigheid)   
  
Concept: Infrastructuur en bereikbaarheid  
Definitie: kwaliteit van de bereikbaarheid van het dorp.  
Topics:   
Hoe is staat van de infrastructuur in het dorp  
Hoe is de bereikbaarheid in het dorp  
Aspecten:  
Staat van de infrastr.  
1) Goed 2) kan beter 3) Slecht  
  
Concept: binding in het dorp  
Topics:   
Voelt u zich verbonden met het dorp?  
Waarom voelt u zich wel/niet verbonden?  
Welke leefstijl heeft past bij u en waarom?  
  
Aspecten:   
1) ja 2) nee   
1) door het verenigingsleven 2) saamhorigheid 3) geboren en getogen  
1) gemeenschap 2) thuisbasis 3) leefbaarheidsklant 4) woonpassant  
  
Concept: Verenigingen  
Topics:   
Zit u bij een vereniging ?  
Waarom wel/niet?   
Vindt u verenigingen belangrijk in een dorp?  
Waarom wel/niet?  
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Mist u nog verenigingen in het dorp?  
  
Aspecten:  
1) ja 2) nee  
1) geen interesse 2) saamhorigheid 3) te oud 4) gezellig 5) leuke activiteit 6) niet goed geregeld  
1) ja 2) nee   
1) belangrijk voor saamhorigheid 2) gezelligheid 4) reuring in het dorp 5) geen contact nodig met die 
mensen  
1) ja 2) nee  
  
Concept: voorzieningen   
Topics:   
Maakt u veel gebruik van voorzieningen in het dorp?  
Zoja welke, zonee waarom niet?  
Op wat voor manier kunnen bestaande voorzieningen worden verbeterd?  
Aspecten:  
1) ja 2) nee  
1) supermarkt 2) sportschool 3) buurthuis 4) fiets- en wandelpaden 5) niet goed geregeld 6) niet 
nodig 7) gebruik voorzieningen in andere dorpen  
  
Concept: Aantrekkelijkheid woonomgeving 

Topics:   
Wat maakt het aantrekkelijk om in Valthermond te wonen/leven?  
Kunt u de drie mooiste punten/kenmerken noemen van Valthermond?  
En de drie minder mooie?  
Aspecten  
1) ruimte en rust 2) leuke mensen 3) saamhorigheid 4) vlakbij grotere dorpen  

 


