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1.

Inleiding

Krachtige Kernen (KRAKE) - Woon Community
De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds
duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. De voorzieningen in dorpen
nemen af, en daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en
attractiviteit van de dorpen er onder. Deze problematiek bestaat aan beide kanten van de NLD grens. In het kader van het KRAKE-project pakken de betrokken projectpartners gezamenlijk
met minimaal 40 pilotdorpen deze problematiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op
met als doel: behoud resp. het verbeteren van de leefbaarheid en sociale
toekomstbestendigheid van kleine kernen. De behoeften van de dorpen staan daarbij altijd
centraal. De focus van het project ligt op het duurzaam versterken van het zelfmanagement
van de NL en D kleine kernen m.b.t. zes themagebieden: zorg, wonen, gezonde leefstijl,
kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers, en DNA van het dorp. Rondom elk themagebied
ontstaat een community met een aantal pilotdorpen. De looptijd is van 1 januari 2016 tot en
met 30 juni 2019.
Het deelproject Woon Community richt zich op de vraag hoe we de fysieke woonomgeving van
kleine kernen moeten inrichten om de leefbaarheid van inwoners te kunnen optimaliseren.
Op basis van een behoefteonderzoek onder inwoners van acht Nederlandse en Duitse dorpen
in de Euregio Rijn-Waal en het in kaart brengen van de fysieke kwaliteiten van gebouwen,
voorzieningen en wijken in deze dorpen zal een zelfmanagementprogramma voor kleine
kernen worden ontwikkeld. Dit Woon Community-concept geeft dorpen een houvast bij het
slim inrichten en toekomstbestendig maken van de fysieke woonomgeving. De bewoners van
de deelnemende dorpen krijgen een beter inzicht in wat wel en niet werkt en zullen de
gevolgen van hun beslissingen beter kunnen inschatten. Het Woon Community-concept wordt
toegepast op de specifieke situatie van de deelnemende dorpen, maar zal ook worden omgezet
tot een algemeen zelfmanagementprogramma dat toepasbaar is in andere dorpen en
gemeenten.
Wichmond-Vierakker neemt deel aan het KRAKE-project als 1 van de pilotdorpen van de WoonCommunity.
Leefbaarheid
Uit de literatuur zijn veel verschillende definities van leefbaarheid te herleiden. Hoewel ze van
elkaar verschillen hebben ze met elkaar gemeen dat ze betrekking hebben op de mens in zijn
leefomgeving. Deze leefomgeving bestaat uit drie verschillende deelaspecten: de fysieke
woonomgeving (de gebouwen en de publieke ruimte), de functionele woonomgeving (de
voorzieningen in het dorp), en de sociale woonomgeving (het sociale gebeuren in het dorp). In
dit project werken we met de definitie van Leidelmeijer et al. (2008)1: "Leefbaarheid is de mate
waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan
worden gesteld".
1

Leidelmeijer, K., Marlet, G., van Iersel, J., van Woerkens, C. & van der Reijden, H. (2008). De Leefbaarometer:

rapportage instrumentontwikkeling, Amsterdam: RIGO Reserach en Advies.
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Deze definitie laat zien dat leefbaarheid bestaat uit een ruimtelijke component (kenmerken
van de leefomgeving) en een sociale component (de wensen en behoeften van de inwoners).
In dit project zullen we beide componenten zo goed mogelijk in kaart brengen door gebruik te
maken van verschillende methoden. Door de ruimtelijke kenmerken van het dorp naast de in
kaart gebrachte wensen en behoeften van de inwoners te leggen, kunnen de knelpunten
inzichtelijk worden gemaakt. Naar aanleiding van deze probleemverkenning kan nagedacht
gaan worden over mogelijke design oplossingen in de fysieke woonomgeving om beter
tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de inwoners.
Semi-gestructureerde diepte-interviews
Voor het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de inwoners van WichmondVierakker maken we in dit project gebruikt van twee verschillende onderzoeksmethoden: semigestructureerde diepte-interviews met een aantal inwoners en aansluitend een survey onder
alle huishoudens in het dorp. Op basis van de al bestaande informatie in de literatuur is een
topic-lijst samengesteld die fungeerde als leidraad bij het afnemen van de interviews. De topics
op deze lijst hadden allen betrekking op de verschillende dimensies van leefbaarheid: de
fysieke woonomgeving, de functionele woonomgeving (de voorzieningen), en de sociale
woonomgeving. Met de diepte-interviews hebben we een eerste verkenning willen uitvoeren
van de wensen en behoeften van de inwoners van Wichmond-Vierakker: wat speelt er in het
dorp? Waar zijn mensen tevreden over? Waar zien ze mogelijk problemen? De resultaten van
de diepte-interviews die verder in dit verslag zullen worden beschreven, kunnen niet worden
beschouwd als een definitieve conclusie maar als een eerste indicatie van de ideeën, wensen
en behoeften van de inwoners. In het survey dat hierna zal volgen zullen de thema's die uit de
diepte-interviews naar voren zijn gekomen verder worden bevraagd onder een breder deel van
de dorpsbewoners.
In Wichmond-Vierakker zijn twaalf mensen geïnterviewd door steeds twee werknemers van
het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De leden van
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker hebben geholpen met het opstellen van een lijst van
mogelijke respondenten en het benaderen van deze mensen. De twaalf respondenten
verschillen zo veel mogelijk naar leeftijd en geslacht. Alle interviews zijn afgenomen in de
maand juni van 2016.
In het onderstaande verslag worden de resultaten van de diepte-interviews zo goed mogelijk
beschreven. In de blauwe passages in de tekst worden citaten genoemd uit de twaalf diepteinterviews ter illustratie van de bijbehorende tekst.

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van
het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWEIMH NRW).
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2.

Fysieke woonomgeving

Wanneer we het hebben over leefbaarheid gaat het al snel over
de tevredenheid van mensen over het dorp waarin ze wonen.
Met de kwaliteit van de fysieke woonomgeving wordt gedoeld
op de kwaliteit van de openbare ruimte en de geschiktheid van
deze ruimte voor alle inwoners. De fysieke woonomgeving moet
integraal toegankelijk zijn en een positieve bijdrage kunnen
leveren aan het welzijn en de veiligheid van haar inwoners.
Wat echter niet over het hoofd mag worden gezien is dat de
woning waarin mensen wonen, en de kenmerken van deze
woning, een belangrijke rol zullen spelen in hoe mensen het
leven in Wichmond-Vierakker ervaren. De woning van mensen
en de opbouw van de woningvoorraad in Wichmond-Vierakker
kwamen dan ook meerdere keren aan de orde in de diepteinterviews.
Toegankelijkheid
De woonomgeving is toegankelijk wanneer de gebouwen en de
publieke ruimte door iedereen, op gelijke wijze, gebruikt
kunnen worden. Met andere woorden; mensen met een
functiebeperking moeten de ruimte op gelijke wijze kunnen
betreden en gebruiken als mensen zonder functiebeperking.
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de
toegankelijkheid in Wichmond-Vierakker. Door één respondent
wordt genoemd dat de op- en afgangen van de stoep niet altijd
even logisch zijn en er hier en daar achterstallig onderhoud is in
de vorm van boomwortels die omhoog komen. Ook wordt er
met regelmaat op de stoep geparkeerd waardoor de doorgang
te smal is. De toegankelijkheid van gebouwen in het dorp wordt
als voldoende ervaren.
Bereikbaarheid
Uit de interviews komt naar voren dat bereikbaarheid geen
probleem is als mensen in het bezit zijn van een auto en
rijbewijs. Het in bezit zijn van een auto binnen een huishouden
lijkt dan ook een vereiste. Wanneer dit niet het geval is ben je
op het openbaar vervoer (buurtbus) of de fiets aangewezen.
Men geeft aan dat zolang je mobiel bent het geen probleem is
dat de voorzieningen niet in het eigen dorp te vinden zijn.
Vorden, Zutphen, Hengelo, Steenderen, etc. liggen op kleine
afstand en zijn ofwel op de fiets of per auto goed en snel te
bereiken. Een persoon geeft aan dat Zutphen bijna net zo ver is
met de auto als de winkel in Wichmond. De grotere afstand tot
voorzieningen is voor velen een gegeven en simpelweg een
consequentie van het wonen in een kleiner dorp.
5

http://www.oozo.nl

“Nee ik denk dat het wel veilig is. De
stoep een beetje af en toe van de ene
kant naar de andere kant ja dat is ook
weer
een voordeel als mensen uit het
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Willibr
dorp
zelf komen dan ken je die
orduskerk_(Vierakker)
[papheimers] en weet je hoe het zit.”
(INT-5)

“Je weet gewoon dat als je hier komt
wonen, dat je altijd een auto bij huis
moet hebben als je wat verder wil en
niet gebruik wil maken van de
buurtbus. Als je aan een tijd
verbonden wil zijn, zeg maar.” (INT-4)

“Er is een mevrouw de oudste hier uit
de straat die is al in de negentig die
wordt door de kerkmensen op en neer
naar de winkel gereden en wordt dan
geholpen maar die is dus eigenlijk
immobiel.” (INT-1)

In het geval mobiliteit een probleem wordt, dan ervaart men
deze afstanden anders en liggen de voorzieningen ineens ver
weg. Enkelen zijn van mening dat ook dit wel opgevangen kan
worden door bijvoorbeeld boodschappen thuis te laten
bezorgen of door ontvangen van informele zorg. Anderen zien
dit als problematischer en vinden dit een reden om dichter bij
voorzieningen te gaan wonen.
Jonge gezinnen combineren veel dingen samen, zoals om de
beurt naar het zwembad gaan en elkaars kinderen meenemen.
Een respondent geeft aan dat de bereikbaarheid van het dorp
geen reden is om te vertrekken, maar wel een reden kan zijn om
zich niet te vestigen. Als voorbeeld wordt Lochem aangehaald
waar men sneller in grotere steden zit.
Er wordt gesproken over een initiatief waarbij een elektrische
‘wissel’ auto wordt aangeschaft (verder toegelicht in hoofdstuk
‘Voorzieningen’). Dorpsbewoners zouden hier gebruik van
kunnen maken waardoor wellicht minder mensen een auto
nodig zouden hebben of minder afhankelijk zijn van de
buurtbus.
Digitale bereikbaarheid
Onder digitale bereikbaarheid wordt de toegang tot internet
van voldoende kwaliteit verstaan. Juist in dorpen als WichmondVierakker is het van belang dat iedere bewoner hier toegang tot
heeft. Dit maakt mede mogelijk dat er bijvoorbeeld vanuit huis
gewerkt kan worden, dat men voorzieningen online kan
bereiken, contacten op afstand onderhouden kunnen worden
en dat er indien nodig zorg op afstand geleverd kan worden.
Een aantal respondenten geeft aan dat de internetverbinding te
wensen over laat. Een persoon geeft zelfs aan binnen de woning
nauwelijks te kunnen bellen. Verschillende personen geven aan
dat er gewerkt wordt aan een glasvezelverbinding.
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“Nou zolang als je mobiel bent dan
wel maar als je inderdaad niet meer
mobiel bent dan wordt het lastiger
want dan heb je last van al die
afstand. Dan is de dokter ver weg en
de kerk ver weg en de winkel ver weg
en alles ver weg alleen de afstand en
mobiliteit is al een probleem.” (INT3)

“Ja. Weet je, eigenlijk ben ik daar
nog niet oud genoeg voor.
Natuurlijk is er dat wel, maar ja. Je
kan zeggen: “Je hebt Vorden,
Hengelo, Warnsveld in de buurt om
de winkels te bezoeken”. Maar ik
denk dan: “Wat hier best heel fijn
zou zijn, is hier gewoon een kleine
supermarkt hebben. Waar je je
vergeten boodschappen [snel kan
halen]”. Want nu moet je echt eruit.
En als ik Zutphen in een
nieuwbouwwijk zit, dan moet ik ook
een half uurtje er naartoe, maar in
zo’n dorp denk ik dat dat heel leuk
is. Het enige wat we hier nog
hebben, is een bakker.” (INT-11)

“De kinderen moeten ook bijna altijd
naar buiten om te bellen.” (INT-11)

“Ja, ze zijn er volop mee bezig - hier
overal - om het voor elkaar [te
krijgen]. Maar goed, het duurt een
paar jaar. Je moet met zoveel mensen
bij elkaar [komen]; het is een
gigantische investering.” (INT-11)

Fysieke veiligheid
Over het algemeen vindt men dat er te hard gereden wordt, met
name over de wegen in het buitengebied. De grote wagens en
landbouwmachines van boeren, vooral tijdens het oogstseizoen,
maken het niet veiliger. Tussen bijvoorbeeld de sporthal en
Wichmond is een apart fietspad aangelegd en is de situatie
verbeterd. Er komt naar voren dat sommige ouders hun kinderen
laten omfietsen om de gevaarlijke wegen te vermijden en er
wordt door een enkeling langer mee naar school gefietst.
Parkeren bij school wordt als een knelpunt beschouwd. Het
oversteken is hierdoor met name voor kinderen minder
overzichtelijk en onveiliger. Er wordt genoemd dat dit een punt
van aandacht is voor de school.

“Ja er zijn wel gevaarlijke wegen
hier. op deze weg die is niet fijn voor
de kinderen alleen naar school te
laten gaan want het is overdag heel
rustig dus dan denk je joh waar heb
je het over maar zo sochtends en
savonds dan wordt hier heel erg
gereden dan zijn er dan gevaarlijke
situaties dus ik vind dit echt wel een
griezelige weg maar eh daar stel je
je op in he? Dan ga je meefietsen
dan fiets je nog een jaar langer mee
naar school.” (INT-3)

“De schoolkinderen die van
Wichmond Vierakker en dat gaat
veel naar Zutphen naar school en
hele groepen en dat fietst allemaal
samen naar Zutphen naar school en
wordt gewoon hard gereden. Dus
dan moet je eerst in eigen hand in
eigen boezem steken denk ik want
dat is wel een klacht en bij de school
en dat hebben ze nu wel opgelost
dus vlak bij school mag je niet meer
parkeren dus je moet de auto wat
verder weg zetten.” (INT-5)

Staat van onderhoud
Over het algemeen is men tevreden over de staat van onderhoud
van het dorp. Wel wordt door enkelen genoemd dat door
bezuinigingen bij de gemeente o.a. het groen minder wordt
bijgehouden.
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“Hoe het dorp er uitziet? Ja tuurlijk
niettemin de gemeente is zelf, ja er
wordt bezuinigd en vroeger gingen
ze nog wel een keer met de spuit
rond. En dat het onkruid langs de
weg ook zo hoog staat dat je zegt
nou nou nou. Maar dat er langs de
weg ook met struiken en zo want
dat groeit zo hard. En als je dan met
de fiets bent en je komt een auto
tegen dan hangen die takken nog
weleens in je gezicht.” (INT-8)

Herkenbaarheid van de gebouwde omgeving
Bijzondere gebouwen kunnen belangrijke herkenningspunten
vormen in het dorp en deel uitmaken van haar identiteit. Over
een aantal gebouwen wordt door de respondenten met ‘trots’
gesproken. Eén daarvan is de Sint Willibrorduskerk in Vierakker.
In 2011 is deze rooms-katholieke kerk in neogotische stijl tot
mooiste kerk van Gelderland verkozen.

“Daar zit de mooiste kerk van
Gelderland. En er zit een pastorie, en
in die pastorie zit een familie die
gehandicapte kinderen opvangt.
Maar daar merk je eigenlijk heel
weinig van.” (INT-11)

Ook het Ludgerusgebouw wordt genoemd als een opvallend
gebouw. Na de vele functies die het gebouw in het verleden heeft
gehad, heeft het nu een horecafunctie (chocolaterie). Door de
beperkte openingstijden lijkt het gebouw met name door
wandelaars te worden gebruikt. De Nederlandse Hervormde kerk
en de Pastorie aan de Dorpsstraat zijn ook belangrijke
herkenningspunten in het dorp.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Willi
brorduskerk_(Vierakker)

Opbouw van de woningvoorraad
Het dorp heeft een gevarieerd woningaanbod. Er zijn kleinere
rijtjeswoningen te vinden, kleine en grotere vrijstaande huizen en
(woon)boerderijen. Onder de respondenten in het buitengebied
woont het merendeel in een twee of drie generatiewoning.
Er is een aantal bejaardenwoningen in het dorp. Er wordt
genoemd dat hier een relatief hoge huurprijs voor gevraagd
wordt, waardoor de doelgroep beperkt is. Iemand geeft aan dat
de paar ouderenwoningen (gelijkvloerse woningen met zolder)
die er zijn deels door jonge gezinnen worden bewoond. Een
aantal respondenten geeft aan te denken dat er nauwelijks vraag
is naar seniorenwoningen. Men blijft liever zo lang mogelijk in de
eigen woning wonen. Op het moment dat men niet meer
zelfredzaam is en van zorg afhankelijk wordt verhuist men naar
een verzorgingshuis of kleiner appartement in een groter dorp
zoals Vorden. Het lijkt weinig zin te hebben binnen Wichmond te
verhuizen naar een geschiktere woning aangezien men dan nog
steeds afhankelijk is en geen (zorg)voorzieningen in de buurt
heeft. Voor ouderen hangt dit mede samen met het gebrek aan
voorzieningen (samenhangend met de mobiliteit) en de grootte
en het onderhoud van de woning en tuin.
8

“Ja, dat klopt. Dat is wel heel vaak
zo. Ook wel een aantal die een
dubbele bewoning hebben, waar
dan één van de kinderen bij in
woont. Dat zie je hier ook best wel
heel veel. Ja, alhoewel dat de
laatste jaren wel een stuk minder is
geworden. Vroeger was dat veel
meer aan de orde. Tegenwoordig is
dat wel een stuk minder of je hebt
een boerderij waar een bungalow
bijgebouwd is.” (INT-9)

“Ja .als je zegt, van: “We gaan er mee
stoppen, behalve voor het bouwen
van huizen.” Er kunnen nog wel een
aantal huizen gebouwd worden,
maar die zijn dusdanig duur. Dan
denk ik: “Ja, dat schiet dus niet op.”
Maak een huis dan zo dat je in ieder
geval klein kunt beginnen en … kunt
uitbreiden.” (INT-6)

Een persoon geeft tevens aan dat het systeem van inschrijven
voor seniorenwoningen niet werkt. Het is moeilijk te voorspellen
wanneer er een woning vrijkomt en of deze timing ook aansluit
bij de persoonlijke woningbehoefte van de oudere op dat
moment.
Voor jongeren die een betaalbare huur of koopwoning zoeken is
de woningmarkt lastig. Er is een beperkt aanbod van
huurwoningen, met name in het lagere segment. De woningen
die vrij komen vallen in een hogere prijsklasse. Het gebrek aan
geschikte
starterswoningen
en
het
gebrek
aan
baanmogelijkheden in de direct omgeving zijn redenen voor
jongeren om weg te trekken. Een respondent geeft aan dat de
MBO-ers langer thuis bij hun ouders blijven wonen en eerder in
het dorp blijven wonen dan de HBO- en WO-ers. Deze laatste
groep lijkt eerder weg te treken vanwege het gebrek aan passend
werk en betaalbare woningen.
De meningen van de respondenten lijken hier wel wat verdeeld.
Het merendeel geeft aan een tekort aan geschikte woningen voor
jongeren te ervaren. Anderzijds wordt genoemd dat er
momenteel geen druk op de woningmarkt is maar dat er wellicht
in de toekomst behoefte ontstaat aan nieuwbouw voor jonge
gezinnen. Door verschillende respondenten worden concrete
voorbeelden gegeven van jongeren die buiten het dorp een huis
kopen omdat in het dorp geen geschikte en betaalbare woning
gevonden kon worden. Iemand oppert dat het misschien een idee
is om van een groter gebouw 2 of 3 wooneenheden te maken
voor jongeren. Hiervoor zou wel instemming van de gemeente
nodig zijn. In een aantal interviews komt naar voren dat het
contact met de gemeente bij dit soort initiatieven als moeizaam
wordt ervaren en er niet wordt meegedacht.
De vraag is of nieuwbouwwoningen in het lagere segment de
oplossing zou zijn voor de jeugd. Een respondent geeft aan dat er
moet worden opgepast met het bouwen van nieuwe huizen voor
toekomstige leegstand.
Een andere respondent is van mening dat in het iets hogere
segment een verschuiving aan het ontstaan is. Gezinnen met
(jonge) kinderen kiezen steeds bewuster voor de rust en ruimte
van de omgeving en de kleinschaligheid van het dorp en gaan in
een verbouwde boerderijen wonen. Hierdoor lijkt er een grotere
mix van leeftijden in het dorp te ontstaan en geeft een aantal
respondenten aan dat men niet het idee heeft dat het dorp
vergrijst.
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“Ik kan me nu gaan inschrijven en dan
sta ik tien jaar op de lijst. Maar als ik
dan bovenaan sta en ik ben al zo
[oud], dan kom ik er helemaal niet in.
Dus naar mijn gevoel heeft ook dat
geen zin.” (INT-11)

“Ja, dat zijn van die gelijkvloerse
woningen en met een heel klein
zoldertje en daar woont gewoon
jonkies in met twee kleine kinderen ja
dat is gewoon onzin ja. Ja dat is de
woningbouwvereniging die heeft
daar kennelijk voor gekozen.” (INT-1)

“Wel waar zorg bij geleverd wordt.
Want die seniorenappartementen,
die zijn er bijna niet. Er zijn er een
paar en die staan aan de – hoe heet
dat weggetje daar middenin
Wichmond? – Hakvoorsterlaan. Aan
de Hakvoorstelaan staan er een
paar. Maar die zijn heel erg duur in
de verhuur. Daar hoor je mensen
ook al over klagen. En als ze dus iets
meer zorg nodig hebben, dan gaat
dat al niet meer.” (INT-7)

“Seniorenwoningen niet, met zorg
zou kunnen en dan denk ik vooral de
snelheid van de beschikbaarheid van
zorg. De thuiszorginstellingen helpen
graag. Maar ik denk dan thuiszorg..
met een oogje van achter in het zeil.”
(INT-10)

Gebruik van de woning
Een deel van de respondenten is woonachtig in de dorpskern, een
ander deel in het buitengebied. De woningen in het buitengebied
zijn ruim van opzet met relatief veel grond eromheen. Een deel
van deze woningen zijn twee of zelfs drie generatiewoningen. Van
oudsher woonden de kinderen bij de ouders in; de kinderen
woonden in het voorhuis, de ouderen in het achterhuis.
Voorbeelden worden genoemd van meer-generatie woningen
waarbij een kind in een zelfstandig appartement aan huis woont.
Maar ook waarbij een deel van de woning verhuurd wordt. De
woningen kunnen in de toekomst door middel van kleine
ingrepen worden gesplitst of samengevoegd. Denk ook aan een
schuur die nu een kantoorfunctie heeft en in de toekomst weer
een woonfunctie zou kunnen krijgen. Deze typologie heeft
flexibiliteit in zich en is relatief eenvoudig aan veranderende
wensen aan te passen. Een aantal respondenten lijkt bewust
toekomstscenario’s te bedenken met betrekking tot de woning of
heeft hier al actief iets mee gedaan.
Levensloopbestendig wonen
Een aantal respondenten geeft aan dat de woning reeds
levensloopbestendig is; dat wil zeggen dat de woning drempelvrij
is en brede deuropeningen heeft. Tevens zijn de hoofdfuncties,
waaronder minimaal één slaapkamer en badkamer, op de begane
grond gesitueerd. Soms is dit door de bewoner zelf gedaan met
het oog op de toekomst, soms is de woning op deze manier
aangekocht. Een veelgehoorde wens onder de respondenten is
om in de eigen woning oud te kunnen worden. Men geeft aan dat
zolang de gezondheid het toe laat en men mobiel is (in bezit van
een auto en rijbewijs) de voorkeur bestaat in de eigen woning oud
te worden. Wordt men toch erg afhankelijk van formele zorg dan
ziet men de noodzaak naar een ander dorp, zoals Vorden te
verhuizen, dichterbij (zorg)voorzieningen.
Ook van de respondenten die in de dorpskern wonen, geeft een
aantal aan een toekomstbestendige indeling van de woning te
hebben. Het merendeel noemt wel de tuin en met name het
onderhoud hiervan als aandachtspunt. Al is men over het
algemeen van mening dat oplossingen voor handen zijn, zoals het
uitbesteden van de werkzaamheden aan een tuinman of hulp te
vragen aan familie of bekende.
Als mogelijke verhuisreden onder senioren worden door zowel
respondenten in het buitengebied als in de dorpskern de wens
van ouderen naar een kleinere woning met een overzichtelijke
buitenruimte genoemd. Ook de behoefte aan voorzieningen en
openbaar vervoer op korte afstand van de woning kan een reden
tot verhuizen zijn.
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“Ja, van oorsprong. We hebben nu
even tijdelijk een twee generatie
woning, maar we willen ‘m eigenlijk
opsplitsen naar drie generatie. Ja,
waardoor je de mogelijkheid hebt om
– laat maar zeggen – geen
aanleunwoning of dat soort zaken op
een gegeven moment, dat je …” (INT8)

“Het liefst wil ik hier, blijven wonen.
We hebben het ook zo verbouwd
met een beetje de achterliggende
gedachten, dat we hier hopen oud
te worden. Maar goed, als het een
keer niet meer kan en je hebt geen
vervoer meer, ja, dan wordt het
lastiger, denk ik. Of dat nou meteen
een reden is om weg te gaan? Nee,
dat denk ik niet. Ik denk, dat de
enigste reden dat je hier weggaat,
dan heeft dat toch te maken met
gezondheidsproblemen. Dat je echt
hier niet meer kan wonen of dat je
de tuin niet meer aankan. Maar
goed, dat is altijd wel weer te
regelen. Ik denk, dat het vervoer
geen reden zal zijn om weg te gaan
hier. Er is altijd wel een mouw aan
te passen, denk ik.” (INT-9)

“Het heeft eigenlijk met de
voorzieningen te maken en de keuze
om geen grote tuin meer te hebben.
De meesten hebben toch een vrij
grote tuin. Dus een beetje ter
ontlasting van geen tuin meer en
openbaar vervoer bij de hand, alle
winkels dichtbij. Dat is echt wel een
keuze die heel veel mensen van
zeventig, 75 hier maken.” (INT-9)

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat er door
ouderen weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van domotica in
de woning. Wel noemt iemand dat er senioren zijn die
noodknoppen gebruiken om zo hulp op afstand te kunnen
inschakelen. Onder de respondenten geeft iemand aan
persoonlijke interesse in domotica te hebben en heeft dit in de
eigen woning toegepast, met name gericht op comfort, veiligheid
en duurzaamheid.
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3.

Voorzieningen in het dorp

Met betrekking tot de functionele omgeving worden
voorzieningen bedoeld die zich in Wichmond-Vierakker bevinden
of juist in deze omgeving gemist worden.
Onderwijs en kinderopvang
Over het algemeen heeft men een positief beeld over de school.
Door een aantal respondenten wordt er echter wel terugloop van
schoolgaande kinderen voorzien in de toekomst. Het aantal
kinderen dat van de kinderopvang gebruik maakt is net
voldoende om het rendabel te houden. Dit heeft onder andere
met de keuze van ouders voor oppas aan huis te maken en het
gebruik van kinderopvang dicht bij het werk buiten het dorp. Het
voortbestaan van de kinderopvang is wel cruciaal omdat anders
de school moet zorgen dat er voor- en naschoolse opvang is.
Meerdere mensen benoemen dat de school een vitale functie
voor het dorp is. Enkele respondenten verwachten dat dit
consequenties voor de krimp van het dorp kan hebben.
Sport voorzieningen
De algemene opvatting wat betreft de sportvoorzieningen is zeer
goed. Mensen zijn tevreden met het aanbod en er wordt veel
gebruik van gemaakt. Socii is een belangrijk sociaal punt in het
dorp. Net als over de school wordt er over de sportvereniging
gezegd dat het bijdraagt aan de samenhang en de leefbaarheid
van het dorp.
Recreationele voorzieningen / Verenigingsleven
Ook over de recreationele voorzieningen is men tevreden in het
dorp. Activiteiten zoals de 12-uurs spartametrace, solextocht en
het Wichmond’s feest worden gewaardeerd. Dat voorzieningen
als een bioscoop of zwembad er niet zijn wordt door een enkeling
wel als een gemis genoemd, maar ook dat in zo’n klein dorp
natuurlijk niet te verwachten is dat deze dingen aanwezig zijn.
Het verenigingsleven is hoog en wordt erg positief beoordeeld
door meerdere respondenten. De verenigingen zijn in goede
vorm wat het aantal actieve leden betreft volgens een aantal
geïnterviewde personen. Voor de verschillende leeftijden lijkt er
genoeg te doen, zo worden er ook voor ouderen meerdere
activiteiten georganiseerd. Ook eenzame ouderen worden actief
benaderd, bijvoorbeeld door de zonnebloem.
Door meerdere respondenten wordt aangegeven dat het
bedrijvige verenigingsleven en de vele activiteiten voor veel
contacten onderling zorgen en sterk bijdragen aan de
leefbaarheid van het dorp.
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“Ik hoop dat de school haalbaar blijft
hierzo. Dat is wel wat de ziel in zo’n
dorp houdt denk ik. Dat de kinderen
daar naar school gaan en dat ze
daardoor ook op het dorp
georiënteerd blijven en spelen en ook
met de verenigingen.” (INT-3)

“Dat geldt voor de sport vereniging,
geldt voor de school als dat niet meer
in het dorp zou zijn dan krijg je hier
leegloop. En dan krijg je in ieder geval
niet meer een de samenhang is dan
weg. Dus ik denk dat we dat dan gaan
missen.” (INT-3)

“Er is wel regelmatig wat of de
seniorensoos of de vrouwengroep of
de Zonnebloem. Ik denk, dat die
behoefte wel voldoende is hier in het
dorp.” (INT-9)

Wat wel wordt opgemerkt door enkelen is dat het lastig kan zijn
om vrijwilligers te vinden, mede omdat vanuit verschillende
verenigingen dezelfde groep mensen worden benaderd. Met
name voor de bestuursfuncties lijkt het vinden van vrijwilligers
lastiger. Een geïnterviewde geeft aan dat dit voor de
sportvereniging minder geldt. Het algemene beeld is dat er nog
wel genoeg vrijwilligers zijn om alles goed draaiende te houden
en dat goed loopt.
Een ander punt dat door enkelen wordt aangestipt is dat
verenigingen onderling meer zouden kunnen overleggen en
activiteiten met elkaar afstemmen.
Er zijn ook een aantal initiatieven, zoals de energiecoöperatie en
de klussendienst. Deze initiatieven worden door de
respondenten positief beoordeeld. Enkele respondenten doen
mee met de energiecoöperatie. Er wordt aangegeven dat er
relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de klussendienst. Toch
geven enkelen wel aan het idee te hebben dat er behoefte naar
is. Dit wordt verder besproken in de sociale woonomgeving.

“Nou, de leefbaarheid: die heeft dus
met name met die school te maken.
Die
moet
blijven.
En
het
verenigingsleven. En als je die twee
dingen gewoon hebt en houdt, dan
hou je wel een leefbaar dorp.” (INT-7)

“Ja, de buurtverenigingen vind ik
altijd wel actief. Er zijn toch
verschillende
actieve
buurtverenigingen die ook één keer
in het jaar een activiteit hebben. Die
gaan dan barbecueën met een tent
erbij en dan hebben ze een fietstocht
van tevoren. Ja, dat loopt allemaal
wel goed.” (INT-7)

“Ja maar het is ja nou dat het is wel
tanend mensen te krijgen. Want de
muziekvereniging trekt aan je en de
toneelvereniging trekt aan je.” (INT-2)

De Pastorie bij de Hervormde kerk en het Ludgerus gebouw
worden door verschillende verenigingen gebruikt en worden als
een sociale, culturele ontmoetingsruimte gebruikt voor
verschillende bijeenkomsten. Door een enkeling wordt het
Ludgerusgebouw genoemd als een soort buurthuis. Een ander
noemt daarentegen dat door de beperkte openingstijden het
Ludgerus gebouw met name gebruikt wordt door wandelaars en
het niet meer de functie van buurthuis heeft die het van origine
wel had. Ook de theetuin is een plek waar activiteiten worden
georganiseerd.

drimble.nl/cultuur/wichmond/186561.
html Bron: Regionaal Archief Zutphen

“Ik denk dat het voor het
dorpsbelang wel mooi zou zijn als we
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_
ook
met verenigingen af en toen
Willibrorduskerk_(Vierakker)
eens
met elkaar om de tafel gaan.
Om ook gewoon meer leefbaarheid
in het dorp te houden. Van “Goh, wat
doen jullie eigenlijk” bij wijze van. En
“Waar kunnen we elkaar mee
helpen?” (INT-4)
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Culturele voorzieningen
De kerken worden minder druk bezocht en hebben te maken met
terugloop. Een geïnterviewde geeft aan dat er nog steeds veel
personen staan ingeschreven bij de kerken maar dat er bij
diensten nog weinig aanwezig zijn. Er lijkt wel meer binding te
ontstaan tussen de twee kerken wordt er gezegd. Het verschil dat
er vroeger was, dat men of Protestants of Rooms-Katholieks was,
lijkt te vervagen.

Openbaar vervoer
De enige vorm van openbaar vervoer in Wichmond-Vierakker is
de buurtbus tussen Zutphen en Vorden. Over het algemeen
wordt er positief over de buurtbus gesproken en vindt men het
handig dat het aanwezig is. Men geeft wel aan dat de voorziening
als aanvulling op het eigen vervoer gezien wordt. Voor mensen
die niet meer mobiel zijn lijkt de buurtbus niet toereikend te zijn,
mede vanwege het bus schema waarmee rekening gehouden
moet worden.
Hoofdzakelijk vervoert de buurtbus studenten en werkenden.
Ouderen maken ook gebruik van de buurtbus maar toch in
mindere mate wordt er gezegd. Verder wordt de buurtbus nog
regelmatig gebruikt door wandelaars en toeristen. Met
betrekking tot openbaar vervoer wordt er nog wel gedacht aan
nieuwe concepten. Zo overweegt de energiecoöperatie een
elektrische auto die als deelauto gebruikt kan worden.
Commerciële voorzieningen
Men is erg positief over het café d’n Olde Kriet. Meerdere
respondenten geven aan dat het een dorpscafé is waar men
elkaar kan ontmoeten. Benoemd wordt dat het café
tegenwoordig toegankelijk is voor alle leeftijden en dat alle
cohorten op verschillende manieren gebruik maken van het café.
De snackbar bij het café wordt ook genoemd als een goede
aanvulling. De bakker wordt meerdere malen bestempeld als een
belangrijke voorziening, dit lijkt deels ook met het sociale aspect
te maken te hebben. (zie sociale woonomgeving)
Enerzijds wordt genoemd dat dorpelingen van de chocolaterie
gebruik maken, anderzijds noemt een persoon dat de
chocolaterie met name voor wandelaars en toeristen is, mede
ook doordat het een aantal dagen in de week dicht is.
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“Er zit wel een soort van lijn – een
zichtbare of een onzichtbare lijn –
tussen de twee kerken. Omdat ze
elk apart functioneren, maar
tegelijkertijd zijn een of twee
mensen die zingen in de RoomsKatholieke kerk … En tegelijkertijd
zie je dat zij vanuit de RoomsKatholieke kerk soms naar de
Hervormde of Protestante kerk
komen voor een zangdienst
bijvoorbeeld. En dat was vroeger
minder, dan nu.” (INT-6)

“Maar die zijn dan toch weer
aangewezen op buren of kinderen, Als
je echt alleen op de buurtbus bent
aangewezen, dan is het gewoon niet
praktisch.” (INT-9)

http://www.oudvorden.nl/beeldarchief/
fotos/wichmond-vierakker/f510002detail

“Ik ben wel tevreden, we hebben hier
een bakker en dat vind ik al heel
belangrijk.” (INT-2)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Willibr
orduskerk_(Vierakker)

“Je kan zeggen: “Je hebt Vorden,
Hengelo, Warnsveld in de buurt om
de winkels te bezoeken”. Maar ik
denk dan: “Wat hier best heel fijn zou
zijn, is hier gewoon een kleine
supermarkt hebben. Waar je je
vergeten boodschappen [snel kan
halen]”. Want nu moet je echt eruit.”
(INT-11)

D’n Vierakker voor plattelands producten wordt genoemd maar
geen van de respondenten maakt er gebruik van. Het heeft dan
ook dus niet de functie van dorpswinkel voor de geïnterviewde.
Een groot deel van de respondenten noemt een winkel (lees
supermarkt) als een welkome toevoeging voor het dorp. Zolang
men nog mobiel is wordt het boodschappen doen in de
omliggende dorpen niet als problematisch gezien, maar een
winkeltje in het dorp wordt vaak gezegd zou men graag hebben.
Door een aantal geïnterviewde wordt er wel aan de haalbaarheid
ervan getwijfeld. Een enkeling noemt ook nog dat een
pinautomaat gemist wordt.
Zorgvoorzieningen
Voor eerstelijns zorg, zoals de huisarts, is men aangewezen op
omliggende dorpen of steden. Er is wel buurtzorg en
wijkverpleging aanwezig. Het niet aanwezig zijn van meer zorg in
Wichmond-Vierakker wordt door meerdere geïnterviewde pas
problematisch genoemd als men niet meer mobiel is en
zorgbehoevend wordt. Het niet aanwezig zijn van (intramurale)
zorg wordt door meerdere respondenten aangeduid als een
reden voor ouderen om weg te trekken uit het dorp. Met behulp
van informele zorg kan een lichte zorgvraag of incidentele zorg
opgevangen worden. Aangegeven wordt dat mensen die echt
hulpbehoevend zijn genoodzaakt te verhuizen.
Over het algemeen is men tevreden over de voorzieningen die er
wel zijn, voor een klein dorp is er best wat wordt er opgemerkt
en dat er weinig is hoort bij zo’n klein dorp. Dat andere
voorzieningen er niet zijn wordt pas als problematisch ervaren als
men niet meer mobiel is en/of hulpbehoevend wordt. Dan
trekken mensen uit Wichmond-Vierakker weg om dichter bij
zorgvoorzieningen en winkels te gaan wonen wordt er
aangegeven.
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“Hele simpele reden, mensen trekken
hier pas weg als het lichaam het niet
meer toe laat. Te oud, naar een
verzorgingstehuis moet of naar een
plek moet waar ze dus inderdaad
dichter bij zorg aanwezig zitten of om
dichter bij familie aanwezig zijn.”
(INT-10)

“je merkt wel dat er wel steeds meer
mensen van zeventig – zeg maar –
vanuit Wichmond toch weer
verhuizen naar Vorden. Dat ze
zeggen: “Nou, dan heb ik de tuin
niet meer. Ga ik op een
appartement wonen. Ik heb het
allemaal wat makkelijker. Ik heb
openbaar vervoer en alle winkels bij
de hand.” Dat is een beetje het
gevaar wat in zo’n klein dorp dreigt,
dat mensen op een gegeven
moment toch kiezen voor Vorden,
omdat daar alle voorzieningen nog
zijn en hier eigenlijk steeds minder
.” (INT-9)

4.

Sociale woonomgeving

Als er gekeken wordt naar de sociale leefomgeving in WichmondVierakker dan is het algemene beeld dat de geïnterviewde
bewoners erg positief zijn. Wichmond-Vierakker wordt gezien als
een open en warm dorp. Verbondenheid is er met de buurt en de
gehele gemeenschap. Er komt naar voren dat er erg veel contact
onderling is, met name met de buurt of met mensen uit de straat.
Dit contact en de samenhorigheid in het dorp worden genoemd
als sterke punten van Wichmond-Vierakker: de sociale contacten
maken het dorp leefbaar. Door een aantal respondenten wordt
wel opgemerkt dat ze het idee hebben dat er ook mensen zijn die
buiten de sociale gemeenschap vallen.

Ontmoetingsplekken
Respondenten noemen het café, de bakker, de school, de kerk,
de sportvereniging en andere verenigingen als belangrijke
ontmoetingsplekken in het dorp. De bakker wordt meerdere
malen genoemd als een belangrijk sociaal punt. Het café wordt
ook vaker genoemd, maar daar wordt bij opgemerkt dat niet alle
mensen naar het café gaan, zij het om financiële dan wel morele
redenen. Sommige mensen lijken een drempel te ervaren om
naar het café te gaan. De school is ook een belangrijke
ontmoetingsplek in het dorp, maar dan specifiek voor ouders met
Omdat
de
verschillende
schoolgaande
kinderen.
ontmoetingsplekken een verschillend soort publiek trekken,
hebben sommige respondenten het idee dat verschillende
cohorten niet altijd even goed mixen. Over de mix van leeftijden
in het dorp is men over het algemeen wel tevreden.
De meeste respondenten vinden echter dat er voldoende
mogelijkheden in het dorp zijn voor ontmoeting en zijn tevreden.
Wel wordt aangegeven dat een (kleine) supermarkt in het dorp
fijn zou zijn. Naast winkelfunctie zou het tevens als belangrijke
ontmoetingsplek in het dorp kunnen fungeren. Volgens een groot
deel van de respondenten had de supermarkt die circa tien jaar
geleden is verdwenen zo’n belangrijke sociale functie in het dorp.
De bakker in het dorp heeft een soortgelijke functie, maar in
mindere mate omdat de frequentie van het bezoek aan de bakker
toch lager is.
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“Mensen die alleen wonen of door
allerlei omstandigheden alleen zijn
komen te staan, dat die toch wel
moeite hebben om hun plekkie te
blijven houden en levensvreugde,
maar daar moet je natuurlijk ook
zelf tijd insteken, ja. Bij ouderen die
je toch als ze hulpbehoevend
worden en niet meer zelf mobiel
zijn, dan wordt dat wel zwaar. Dat
weet ik wel zeker. Als je dan een
driegeneratiegezin
hebt,
dan
komen ze nog buiten de deur.”
(INT-8)

http://wandelroutes.maakjeroute.nl/wa
ndelen.in/wichmond/wandeling.html

“Ja, ook zeker. Maar dat kun je wel
merken als je zelf geen kinderen
meer op school hebt. Dat je ook een
deel van het dorp nauwelijks nog
kent. En tuurlijk, als je elkaar
tegenkomt, dan is het automatisch
zo dat je de hand opsteekt. Maar ja,
ik ken een heleboel jongeren alleen
maar van gezicht. Ik heb er verder
geen omgang mee, omdat je zelf
niet meer bij school komt.” (INT-9)

Sociale veiligheid
Men voelt zich veilig in Wichmond-Vierakker, onder andere door
de sociale controle onderling. Over deze sociale controle wordt
door een aantal respondenten opgemerkt dat iedereen alles van
elkaar weet en dat dit mogelijk een nadeel zou kunnen zijn, maar
geen van hen ervaart dit zelf zo. Men vindt het fijn dat er op elkaar
gelet wordt en voelt zich daardoor ook veiliger.
Overlast
Geen van de respondenten ervaart aanzienlijke problemen met
overlast. Eén respondent noemt de aanwezigheid van dronken
jongelui waar wel eens wat hinder door wordt ondervonden,
maar legt hier verder weinig nadruk op.

Noaberschap
Er wordt aangegeven dat er veel informele hulp is onderling, het
noaberschap. Een aantal respondenten geeft aan dat ze het idee
hebben dat het noaberschap wel minder is geworden. Andere
respondenten geven juist aan dat het noaberschap nog steeds erg
belangrijk is in het dorp en dat ook jonge gezinnen en nieuwe
bewoners dit concept onderschrijven. Wat echter wel vaak naar
voren komt is dat men het idee heeft dat er een sociale drempel
is om hulp te vragen. Mensen die hulp nodig hebben vragen het
eerder aan de eigen kinderen of de familie dan aan de buren of
mensen uit de straat. Dit lijkt tot uiting te komen bij de
klussendienst die is opgezet, maar weinig gebruikt lijkt te worden,
terwijl een aantal respondenten wel het idee heeft dat er vraag
naar is. Schroom om te vragen lijkt dus aanwezig te zijn in het
dorp.

“Ja. Ik voel me prima. Geen enkel
bezwaar als ik alleen ben. Ik doe wel
altijd de achterdeur dicht, maar ik voel
me hier absoluut niet bang.”
(INT-11)

“Dus iedereen heeft ook nog wel een
oogje op anderen dat is wel prettig.”
“Ja dat is heel fijn hier, dat werkt heel
mooi. Als je kind ergens achter zou
blijven omdat het mis gaat met
ophalen ofzo dan weet iedereen
waar je kind is en dan komt het ook
altijd goed dus dat is mooi.” (INT-3)

“We hebben hier aan de straat nog
echt ouderwetse naasten en buren
en ook een soort noaberplicht. Als er
iemand ziek is dan kook je voor
elkaar. Dat is wel heel belangrijk en
dat is wel heel prettig als je dan in
zo’n klein dorp woont, dat je dat voor
mekaar kunt betekenen. Dat vind ik
wel heel belangrijk voor zo’n klein
dorp.“ (INT-9)

“Dat zie je dus ook bij import of bij
jongeren, dat het ook leeft.”
(noaberschap)
“Ik vind ook niet dat je dat kunt
verlangen van een buur, hoor. Om te
zeggen: “Je moet voor mij zorgen”. Ik
kan wel hand- en spandiensten
verrichten, maar om nou zoveel op je
te nemen, dat kan niet.” (INT-11)

“Ja, vaak wordt dat wel gewoon in de
buurt gedaan. Maar het dorp is niet
zo groot, maar ja. Meestal weet je wel
van: die heeft een probleem, of iets,
weet je wel. Dat leeft wel in het dorp.”
(INT-4)
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Import
De respondenten die oorspronkelijk niet uit Wichmond-Vierakker
komen, maar hier nu wel wonen voelen, geven aan dit niet als
obstakel te ervaren. Aangegeven wordt wel dat er een verschil
bestaat tussen mensen die wel en niet in Wichmond-Vierakker
zijn geboren, door de vele onderlinge familiebanden die er in het
dorp zijn onder de eerstgenoemde groep. Mensen die niet in
Wichmond-Vierakker zijn geboren voelen zich over het algemeen
welkom in het dorp. Respondenten noemen dat er door het dorp
voldoende wordt gedaan om nieuwe mensen te betrekken bij het
dorpsleven. Een voorbeeld hiervan is een inburgeringscursus voor
nieuwkomers om de dorpscultuur mee te geven.

Contact met de gemeente
Opvallend is dat uit meerdere interviews naar voren komt dat het
contact met de gemeente niet altijd goed verloopt. Meerdere
respondenten hebben te maken (gehad) met de gemeente
(bouw- en verbouw)initiatieven en hebben hier negatieve
ervaringen mee. Verschillende respondenten geven aan dat
initiatieven niet goed ondersteund worden of in een aantal
gevallen zelfs tegengewerkt worden. Enkele respondenten lijken
het niet eens te zijn met de bouwstop en vinden dat de gemeente
een soepeler beleid zou moeten hebben omtrent
mantelzorgwoningen,
splitsing
van
woningen
en
woningaanpassingen waaronder op het gebied van
duurzaamheid.
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“Daar is denk ik wel verschil tussen
maar het mengt wel goed. Je hebt
soms dat ze zeggen “nou als import
kom je er nooit tussen”. Dat gevoel
heb ik niet maar er blijft wel altijd
een verschil. Toch dat merk je toch
wel. Maar dat komt ook omdat die
mensen allemaal familiebanden
van elkaar zijn en allemaal op
dezelfde voetbalclub en school
hebben gezeten dus dat is logisch
die hebben gewoon meer een ons
gevoel maar goed de import dat ligt
gewoon helemaal aan jezelf wij zijn
ook import. En als je overal aan
meedoet dan is daar geen enkel
probleem.“ (INT-3)

“Nou, wat ik mis vooral is een
meewerkende gemeente. Ik vind de
gemeente toch wel vooral altijd eerst
kijken van: “Hoe kunnen we de
mensen tegenwerken?”
Het is eigenlijk wel jammer dat het
gemeentelijk beleid niet zo goed past
bij wat de bewoners dan willen.”
(INT-7)

Eigenlijk zie je dat de overheid toch
wel – laat maar zeggen – steken laat
vallen en nog op het niveau zit van
het reguleren volgens eigen
bedachte wetjes en volgens eigen
bedachte regeltjes en niet het
luisterend oor bij de gemeenschap
leggen. Dat is duidelijk wel - van mij
- een kritisch punt.
(INT-8)

5.

Conclusie

De resultaten van de diepte-interviews met twaalf bewoners uit Wichmond-Vierakker geven een
eerste indicatie van hoe de inwoners het leven in Wichmond-Vierakker ervaren. Over het
algemeen kan worden gesteld dat de respondenten positief zijn over het leven in WichmondVierakker en er met plezier wonen. Naar voren komt dat Wichmond-Vierakker een hechte
gemeenschap is waar mensen elkaar goed kennen, veel contact is onderling en, indien gewenst,
een oogje in het zeil houden en elkaar ondersteunen. Ook mensen die niet in Wichmond-Vierakker
zijn geboren en van buiten komen krijgen een plek in de gemeenschap en maken onderdeel uit
van het dorpsleven. Met betrekking tot de fysieke woonomgeving wordt door meerdere
respondenten opgemerkt dat de woningvoorraad niet altijd toereikend is voor de bestaande
vraag: er lijkt een gebrek te zijn aan geschikte en betaalbare starterwoningen. Of er vraag is naar
seniorenwoningen, daar zijn de meningen over verdeeld. Een ander belangrijk punt dat uit de
interviews naar voren komt heeft betrekking op de bereikbaarheid. Duidelijk wordt dat er geen
probleem wordt ervaren als mensen een rijbewijs hebben en beschikking hebben over een auto.
Echter, wanneer dit niet het geval is, of niet langer meer het geval is, blijkt het lastig om
omliggende dorpen of steden te bereiken. De buurtbus wordt gezien als een aanvulling op het
eigen vervoer, niet als een volwaardig alternatief. Over de bestaande voorzieningen in WichmondVierakker zijn mensen over het algemeen tevreden, ook al wordt wel aangegeven dat bepaalde
voorzieningen worden gemist, zoals de supermarkt. De afwezigheid van bepaalde voorzieningen
wordt pas als problematisch ervaren als men niet meer mobiel is en / of hulpbehoevend wordt.
Dan trekken mensen uit Wichmond-Vierakker weg om dichter bij (zorg)voorzieningen en winkels
te gaan wonen.
Integrale aanpak
Wat duidelijk blijkt uit de interviews is dat bij het nadenken over mogelijke oplossingen om de
leefbaarheid te vergroten een integrale aanpak moet worden gehanteerd. Het
levensloopbestendig maken van woningen voor ouderen kan een belangrijke bijdrage leveren aan
het langer kunnen blijven wonen in de eigen woning. Echter, wanneer de mobiliteit van oudere
mensen beperkt blijft of zorgvoorzieningen niet aanwezig zijn moeten senioren waarschijnlijk toch
verhuizen naar een omliggend dorp als ze meer behoefte krijgen aan hulp.
Karakteristiek voor het leven in een kleiner dorp
Wat opvalt is dat veel mensen aangeven tevreden te zijn met het leven in Wichmond-Vierakker.
Echter, wanneer de respondenten dieper ingingen op een bepaalde thematiek bleek dat er soms
toch problemen werden ervaren, zoals bijvoorbeeld de beperkte mobiliteit, gevaarlijke
verkeerssituaties, of de afwezigheid van bepaalde voorzieningen. Dit wordt echter vaak gezien als
karakteristiek voor het leven in een kleiner dorp. Op basis van de interviews en de bestaande
kennis weten we echter dat dit soort problematiek er wel toe kan leiden dat mensen er voor
kiezen, om als het echt niet langer gaat, in een ander dorp of andere stad te gaan wonen. Wanneer
nagedacht moet worden over oplossingen om de leefbaarheid te vergroten moeten dit soort
thema's zeker serieus worden genomen.
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Eerste indicatie, geen definitieve conclusie
Zoals eerder gezegd bieden de resultaten van de diepte-interviews een eerste indicatie van wat
er speelt in Wichmond-Vierakker, er kunnen nog geen harde conclusies aan worden verbonden.
Wat in ogenschouw moet worden genomen is dat de meeste inwoners die zijn geïnterviewd een
actieve rol innemen in het dorpsleven en fysiek weinig beperkingen kennen (ook de oudere
respondenten). De vraag die hierbij gesteld kan worden is of we tot een andere conclusie waren
gekomen als we inwoners hadden geïnterviewd die minder actief betrokken willen of kunnen zijn
bij het dorpsleven of mensen die minder mobiel zijn als gevolg van een functiebeperking. In de
survey die op de diepte-interviews zal volgen hopen we een beter beeld te krijgen van de
ervaringen van een groter deel van de bevolking van Wichmond-Vierakker.
Vervolgstappen
Zoals beschreven in de inleiding van dit verslag brengen we in dit project zowel de sociale als de
ruimtelijke component van het leven in Wichmond-Vierakker in kaart. De sociale component (de
wensen en behoeften van de inwoners) zal verder worden geïnventariseerd door het survey dat
onder alle huishoudens zal worden uitgezet. De ruimtelijke component (de fysieke
woonomgeving) zal in kaart worden gebracht op basis van exploratieve workshops die in
samenwerking met het Dorpsbelang Wichmond-Vierakker georganiseerd kunnen worden in het
najaar van 2016 en de daarop volgende ruimtelijke analyse. In de workshops zal samen met de
inwoners van het dorp worden geïnventariseerd op welke punten mensen erg tevreden zijn met
de gebouwen en publieke ruimte in het dorp en op welke punten problemen worden ervaren. De
resultaten van deze workshops geven aan op welke ruimtelijke factoren de nadruk moet worden
gelegd bij het ruimtelijk in kaart brengen van het dorp (bijvoorbeeld op kenmerken als
toegankelijkheid, ontmoetingsplekken enz.).
Nadat we de ruimtelijke data hebben kunnen vergelijken met de sociale data moet duidelijk
worden welke problematiek in Wichmond-Vierakker speelt en waar mogelijkheden liggen om de
leefbaarheid te vergroten. Samen met het Dorpsbelang, en met de dorpsbewoners zal het
lectoraat Architecture in Health van de HAN meedenken over mogelijke interventies in de fysieke
omgeving (gebouwen en publieke ruimte) die de leefbaarheid in het dorp zouden kunnen
vergroten. Met behulp van ontwerpworkshops en gespreksbijeenkomsten moet een goed beeld
worden verkregen van mogelijke design oplossingen en de haalbaarheid hiervan.
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1.

Inleiding

Krachtige Kernen (KRAKE) - Woon Community
De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker
merkbaar: dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en
daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er
onder. Deze problematiek bestaat aan beide kanten van de NL-D grens. In het kader van het KRAKEproject pakken de betrokken projectpartners gezamenlijk met minimaal 40 pilotdorpen deze
problematiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op met als doel: behoud resp. het verbeteren
van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen. De behoeften van de dorpen
staan daarbij altijd centraal. De focus van het project ligt op het duurzaam versterken van het
zelfmanagement van de NL en D kleine kernen m.b.t. zes themagebieden: zorg, wonen, gezonde
leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers, en DNA van het dorp. Rondom elk themagebied
ontstaat een community met een aantal pilotdorpen. De looptijd is van 1 januari 2016 tot en met 30
juni 2019.
Het deelproject Woon Community richt zich op de vraag hoe we de fysieke woonomgeving van kleine
kernen moeten inrichten om de leefbaarheid van inwoners te kunnen optimaliseren. Op basis van een
behoefteonderzoek onder inwoners van acht Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal en
het in kaart brengen van de fysieke kwaliteiten van gebouwen, voorzieningen en wijken in deze dorpen
zal een zelfmanagementprogramma voor kleine kernen worden ontwikkeld. Dit Woon Communityconcept geeft dorpen een houvast bij het slim inrichten en toekomstbestendig maken van de fysieke
woonomgeving. De bewoners van de deelnemende dorpen krijgen een beter inzicht in wat wel en niet
werkt en zullen de gevolgen van hun beslissingen beter kunnen inschatten. Het Woon Communityconcept wordt toegepast op de specifieke situatie van de deelnemende dorpen, maar zal ook worden
omgezet tot een algemeen zelfmanagementprogramma dat toepasbaar is in andere dorpen en
gemeenten.
Wichmond-Vierakker neemt deel aan het KRAKE-project als 1 van de pilotdorpen van de WoonCommunity.
Leefbaarheid
Uit de literatuur zijn veel verschillende definities van leefbaarheid te herleiden. Hoewel ze van elkaar
verschillen hebben ze met elkaar gemeen dat ze betrekking hebben op de mens in zijn leefomgeving.
Deze leefomgeving bestaat uit drie verschillende deelaspecten: de fysieke woonomgeving (de
gebouwen en de publieke ruimte), de functionele woonomgeving (de voorzieningen in het dorp), en de
sociale woonomgeving (het sociale gebeuren in het dorp). In dit project werken we met de definitie van
Leidelmeijer et al. (2008)1: "Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de
voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld".
Deze definitie laat zien dat leefbaarheid bestaat uit een ruimtelijke component (kenmerken van de
leefomgeving) en een sociale component (de wensen en behoeften van de inwoners). In dit project
zullen we beide componenten zo goed mogelijk in kaart brengen door gebruik te maken van
verschillende methoden. Door de ruimtelijke kenmerken van het dorp naast de in kaart gebrachte
wensen en behoeften van de inwoners te leggen, kunnen de knelpunten inzichtelijk worden gemaakt.

1

Leidelmeijer, K., Marlet, G., van Iersel, J., van Woerkens, C. & van der Reijden, H. (2008). De Leefbaarometer:

rapportage instrumentontwikkeling, Amsterdam: RIGO Reserach en Advies.
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Naar aanleiding van deze probleemverkenning kan nagedacht gaan worden over mogelijke design
oplossingen in de fysieke woonomgeving om beter tegemoet te komen aan de wensen en behoeften
van de inwoners.
Proces
In samenwerking met de werkgroep Aangenaam Leven van Wichmond-Vierakker brengen we de
behoeften en wensen van dorpsbewoners in kaart met betrekking tot de (fysieke, sociale en
functionele) woonomgeving. Hier worden verschillende methoden voor gebruikt, waaronder diepteinterviews, panelbijeenkomsten, workshops en een survey.
In de zomer zijn semi-gestructureerde diepte interviews afgenomen onder twaalf dorpsbewoners om
zo een eerste indruk te verkrijgen van de behoeften en wensen van de dorpsbewoners en hun
(on)tevredenheid met de woonomgeving. Aanvullend op deze interviews hebben we vorige week een
exploratieve workshop georganiseerd in een zaaltje van het plaatselijke café D’n Olde Kriet, waaraan
circa 25 dorpsbewoners hebben deelgenomen. De deelnemers werden vooraf aan de workshop
gevraagd om foto’s te maken van plekjes, ruimten, gebouwen, objecten etc. in de gebouwde omgeving
het van dorp, waarbij de deelnemers een positief of juist negatief gevoel hadden. Dit kon bijvoorbeeld
gaan om een gevoel van (on)veiligheid, betrokkenheid, blijdschap, hinder, welkom, trots of gemiste
kansen. Ditzelfde werd van de deelnemers gevraagd voor de woning en de ruimte direct rondom de
woning. Tijdens de workshop werden de gemaakte foto’s op basis van thema’s gecategoriseerd en op
een groot blad geplakt. In drie groepen gaven de deelnemers een toelichting op de gemaakte foto’s en
werden met de hand opmerkingen bij de foto’s geplaatst. Het doel was informatie te verzamelen over
de ervaringen van mensen met hun woning en woonomgeving en in kaart te brengen waar ze tevreden
over zijn en waar punten van verbetering liggen.

Exploratieve workshop fysieke woonomgeving Wichmond-Vierakker, 3 november 2016

De workshop is mede geslaagd door de actieve deelname en het enthousiasme van de bewoners. Men
gaf aan het erg leuk en nuttig te vinden zo bewust naar de fysieke ruimte te kijken en deze een waarde
toe te kennen. Ook de gesprekken tijdens de workshop leverden inzichten en ideeën over de
leefomgeving op en waar mogelijkheden liggen voor het aanpassen van de woonomgeving om de
leefbaarheid te optimaliseren.
4

De uitkomsten van de diepte interviews en de workshop over de fysieke woonomgeving zullen worden
gebruikt als input voor het survey dat in januari 2017 onder de bewoners van Wichmond-Vierakker zal
worden uitgezet. Daarnaast zal een ruimtelijke analyse van het dorp worden gemaakt waarin bepaalde
variabelen van de fysieke woonomgeving in kaart worden gebracht. De resultaten van deze ruimtelijke
analyse zullen worden afgezet tegen de resultaten van onder andere de survey, interviews en
workshops, met als doel om te bepalen waar de problemen liggen. Deze ‘mismatch’ tussen de
behoeften en wensen van de bewoners en de feitelijke situatie m.b.t. de woonomgeving vormt de
aanleiding om met de dorpsbewoners samen na te denken over mogelijke design oplossingen.
Ontwerpworkshops met de bewoners zullen helpen om aan dit Woon Concept vorm te geven.
In het onderstaande verslag worden de thema’s die tijdens de workshop naar voren zijn gekomen kort
omschreven.

Exploratieve workshop fysieke woonomgeving Wichmond-Vierakker, 3 november 2016

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen
van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWEIMH NRW).
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2.

Thema’s

Spreiding van functies in gebouwde omgeving
Wichmond-Vierakker is een dorp met een rijk verenigingsleven en relatief veel voorzieningen en
ontmoetingsplekken. Een aantal voorbeelden hiervan die tijdens de workshop naar voren kwamen zijn
D’n Olde Kriet, het Ludgerusgebouw, de sportvereniging. Wat hierbij opvalt is dat de afstand van deze
voorzieningen onderling relatief groot is. Er mist een centrum of dorpsplein waar de voorzieningen
geconcentreerd zijn. Doordat iedere doelgroep gericht gebruikt maakt van de ‘eigen’ voorziening en
deze niet gecentreerd liggen, komen de verschillende doelgroepen elkaar in de directe omgeving van
de voorzieningen weinig ‘toevallig’ tegen.
Op een andere manier komt dit ook terug in een aantal foto’s die worden omschreven met een gevoel
van ‘thuiskomen’. Wat bij deze afbeeldingen opvalt is de situering van deze plekken, namelijk aan de
rand van het dorp waar men binnenkomt. In Wichmond-Vierakker roept de ‘poort’ van het dorp deze
specifieke gevoelens van herkenbaarheid en thuiskomen op, in plaats van het dorpsplein zoals in veel
andere dorpen.

1. Aankomst Wichmond

2. Zicht op IJssel

Ontmoeting
Zoals hiervoor omschreven zijn de verschillende ontmoetingsplekken verspreid in het dorp gesitueerd.
Een centrale plek in het dorp, zowel binnen als buiten, waar alle doelgroepen elkaar laagdrempelig
ontmoeten ontbreekt. Er lijkt behoefte te zijn aan een ontmoetingsplek waarbij inclusie van alle
doelgroepen wordt gewaarborgd.
Ook wordt genoemd dat men bang is dat het grote aantal ontmoetingsplekken niet toekomstbestendig
is en dat het op termijn financieel niet meer haalbaar is. Er wordt geopperd dat het wellicht verstandig
is te kijken of verschillende verenigingen niet gebundeld kunnen worden, al dan niet onder één dak. Als
opmerking wordt hierbij geplaatst dat de doelgroepen wel verschillen per vereniging.
Elementen die te maken hebben met leefbaarheid en levendigheid in het dorp en waar men elkaar
laagdrempelig ontmoet, zoals de school en de bakker, worden dan ook gekoesterd.

1. D'n Olde Kriet

4. Braderie voor de kerk

5. Gemeenschapsgebouwen

Openbare ruimte
Een aantal openbare plekken in het dorp is door meerdere personen gefotografeerd met als toelichting
dat deze ruimten niet optimaal gebruikt worden. De doelgroep is te eenzijdig en/of de kwaliteit van de
ruimte wordt als onvoldoende beschouwd met gevolg dat de frequentie van het gebruik te laag is.
Een van deze plekken is het schoolplein. Dit wordt voornamelijk door kinderen tijdens schooltijden
gebruikt. Momenteel worden nieuwe plannen voor het plein gemaakt en men hoopt dat deze meer
tegenmoet komen aan de behoeften van onder andere de jeugd. Zo kan omwonende jeugd buiten
schooltijden hier veilig spelen zonder last van verkeer en geparkeerde auto’s te hebben. Ook
hangjongeren hebben vooralsnog onvoldoende plek en zouden hier wellicht terecht kunnen.
Een ander voorbeeld dat genoemd wordt is het evenemententerrein. Hier wordt door de jeugd af en
toe gevoetbald. Verder zijn er twee jaarlijkse activiteiten, de kermis en de motorcross. Niet iedereen
was over deze laatste activiteit even enthousiast. Het crossen heeft het gras kapot gemaakt en dit duurt
weer maanden voordat dit hersteld is. Een andere groep was wel erg enthousiast over de activiteit en
gaf aan dat het onderling contact bij dit type evenement als positief ervaren wordt. Een groot deel van
de mensen is het er over eens dat dit terrein veel beter benut kan worden en dat het geschikt is voor
meerdere doelgroepen en activiteiten.

6. Evenemententerrein

Veiligheid
Fysieke veiligheid
Behoefte aan veiligheid komt tijdens de workshop bij een groot deel van de deelnemers naar voren,
met name de verkeersveiligheid. Ter plaatste van de doorlopende wegen worden een aantal plekken
aangewezen als onveilig, zie als voorbeeld afbeelding 8. Door de begroeiing is het een onoverzichtelijke
kruising geworden waar auto’s de bocht te kort nemen en ontstaat er voor fietsers een onveilige
situatie. Er worden oplossingen genoemd in de richting van een verkeersheuvel en het aanbrengen van
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duidelijk zichtbare wegmarkering. Ook de fietspaden op de doorgaande wegen worden als gevaarlijk
beschouwd. Door wegmarkering wordt een fietspad gesuggereerd, maar zo werkt het in de praktijk niet
(zie afbeelding 7). Door meerdere personen worden veilige fietsroutes als gemis en als noodzakelijk
genoemd, met name voor de schoolgaande kinderen die in groepjes fietsen.

7. Doorgaande weg

9. Parkeren op straat

82. Verkeersveiligheid

Een deelnemer haalt het voorbeeld van een onveilige woonstraat voor jonge kinderen in de kern aan.
Hier staan veel auto’s op de stoep geparkeerd, waardoor de situatie onoverzichtelijk is, met name voor
spelende kinderen. Dit is een voorbeeld van een straat die de laatste jaren erg verjongd is en voor deze
doelgroep wordt deze onveilige situatie als een knelpunt ervaren. Enerzijds is behoefte aan meer
veiligheid en overzicht voor de kinderen die buiten spelen. Anderzijds heeft een deel van de bewoners
één of twee auto’s die men graag voor de deur wilt parkeren.
Sociale veiligheid
Een deel van de deelnemers geeft aan bewust voor het landelijk leven te kiezen, onder andere vanwege
de omgeving en de rust, ruimte en veiligheid die dit met zich mee brengt. Dit geldt niet alleen voor de
volwassenen, maar tevens voor de kinderen in het dorp en buitengebied. De sociale controle is groot
in het dorp, waardoor men zich in een veilige omgeving waant.
Herkenbaarheid van de gebouwde omgeving
Het erfgoed van het dorp wordt als belangrijk ervaren. Het (sociale) verleden, waaronder de religie en
het feodaal verleden is tot op heden in de gebouwde omgeving op meerdere schaalniveaus terug te
zien. Karakteristieke gebouwen en objecten die hier naar terug verwijzen geven het dorp karakter en
een eigen identiteit. De fysieke omgeving reflecteert de identiteit van het dorp.

10. Mozaïek

113. Sint Willibrorduskerk

12. Ludgerusgebouw

3

Voorbeelden hiervan zijn een aantal karakteristieke gebouwen in de omgeving Wichmond-Vierakker
die een aantal keer als onderwerp van een foto zijn genomen. De St.Willibrordus in Vierakker is
benoemd tot de mooiste kerk van Gelderland en hier lijkt men erg trots op te zijn. Het Ludgerusgebouw
dat hier naast is gelegen, wordt ook als een herkenningspunt in het dorp ervaren. Zo zijn er nog een
aantal markante gebouwen waar men met trots over praat. De redenen verschillen per gebouw. Dit
kan zijn omdat het gebouw esthetisch hoog gewaardeerd wordt, de locatie kan een reden zijn of de
functie van het gebouw. Een voorbeeld van een gebouw met een unieke functie is de coöperatieve
carrousel vriezer. Dit gebouw wordt in de omgeving als een herkenbaar object gezien en is het eigen
voor het dorp. De mozaïek die nu bij de entree van de basisschool te vinden is (zie afbeelding 9) staat
symbool voor enerzijds het religieuze verleden (de oude katholieke school) en anderzijds voor de fusie
van de twee scholen en de samenwerking.

13. Melktappunt

44. Diepvries

55. Herkenbaar punt

Autonomie / eigen regie
Bij een aantal personen komt naar voren dat behoefte is aan meer zeggenschap. Dit speelt op meerdere
vlakken en in relatie met verschillende stakeholders, waaronder de gemeente en woningcorporaties.
Het contact met de gemeente levert in bepaalde gevallen frustratie op. Men zou graag meer
zeggenschap willen hebben over eigen initiatieven, zoals het aanpassen van de woning en het nemen
van duurzame energiemaatregelen. Ook frustratie over het gemeentelijk beleid op onder andere
ruimtelijke ordening (voldoende starters- en seniorenwoningen) komt naar voren. Een te kort aan
betaalbare woningen voor de jeugd is hier een voorbeeld van. Tevens noemt men dat woningen mede
door verkeerd beleid en te hoge prijzen door de verkeerde doelgroep bewoond worden.
De toegankelijkheid van het bos wordt genoemd, waarbij men doelt op een deel van de bospaden die
wegens privébezit verboden zijn te betreden. Kinderen worden door de boswachter uit dit gebied
geweerd. Een deel van de deelnemers geeft aan bewust voor het landelijk leven te kiezen, onder andere
vanwege de omgeving en de rust, ruimte en veiligheid die dit met zich mee brengt. Dit geldt niet alleen
voor de volwassenen zelf, maar tevens voor de keuze om hun kinderen hier te laten opgroeien. Het
vervolgens niet ten volste kunnen en mogen benutten van de landschappelijke omgeving wordt als een
gemiste kans gezien. Dit zijn enkele voorbeelden waar behoefte aan meer autonomie is onder de
dorpsbewoners.

16. Starterswoningen

Voorbeelden waarbij is uitgegaan van de eigen regie van de dorpsbewoners worden met trots
genoemd. De jeu de boulesbaan bij de sporthal en de energiecoöperatie zijn op eigen initiatief van
bewoners gerealiseerd.

17. Jeu de boule baan

186. Energiecoöperatie

Levendigheid
Voorbeelden van deze elementen zijn de school en de middenstand. Deze voorzieningen worden
genoemd als een belangrijke factor om de leefbaarheid in het dorp te onderhouden. Ze hebben
aantrekkingskracht op meerdere doelgroepen en zorgen voor levendigheid in het dorp. Bij een
vergrotende druk en zelfs het verdwijnen van deze elementen bestaat de kans dat het dorp verandert
in een ‘slaapdorp’.

19. Basisschool De Garve

70. Bakker

Naoberschap
Het behouden van de traditionele waarden en normen op sociaal niveau en deze doorgeven aan de
jeugd wordt door een deel van de deelnemers als belangrijk ervaren. Voorbeelden als het geen gebruik
mogen maken van bepaalde bospaden of nieuwkomers die zich erg afzijdig houden van het sociale
leven in het dorp zijn duidelijk geen uiting van het naoberschap.
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3.

Conclusie

De exploratieve workshop geeft een beeld over de ervaringen van de bewoners van WichmondVierakker met de ruimtelijke aspecten van het dorp. Waar zijn ze tevreden over en waar zouden ze
graag verbetering zien. Naar voren komt dat men de landschappelijke omgeving zeer waardeert en in
het algemeen bewust de keuze maakt om in een dorp te wonen, zowel om ruimtelijke als sociale
factoren.
Een aantal thema’s kwamen in de workshop naar voren, waaronder de verspreiding van onder andere
de voorzieningen in het dorp en de gevolgen hiervan. Ondanks dat er voldoende ontmoetingsplekken
zijn, ontbreekt het aan één plek waar alle doelgroepen bij elkaar komen. De herkenbaarheid van
objecten, gebouwen en plekken in de omgeving wordt als belangrijk ervaren. Het verleden en de
identiteit van het dorp wordt in de gebouwde omgeving gereflecteerd, war gewaardeerd wordt en men
graag behoudt. Men heeft behoefte aan autonomie en zou graag meer zeggenschap willen over dingen
die de dorpsbewoners en het dorp aangaan. De eigen regie in handen houden en zelf initiatieven
kunnen ontplooien wordt gewaardeerd. De veiligheid, zowel op sociaal als fysiek vlak, wordt
aangehaald, waarbij de verkeersveiligheid met name genoemd wordt. Het behouden van de waarden
en normen en deze doorgeven aan nieuwkomers en de jeugd komt naar voren. De manieren van met
elkaar omgaan is immers voor de meerderheid een van de voordelen van het wonen in een dorp.
Eerste indicatie, geen definitieve conclusie
De workshop geeft een beeld van de groep deelnemers en niet van alle dorpsbewoners. Tevens heeft
niet iedereen voldoende tijd gehad om vooraf de foto’s te maken. Ondanks dat er vier bladen met foto’s
zijn volgeplakt (zie bijlage), blijft het de input van een kleine groep dorpsbewoners en kunnen er geen
harde conclusies uit getrokken worden. Wel geeft het te samen met de diepte-interviews input voor de
survey die begin 2017 uitgezet zal worden. Ook geven de resultaten van de workshop aan op welke
ruimtelijke factoren de nadruk moet worden gelegd bij het ruimtelijk in kaart brengen van het dorp.
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4.

Bijlagen

Onderstaande afbeeldingen zijn het resultaat van de workshop: bladen met een collage van foto’s van
de gebouwde omgeving in het dorp die voor de deelnemers een betekenis hebben.
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1.Inleiding
Leefbaarheid in Wichmond-Vierakker
Het Woon Community-concept wordt toegepast op de
specifieke situatie van de deelnemende dorpen, maar
zal ook worden omgezet tot een algemeen
zelfmanagementprogramma dat toepasbaar is in
andere dorpen en gemeenten.

Krachtige Kernen (KRAKE) - Woon Community
De gevolgen van de demografische ontwikkeling
worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker
merkbaar: dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp.
De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee
ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit,
vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er onder. Deze
problematiek bestaat aan beide kanten van de NL-D
grens. In het kader van het KRAKE-project pakken de
betrokken projectpartners gezamenlijk met minimaal
40 pilotdorpen deze problematiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op met als doel: behoud
respectievelijk het verbeteren van de leefbaarheid en
sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen. De
behoeften van de dorpen staan daarbij altijd centraal.
De focus van het project ligt op het duurzaam
versterken van het zelfmanagement van de NL en D
kleine kernen met betrekking tot zes themagebieden:
zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke
dorpen, MKB en vrijwilligers, en DNA van het dorp.
Rondom elk themagebied ontstaat een community
met een aantal pilotdorpen. De looptijd is van 1
januari 2016 tot en met 30 juni 2019.

Wichmond-Vierakker neemt deel aan het KRAKEproject als 1 van de pilotdorpen van de WoonCommunity.

Leefbaarheid
Hoe aangenaam is het leven in Wichmond-Vierakker?
De leefbaarheid, waar het bij het beantwoorden van
deze vraag om gaat, is afhankelijk van vele factoren.
Uit de literatuur zijn veel verschillende definities van
leefbaarheid te herleiden. Hoewel ze van elkaar
verschillen hebben ze met elkaar gemeen dat ze
betrekking hebben op de mens in zijn leefomgeving.
Deze leefomgeving bestaat uit drie verschillende
deelaspecten: de fysieke woonomgeving (de
gebouwen en de publieke ruimte), de functionele
woonomgeving (de voorzieningen in het dorp), en de
sociale woonomgeving (het sociale gebeuren in het
dorp). In dit project werken we met de definitie van
Leidelmeijer et al. (2008)¹:

Het deelproject Woon Community richt zich op de
vraag hoe we de fysieke woonomgeving van kleine
kernen moeten inrichten om de leefbaarheid van
inwoners te kunnen optimaliseren. Op basis van een
behoefte onderzoek onder inwoners van acht
Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal
en het in kaart brengen van de fysieke kwaliteiten van
gebouwen, voorzieningen en wijken in deze dorpen
zal een zelfmanagementprogramma voor
kleine kernen worden ontwikkeld.

"Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving
aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door
de mens aan worden gesteld".
De vraag, in hoeverre de woonomgeving aansluit bij
de behoeften en wensen van de mensen die er wonen,
staat centraal.
Deze definitie laat zien dat leefbaarheid bestaat uit
een ruimtelijke component (kenmerken van de
leefomgeving) en een sociale component (de wensen
en behoeften van de inwoners). In dit project zullen
we beide componenten zo goed mogelijk in kaart
brengen door gebruik te maken van verschillende
methoden, zoals diepte-interviews, workshops, een
vragenlijst en een ruimtelijke analyse.

Dit Woon Community-concept geeft dorpen een
houvast bij het slim inrichten en toekomstbestendig
maken van de fysieke woonomgeving.
De bewoners van de deelnemende dorpen krijgen een
beter inzicht in wat wel en niet werkt en zullen de
gevolgen van hun beslissingen beter kunnen
inschatten.
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Door de ruimtelijke kenmerken van het dorp naast de
in kaart gebrachte wensen en behoeften van de
inwoners te leggen, kunnen de knelpunten inzichtelijk
worden gemaakt. Naar aanleiding van deze
probleemverkenning kan nagedacht gaan worden
over mogelijke design oplossingen in de fysieke
woonomgeving om beter tegemoet te komen aan de
wensen en behoeften van de inwoners. In dit rapport
worden de resultaten van de vragenlijst, die gebruikt
is om de wensen en behoeften van de dorpsbewoners
in kaart te brengen, gepresenteerd.

Dit zal ook consequenties hebben voor het
inwonersaantal van Wichmond-Vierakker. Zoals
eerder genoemd zal deze demografische ontwikkeling
gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het dorp
en zou het effect kunnen hebben op het aanbod van
voorzieningen.

Opbouw van dit rapport
Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van dit onderzoek.
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de inwoners van
Wichmond-Vierakker en hun achtergrond. Hoofdstuk
4 gaat in op de tevredenheid met de eigen woning.
Hoofdstuk 5 beschrijft de tevredenheid met de
woonomgeving en de beoordeling van de
toegankelijkheid. Ook hoofdstuk 6 geeft een beeld van
de gebouwde omgeving met de focus op
verkeersveiligheid en de ervaren overlast in het dorp.
Hoofdstuk 7 gaat in op de sociale infrastructuur van
het dorp; de contacten, verbondenheid en gevoelens
van veiligheid. Hoofdstuk 8 beschrijft de tevredenheid
met het aanbod van de aanwezige voorzieningen.
Hoofdstuk 9 geeft een beeld van de verhuisneiging en
de mogelijke verhuisredenen van inwoners. Tot slot
beschrijft hoofdstuk 10 de conclusies voortkomend uit
de resultaten van de vragenlijst en de vervolgstappen.

Wichmond – Vierakker
Wichmond en Vierakker zijn twee aan elkaar
grenzende dorpen in de Achterhoekse gemeente
Bronckhorst. Bronckhorst is een plattelands gemeente
met 36.600 inwoners en in totaal 44 dorpen en
buurtschappen en een groot buitengebied.
Wichmond-Vierakker is een van deze gemeenschappen. De twee dorpen zijn in de loop der tijd
dusdanig met elkaar vergroeid dat ze doorgaans in één
adem genoemd worden. De circa 980 inwoners wonen
in de twee woonkernen en het uitgestrekte
buitengebied². Ten tijde van het afnemen van de
vragenlijst is het aanbod van commerciële
voorzieningen en zorgvoorzieningen laag. Er is nog wel
een basisschool met daarin een kinderopvang
aanwezig en het verenigingsleven is sterk aanwezig.

¹ Leidelmeijer, K., Marlet, G., van Iersel, J., van Woerkens, C. & van
der Reijden, H. (2008). De Leefbaarometer: rapportage
instrumentontwikkeling, Amsterdam: RIGO Research en Advies.

² www.dorpsbelangwichmondvierakker.nl

In 2006 was het percentage inwoners van boven de 65
jaar nog ongeveer 15,5% (CBS, 2006³), in 2016 is dit
percentage gestegen naar ongeveer 22% (CBS, 2016⁴).
Het percentage inwoners tussen de 25 en 45 jaar is
juist gedaald, van ongeveer 23% in 2006 naar
ongeveer 16,5% in 2016. De CBS gegevens van 2006
en 2016 laten ook een lichte verschuiving in het type
huishoudens zien. Het aantal gezinnen met kinderen
is ongeveer gedaald met 5%. Ook groeide het
percentage huishoudens zonder kinderen en het
percentage alleenstaanden. Deze ontwikkelingen
duiden op vergrijzing: oudere inwoners wonen vaker
alleen. De cijfers van de laatste tien jaar laten zien dat
Wichmond-Vierakker een vergrijzende bevolking kent.

³Centraal Bureau voor de Statistiek (2006). Kerncijfers wijken en
buurten

2004-2008.

Geraadpleegd

van:

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81903ned&D1=3,
6-10&D2=361,386,409,693,1151,1155,15624-15626&D3=2&HDR=T&STB=G
1,G2&VW=T

⁴Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Kerncijfers wijken en
buurten 2016. Geraadpleegd van: http://statline.cbs.nl/Statweb/
publication/?DM=SLNL&PA=83487NED&D1=0-1,3-11,27-30&D2=28862888&HDR=T&STB=G1&VW=T.

Naast de vergrijzing ligt Wichmond-Vierakker ook in
een krimp-gemeente. De afgelopen tien jaar is het
aantal mensen in Bronckhorst met 3,2% gedaald. In
Nederland steeg het aantal mensen juist gemiddeld
met 4%. Volgens het CBS zal de bevolking de komende
jaren (tot 2040) krimpen tot 31.900.
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2.Onderzoeksopzet
Methode en respons
Werkwijze

Het doel was informatie te verzamelen over de
ervaringen van mensen met hun woning en
woonomgeving en het in kaart brengen van de
aspecten waar dorpsbewoners tevreden over zijn en
waar punten van verbetering liggen. Ook deze
informatie is gebruikt als input voor de vragenlijst.

In samenwerking met de werkgroep ‘Aangenaam
Leven’ van Wichmond-Vierakker brengen we de
behoeften en wensen van dorpsbewoners in kaart
met betrekking tot de (fysieke, sociale en functionele)
woonomgeving. Hier zijn verschillende methoden
voor gebruikt waaronder semigestructureerde diepteinterviews, een exploratieve workshop en een
vragenlijst onder alle huishoudens in het dorp. Tevens
wordt er gewerkt aan een ruimtelijke analyse om zo
de fysieke omgeving van het dorp in kaart te brengen.

Vragenlijst
Voor het in kaart brengen van de wensen en
behoeften van de dorpsbewoners zijn 560
vragenlijsten verspreid in Wichmond, Vierakker en
omgeving in de laatste week van januari 2017. In
samenspraak met de werkgroep zijn er 137
huishoudens toegevoegd die officieel niet tot
Wichmond-Vierakker behoren maar volgens de
werkgroep wel op Wichmond-Vierakker georiënteerd
zijn. Er zijn 286 huishoudens in Wichmond benaderd,
137 huishoudens in Vierakker. Tevens zijn er 137
huishoudens in de naaste omgeving van WichmondVierakker (Zutphen, Hengelo, Baak en Vorden)
aangeschreven.

We zijn begonnen met de diepte-interviews als een
verkenning van de wensen en behoeften van de
inwoners van Wichmond-Vierakker: wat speelt er in
het dorp? Waar zijn de mensen tevreden over? Waar
zien ze mogelijk problemen? De resultaten van de
diepte-interviews zijn niet gebruikt als definitieve
conclusies maar als een eerste indicatie van de ideeën,
wensen en behoeften van de inwoners. De resultaten
zijn gebruikt als input voor de vragenlijst: de thema’s
die uit de diepte-interviews naar voren zijn gekomen
zijn verder bevraagd onder een breder deel van de
dorpsbewoners.

De onderzoekspopulatie bestaat dus uit inwoners van
Wichmond-Vierakker en de door de werkgroep extra
toegevoegde huishoudens in de naaste omgeving
(Zutphen, Hengelo, Baak en Vorden).

Aanvullend op deze interviews is er een exploratieve
workshop georganiseerd waaraan circa 25
dorpsbewoners
hebben
deelgenomen.
De
deelnemers werden vooraf aan de workshop gevraagd
om foto’s te maken van plekjes, ruimten, gebouwen,
objecten etc. in de gebouwde omgeving van het dorp,
waarbij de deelnemers een positief of juist negatief
gevoel hadden. Dit kon bijvoorbeeld gaan om een
gevoel van (on)veiligheid, betrokkenheid, blijdschap,
hinder, welkom, trots of gemiste kansen. Ditzelfde
werd van de deelnemers gevraagd voor de woning en
de ruimte direct rondom de woning.

Degene in het huishouden die als eerst jarig is en
ouder is dan 18 jaar is gevraagd de vragenlijst in te
vullen. Deelname was op vrijwillige basis.
De vragenlijsten met begeleidende brief en
handleiding zijn huis aan huis verspreid door
vrijwilligers. Het was ook mogelijk om de vragenlijst
online in te vullen. In de vragenlijst waren vragen
opgenomen met betrekking tot de tevredenheid over
verschillende aspecten van de fysieke woonomgeving,
de sociale woonomgeving en de functionele
woonomgeving en achtergrondkenmerken van de
respondenten.

Tijdens de workshop werden de gemaakte foto’s op
basis van thema’s gecategoriseerd en op een groot
blad geplakt. In drie groepen gaven de deelnemers
een toelichting op de gemaakte foto’s en werden met
de hand opmerkingen bij de foto’s geplaatst.
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Respons en weging

Focusgroepen

Van de 560 benaderde huishoudens zijn er uiteindelijk
228 vragenlijsten ingevuld, dat een respons van 41%
inhoudt. Van deze 228 respondenten heeft 68% de
vragenlijst schriftelijk ingevuld en 32% heeft de
vragenlijst online ingevuld. Als we kijken naar de
adressen die officieel tot Wichmond behoren, zien we
dat de respons 48% is. De respons van adressen die
officieel tot Vierakker behoren is 44,5% en de respons
van de extra toegevoegde adressen die officieel niet
tot Wichmond of Vierakker behoren is 20,5%.

In de rapportage zijn antwoorden uitgesplitst naar
focusgroepen mits deze resultaten significant
verschillen (p = 0.05). Leeftijd en geslacht zijn gebruikt
als focusgroepen. Er wordt gekeken of er verschil is
tussen de antwoorden van mannen of vrouwen of
bijvoorbeeld tussen jongeren en ouderen. Verder zijn
locatie, huishoudenssituatie, het type woning en
gezondheid gebruikt als focusgroepen. Bij locatie
wordt onderscheid gemaakt tussen respondenten die
in de kern van Wichmond wonen of respondenten die
in het buitengebied woonachtig zijn. De
huishoudenssituatie houdt in of de respondenten
kinderen hebben of niet en of ze met een partner
samenwonen of niet. Het type woning is huur of koop
en de gezondheid of die wel of niet goed is gebaseerd
op de eigen ervaring van de respondenten.

Onder de respondenten van de vragenlijst is een lichte
oververtegenwoordiging te zien van jongeren en
mannen. Om een representatief beeld te geven van de
opvattingen van alle dorpsbewoners zijn de resultaten
gewogen naar leeftijd, geslacht en gebied op basis van
de gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (2016⁵).

⁵Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Kerncijfers wijken en
buurten 2016. Geraadpleegd van: http://statline.cbs.nl/Statweb/
publication/?DM=SLNL&PA=83487NED&D1=0-1,3-11,27-30&D2=28862888&HDR=T&STB=G1&VW=T.

Er hebben 103 mannen (47%) en 121 vrouwen (53%)
de vragenlijst ingevuld en van 4 respondenten is het
geslacht niet bekend. De leeftijd van de respondenten
is onderverdeeld in vier categorieën waarvan de
respons in tabel 1 is weergegeven.
Van de 228 respondenten woont 61% in Wichmond,
27% in Vierakker en 13% woont officieel niet in
Wichmond-Vierakker.
Tabel 1: Leeftijdscategorieën
Leeftijdscategorie
Respons
18 – 35
18
36 – 50
58
51 – 65
80
65 +
72

Percentage
8%
25%
35%
32%

N = 228
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3.Persoonlijke kenmerken
Achtergrondinformatie respondenten
Huishoudenssituatie

Figuur 1: Huishoudenssituatie Wichmond-Vierakker, in %.

In figuur 1 is de verdeling naar huishoudenssituatie
van de respondenten te zien. 87% van de
respondenten woont samen met een partner en 43%
van de respondenten heeft thuiswonende kinderen.

Alleenstaande zonder
(thuiswonende)
kinderen

11%
3%

Van het totaal van de respondenten heeft 7,5% één of
meer kinderen jonger dan 4 jaar. 18,5% heeft één of
meer kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 12% van de
respondenten heeft kinderen tussen de 13 en 18 jaar.
53% van boven de 18 jaar en 20% heeft geen kinderen.

Alleenstaande met
inwonend(e)
kind(eren)

47%

(Echt)paar met
inwonend(e)
kind(eren)

Locatie
46% van de mensen woont in de kern Wichmond, 42%
woont in het buitengebied en 13% woont in het
buitengebied dat officieel niet tot WichmondVierakker behoort⁶. Er is geen onderscheid gemaakt
tussen Vierakker omdat het aantal huizen in de kern
van Vierakker te laag ligt om er betekenisvolle
uitspraken over te doen.

40%

(Echt)paar zonder
(thuiswonende)
kinderen
N = 221

Gebondenheid
Uit de diepte interviews was naar voren gekomen dat
inwoners van Wichmond-Vierakker honkvast zijn,
inwoners blijven in sommige gevallen hun hele leven
in het dorp wonen. Uit de vragenlijst komt naar voren
dat van de respondenten 49% altijd in de streek heeft
gewoond en 26% altijd in Wichmond-Vierakker heeft
gewoond.

Gemiddeld wonen mensen al 28 jaar in het dorp. 27%
van de respondenten woont korter dan 10 jaar in het
dorp. Van de respondenten met enkel volwassen
kinderen (N = 105) heeft 38% één of meer kinderen
die nog woonachtig zijn in Wichmond-Vierakker.
Hieruit blijkt dus dat dorpsbewoners in hoge mate
gebonden zijn aan het dorp.

Figuur 2: Het % inwoners van W-V dat altijd in de streek /
Wichmond – Vierakker heeft gewoond

Altijd in de streek heeft gewoond

49%

Altijd in Wichmond-Vierakker heeft gewoond

26%
0%

20%

N = 202
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40%

60%

80%

100%

Gezondheid
Van de inwoners noemt 86% zijn gezondheid goed tot
zeer goed. Iets minder dan een derde van de
respondenten heeft last van één of meerdere
langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps. Van
deze mensen (N=62) wordt 19% belemmerd door de
aandoening. Deze mensen met een slechtere
gezondheid of die belemmerd worden in de dagelijkse
bezigheden zijn relatief vaak senioren (65+).
Deze cijfers zijn vergelijkbaar met het landelijk
gemiddeld, 79,5% van de mensen noemt zijn
gezondheid goed tot zeer goed en 30% heeft last van
één of meerdere aandoeningen (CBS, 2016⁷).
Uit de gegevens komt naar voren dat er bijna geen
respondenten sterk belemmerd worden in hun
bezigheden. Is dit een selectie-effect? Een verklaring
zou kunnen zijn dat bewoners die sterk belemmerd
worden in hun bezigheden al verhuisd zijn naar een
plek die geschikter is voor hun leefsituatie.

Opleidingsniveau en werk

Afbeelding 1

43% van de respondenten heeft een opleidingsniveau
van HBO of hoger, 33% heeft MBO als
opleidingsniveau en 24% middelbaar onderwijs of
lager.
64% van de inwoners van Wichmond-Vierakker heeft
betaald werk. Het grootste deel hiervan is in
loondienst. Ongeveer een kwart van de respondenten
leeft van een pensioen, VUT of AOW.

⁶Percentages worden afgerond. Het kan dus voorkomen dat

percentages opgeteld op 101% of 99% uitkomen door
afrondingsverschillen.
⁷Centraal Bureau voor de Statistiek (2015). Gezondheid en
Geraadpleegd
van:
zorggebruik;
persoonskenmerken.
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83005ned&D1=0,
2&D2=0&D3=0&D4=l&HDR=G2,G3,G1&STB=T&VW=T
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4.De woning
Tevredenheid met de eigen woning
Het oordeel van de inwoners over de eigen tuin (figuur
5) laat zien dat een relatief grote groep de eigen tuin
te groot vindt (16%). Het zijn voornamelijk de oudere
respondenten die aangeven de tuin te groot te vinden.
Dit zou in verband kunnen staan met het onderhoud
van de tuin.

Type woning
Van de respondenten woont 82,5% in een
koopwoning en 17,5% in een huurwoning. Dit is een
hoog percentage in vergelijking met de rest van
Nederland waar het gemiddelde in 2014 op 56%
koopwoning en 44% huurwoning lag⁸. Mensen wonen
veelal
in
vrijstaande
woningen
(33%),
woonboerderijen (agrarisch onttrokken) (25%), twee
onder een kap woningen (15%) en agrarische
bedrijven met woning (12,5%) (zie figuur 28, bijlage).

Geschiktheid woning en woonomgeving
52% van de inwoners geeft aan de woning en
woonomgeving geschikt te vinden om te blijven
wonen, ook als ze ouder worden. Een kwart van de
inwoners vindt de woning en woonomgeving niet
geschikt, de overige 24% weet het (nog) niet. Vrouwen
zijn hier minder zeker over dan mannen. Van de
vrouwen geeft maar 42% aan het geschikt te vinden,
tegenover 64% van de mannen (zie figuur 6).

Tevredenheid met de woning
91% van de inwoners geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn over de woning. Zeer weinig inwoners
zijn uitgesproken ontevreden over de eigen woning.
De tevredenheid met de woning lijkt niet te verschillen
naar geslacht, koop of huur, locatie, huishoudenssituatie en leeftijd.

Van de vijftig respondenten die aangeven de woning
en woonomgeving niet geschikt te vinden om in te
blijven wonen, geeft 60% aan dat onvoldoende
voorzieningen (een van) de reden(en) is dat ze de
woonomgeving niet geschikt vinden om te blijven
wonen, ook als ze ouder worden. De helft geeft aan
dat de woning niet geschikt is en 17% dat er
onvoldoende mensen (vrienden, buren, familie) zijn
op wie ze een beroep kunnen doen voor hulp en / of
contact (figuur 7).

Figuur 3 laat het percentage zien dat het eens is met
de stellingen. Bijna alle inwoners voelen zich thuis in
de woning en vinden dat de woning een goede sfeer
ademt. Ook vinden de meeste inwoners de indeling
van de woning geschikt. 12% van de respondenten
vindt de woning te groot en 4% vindt de woning te
klein. Respondenten met inwonende kinderen vinden
de woning eerder te klein en respondenten zonder
inwonende kinderen vinden de woning eerder te
groot.

Naast de geschiktheid van de woning en
woonomgeving als men ouder wordt is er ook
gevraagd of respondenten in de huidige woning willen
blijven wonen als ze ouder worden. 47% van de
inwoners geeft aan dat ze in de huidige woning willen
blijven wonen, ook als ze ouder worden en eventueel
hulp nodig hebben. 13% zegt dit niet te willen en 40%
weet het (nog) niet zeker (zie figuur 29, bijlage).

Van de inwoners die aangeven de indeling van de
woning niet geschikt te vinden, vinden respondenten
met een huurwoning minder vaak de indeling van de
woning geschikt (71%) dan mensen met een
koopwoning (90%). Verder vinden respondenten met
een huurwoning de woning vaker te klein dan mensen
met een koopwoning en vinden ze de woning vaker
slecht onderhouden dan mensen met een
koopwoning (zie figuur 4).

Er is een verschil naar geslacht en naar leeftijd in de
mate waarin respondenten in de huidige woning
willen blijven wonen. Vrouwen zeggen hier minder
vaak ja op dan mannen en weten het vaker (nog) niet
zeker.
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Aanpassingen in de woning

Vrouwen hebben meer twijfels over de
levensloopbestendigheid van de woning en de
woonomgeving.

Van de 222 inwoners die deze vraag hebben ingevuld
heeft 63% één of meerdere aanpassingen toegepast
of aanwezig in de woning. Onder deze 143 inwoners
met aanpassingen in de woning komen vooral de
aanwezigheid van de slaapkamer (63%) en/of
badkamer (72%) op de begane grond vaak voor.
Verder komen een verhoogd toilet, lichtschakelaars
op zithoogte en verbreedde deuren vaker voor (zie
figuur 30, bijlage).

Respondenten van 65 jaar en ouder geven van de
verschillende leeftijdscategorieën het vaakst aan dat
ze in de huidige woning willen blijven wonen (60%).
Opvallend is dat de leeftijdscategorie 51 – 65 het
meest onzeker is. 50% weet het (nog) niet zeker, 17%
wil niet in de huidige woning blijven wonen en maar
33% geeft aan er te willen blijven wonen. Jongeren
zeggen vaker ‘ja’ en minder vaak ‘weet ik (nog) niet’
(figuur 29, bijlage).

Ongeveer een op de vijf respondenten maakt gebruik
van elektronische aanpassingen in de woning. Vooral
alarmering, rolluiken, zonwering en automatische
verlichting worden genoemd.

Dat de oudste leeftijdscategorie er het meest zeker is
dat ze in huis willen blijven wonen kan een selectie
effect zijn. Het deel van deze leeftijdscategorie dat
niet in de huidige woning kan blijven wonen is
misschien al verhuisd naar een andere, meer
passende woning. Dit zou het antwoord vertekenen.

⁸CBS, PBL, Wageningen UR (2015). Woningvoorraad naar

eigendom,
2006-2014
www.compendiumvoorde
leefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de
Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR,
Wageningen.

Figuur 3: Het % inwoners dat het eens is met verschillende
stellingen m.b.t. de woning
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Figuur 4: Het oordeel van inwoners over diverse aspecten
van de woning, uitgesplitst naar huur of koop, in %.

Figuur 5: Het oordeel van inwoners van WV
over de eigen tuin, in %.
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Figuur 6: Het % inwoners dat de woning en woonomgeving
al dan niet geschikt vindt om te blijven wonen.
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5.Fysieke woonomgeving I
Tevredenheid met de woonomgeving, bereikbaarheid en toegankelijkheid
Tevredenheid met de woonomgeving

Van de respondenten geeft 33% aan niet tevreden te
zijn met het onderhoud van het openbaar groen. Uit
de open antwoorden blijkt dat er te weinig wordt
gedaan aan het onderhoud. Meerdere keren komt
terug dat bermen niet vaak genoeg worden gemaaid.
In het buitengebied wordt het onderhoud van het
openbaar groen negatiever beoordeeld (37,5% is niet
tevreden) dan in de kern van Wichmond (14% is niet
tevreden).

91% van de inwoners van Wichmond-Vierakker is
tevreden tot zeer tevreden met de woonomgeving.
Het landelijk gemiddelde ligt op 86% (CBS, 2016⁹).
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (2008¹⁰) zijn
plattelanders over het algemeen meer tevreden met
hun woonomgeving, een beeld dat ook hier bevestigd
wordt. Verschillen tussen respondenten met
betrekking tot deze tevredenheid zijn zichtbaar. Zo
geeft een ruime meerderheid van de jongeren (18 –
35) aan tevreden (79%) te zijn, maar dit percentage
ligt lager dan dat van de oudste groep respondenten
van 65 jaar en ouder (97%). Dat de jongste cohorten
minder tevreden zijn met de woonomgeving komt ook
in eerder onderzoek naar voren (e.a. SCP, 2008¹⁰).

Verkeersveiligheid en de kwaliteit van de
internetverbinding/toegang worden het minst positief
beoordeeld door de respondenten. 43% van de
inwoners geeft aan niet tevreden te zijn over de
verkeersveiligheid. Mensen met thuiswonende
kinderen en mensen die in het buitengebied wonen,
beoordelen het nog vaker negatiever dan mensen
zonder thuiswonende kinderen en mensen die in de
kern van Wichmond wonen. In het volgende
hoofdstuk komen verkeersveiligheid en voorkomende
onveilige verkeerssituaties uitgebreider aan bod.

Tevredenheid met verschillende aspecten
Figuur 8 laat de tevredenheid met verschillende
aspecten van de woonomgeving zien. Niet tevreden is
een samenvoeging van zowel ‘(zeer) ontevreden’ en
‘niet ontevreden maar ook niet tevreden’. Niet
tevreden is dus niet hetzelfde als ontevreden.

60% van de inwoners geeft aan niet tevreden te zijn
over de kwaliteit van het internet. Jongeren (18-35)
zijn
minder
tevreden
dan
de
oudere
leeftijdscategorieën, 78% van deze groep geeft aan
niet tevreden te zijn. Er is een duidelijk verschil tussen
het buitengebied en de kern van Wichmond. In de
kern is 43,5% niet tevreden en in het buitengebied dat
officieel tot Wichmond-Vierakker behoort is dat
77,5%.

Een ruime meerderheid van de respondenten is
tevreden over de meeste aspecten, zoals de
parkeergelegenheid, de groenvoorzieningen en het
onderhoud van woningen en gebouwen. Bij
geschiktheid voor opgroeiende kinderen stijgt het
percentage inwoners dat aangeeft niet tevreden te
zijn; een vijfde van de respondenten geeft aan hier
niet tevreden over te zijn.

⁹Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Welzijn in relatie

23% van de respondenten geeft aan niet tevreden te
zijn over de bestrating van de openbare weg. Uit de
open antwoorden komt naar voren dat de kwaliteit
hiervan niet overal voldoende is. Losliggende tegels en
gaten in het wegdek en afwerking zorgen voor een
hobbelig trottoir dat een gevaar kan zijn voor ouderen
en kinderen. Een kwart van de respondenten geeft
aan niet tevreden te zijn met de straatverlichting.
Gezinnen met thuiswonenden kinderen (32%) zijn hier
vaker niet tevreden over dan gezinnen zonder
thuiswonende kinderen (18%). Ook mensen in het
buitengebied zijn minder tevreden dan mensen die in
de kern Wichmond wonen.

met wonen; kenmerken wonen. Geraadpleegd van:
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82638N
ED&D1=12-15&D2=0&D3=a&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T

¹⁰SCP (2008). ‘Het platteland van alle Nederlanders. Hoe
Nederlanders het platteland zien en gebruiken’. Sociaal en
Cultureel Plan Bureau, Den Haag.
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“Internet is zeer traag! Is absoluut beperkend voor het
buitengebied daar bedrijven zich slecht kunnen vestigen hier.
Ook voor werken vanuit huis. Voor verjonging op het
platteland is beter internet noodzakelijk!”

“Ik ben ontevreden over de korter maaien van
de berm. Dat gebeurt veel te weinig dus meer
aandacht aanbesteden.”

“De stoepen zijn op meerdere punten niet
meer goed gelegd. Tegels vormen
struikelblokken, dus gevaar voor kinderen en
ouderen.”

“Internet is te traag wachten met smart op de
glasvezel!”

Figuur 8: De tevredenheid van inwoners van WV met verschillende aspecten van de woonomgeving, in %
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Mobiliteit en bereikbaarheid

Omdat bijna alle respondenten over een auto
beschikken lijkt de bereikbaarheid geen probleem te
zijn. Dit kwam ook terug in de diepte interviews
waarbij het merendeel van de respondenten aangaf
de bereikbaarheid van de omliggende en dorpen en
steden als goed te ervaren, met als randvoorwaarde
het tot de beschikking hebben van een auto.

Omdat bepaalde voorzieningen niet (meer) in
Wichmond-Vierakker aanwezig zijn, is het van belang
dat omliggende dorpen en steden waar een hoger
aanbod van voorzieningen aanwezig is, bereikbaar
zijn. Bijna alle respondenten (94%) geven aan over een
rijbewijs en auto te beschikken.
De bereikbaarheid van omliggende dorpen en steden
wordt positief beoordeeld. 93% van de respondenten
vindt de omliggende dorpen en steden goed
bereikbaar, 5,5% matig en maar 1,5% slecht. Voor de
(kleine) groep mensen die geen rijbewijs hebben of
niet kunnen beschikken over een auto ziet dit beeld er
iets anders uit; 47% van deze respondenten (N=14)
beoordeelt de bereikbaarheid als matig tot slecht.

“Er zijn niet veel voorzieningen in de dorpen. Dit is
inherent natuurlijk aan het aantal inwoners en een
vicieuze cirkel. Dus ik ben tevreden met het aanbod
in omliggende dorpen en de bereikbaarheid van die
dorpen.”

Dat bijna alle respondenten een auto tot de
beschikking hebben zien we terug bij het gebruik van
vervoer, de automobiliteit onder de inwoners van
Wichmond-Vierakker is erg hoog. 96% van de
inwoners geeft aan de auto als bestuurder te
gebruiken¹¹. 62% doet dit dagelijks en een derde
wekelijks. Figuur 9 laat de andere percentages per
vervoermiddel zien. Van de respondenten gebruikt
18% de fiets dagelijks en 36% wekelijks. Het openbaar
vervoer, in dit geval de buurtbus, wordt door 10% van
de inwoners gebruikt met een relatief lage frequentie.
Het gebruik is voornamelijk enkele keren per maand.
De auto is voor de meeste inwoners het primaire
vervoersmiddel.

¹¹Dit percentage ligt hoger dan de 94% van de
respondenten die aangeeft over een rijbewijs en auto te
beschikken, dit komt omdat de N lager is (219).

Figuur 9: % inwoners dat gebruik maakt van de verschillende
vervoersmiddelen
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Toegankelijkheid

Op basis van deze gegevens lijkt de toegankelijkheid
van de openbare gebouwen van Wichmond-Vierakker
niet erg goed te zijn.

De beoordeling van de toegankelijkheid van openbare
gebouwen en de publieke ruimte in het dorp laat geen
eenduidig beeld zien. Veel van de respondenten
hebben geen mening over de verschillende stellingen
met betrekking tot toegankelijkheid. In figuur 10 tot
en met 16 is aangeven welk percentage van de
inwoners geen mening heeft over de stelling, in vier
gevallen was dat de helft van alle respondenten of
meer. Onderstaand worden de cijfers besproken van
de mensen die een mening over de stelling hebben.

Figuur 15 laat zien dat 39% van de inwoners aangeeft
dat ze het er mee eens zijn dat de trottoirs een
probleem vormen. Figuur 16 laat zien dat het lijkt dat
er niet voldoende bankjes aanwezig zijn in WichmondVierakker voor mensen met een beperkt
uithoudingsvermogen, 73% van de mensen met een
mening is het er niet eens dat er voldoende bankjes
zijn.

Figuur 10 laat zien dat van de inwoners de helft het er
mee eens is dat de openbare gebouwen in WichmondVierakker voor ouderen en mensen met een beperking
makkelijk te bereiken zijn, de andere helft is het er niet
mee eens. Niet mee eens is een samenvoeging van
‘(zeer) mee oneens’ en ‘niet mee oneens, maar ook
niet mee eens’. Ouderen en mensen die aangeven
belemmerd te worden in hun dagelijkse bezigheden
beoordelen deze stelling niet anders. De inwoners van
Wichmond-Vierakker zijn niet erg tevreden zijn over
de bereikbaarheid van de openbare gebouwen voor
ouderen en mensen met een beperking.

Er is onderscheid gemaakt naar leeftijd en gezondheid.
Ouderen en mensen die belemmerd worden in de
dagelijkse bezigheden beoordelen de stellingen niet
positiever of negatiever dan de overige
leeftijdscategorieën of mensen die niet belemmerd
worden.

Figuur 11 laat zien dat toegangsdeuren van openbare
gebouwen geen obstakel lijken te vormen voor
ouderen of mensen met een beperking. De meeste
respondenten zijn het niet eens met de stelling dat ze
een obstakel vormen.
Figuur 12 laat weer een iets ander beeld zien, maar
37% het er mee eens dat de openbare gebouwen in
Wichmond-Vierakker zo zijn ingericht dat ook ouderen
en mensen met een beperking makkelijk naar binnen
kunnen.
Afbeelding 2

Over de stellingen ‘in openbare gebouwen binnen
Wichmond-Vierakker zijn voldoende toiletten
aanwezig waar je met een rolstoel in kan’ en ‘in de
openbare gebouwen zijn drempels aanwezig die
problemen opleveren voor ouderen of mensen met
een beperking’ heeft maar liefst 60% van de inwoners
geen mening.
Van de mensen met een mening geeft 74% aan het er
niet mee eens te zijn dat er voldoende toiletten
aanwezig zijn waar je met een rolstoel in kan (figuur
13). 44% van de mensen is het er mee eens dat in de
openbare gebouwen drempels aanwezig zijn die
problemen opleveren voor ouderen of mensen met
een beperking (figuur 14).
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Figuur 10: Het % inwoners dat de openbare gebouwen ook voor ouderen en mensen met een beperking makkelijk te bereiken
vindt
Openbare gebouwen zijn ook voor ouderen en mensen
met een beperking makkelijk te bereiken
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Figuur 11: Het % inwoners dat het er het mee eens is dat toegangsdeuren van de openbare gebouwen een obstakel vormen voor
ouderen en mensen met een beperking
Toegangsdeuren van de openbare gebouwen in W-V
vormen een obstakel voor ouderen en mensen met een
beperking
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Figuur 12: Het % inwoners dat het er mee eens is dat de openbare gebouwen zo zijn ingericht dat ook ouderen en mensen met
een beperking makkelijk naar binnen kunnen
Openbare gebouwen in W-V zijn zo ingericht dat ook
ouderen en mensen met een beperking makkelijk naar
binnen kunnen
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Figuur 13: Het % inwoners dat het er mee eens is dat er voldoende toiletten aanwezig zijn waar je met een rolstoel in kan
In de openbare gebouwen binnen W-V zijn voldoende
toiletten aanwezig waar je met een rolstoel in kan

26%

74%

% weet niet

60%
0%

20%

% (zeer) mee eens

40%

60%

80%

100%

80%

100%

% niet mee eens

N = 211

Figuur 14: Het % inwoners dat het er mee eens is dat er drempels aanwezig zijn die problemen opleveren
In de openbare gebouwen zijn drempels aanwezig die
problemen opleveren voor ouderen of mensen met een
beperking
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Figuur 15: Het % inwoners dat het er mee eens is dat de trottoirs een probleem zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in een
rolstoel vervoerd worden
De troittoirs in W-V zijn een probleem voor mensen die
slecht ter been zijn of in een rolstoel vervoerd worden
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Figuur 16: Het % inwoners dat het er mee eens is dat er voldoende bankjes aanwezig zijn voor mensen met een beperkt
uithoudingsvermogen
In W-V zijn voldoende bankjes aanwezig voor mensen met
een beperkt uithoudingsvermogen
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6.Fysieke woonomgeving II
Verkeersveiligheid en overlast
Verkeersveiligheid

De kruisingen van de Dorpsstraat en de Baakseweg, de
Baakseweg en de Hackforterweg en de Hackforterweg
en de Beeklaan worden bestempeld als onveilig.
Problemen die genoemd worden zijn het slechte zicht
en het niet verlenen van voorrang.

In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat bijna de
helft van de inwoners niet tevreden is over de
verkeersveiligheid. Dit blijkt ook uit het percentage
inwoners dat aangeeft dat er onveilige
verkeerssituaties zijn in Wichmond-Vierakker (55%).
Een sterk verschil is zichtbaar tussen respondenten
met thuiswonende kinderen en zonder thuiswonende
kinderen. Van de respondenten met thuiswonende
kinderen geeft maar liefst 70% aan dat er onveilige
verkeerssituaties zijn tegenover 45% van de
respondenten zonder thuiswonende kinderen.

De slechte staat en
verzorging van bermen en
openbaar groen zorgt
voor onveilige verkeerssituaties. Bermen zijn te
diep en openbaar groen
dat
onvoldoende
is
bijgehouden zorgt voor
slecht zicht.

Hieruit blijkt dus dat met name voor respondenten
met thuiswonende kinderen de verkeersveiligheid een
item is. Uit de open antwoorden op de vraag waar de
onveilig verkeerssituaties zich voordoen en wat de
situaties onveilig maakt komt dit verband ook terug.
Het parkeren bij de school wordt als onveilig ervaren
en dat er te hard gereden wordt in combinatie met het
niet aanwezig zijn van fietspaden wordt benoemd als
gevaarlijk voor met name kinderen.

Verder wordt vrachtverkeer en sluipverkeer,
zowel in het buitengebied
als in de kern van
Wichmond, benoemd als
problematisch.

De open antwoorden over de plaats van de onveilige
verkeerssituaties en de aard zijn gecategoriseerd. Een
aantal thema’s kwamen duidelijk naar voren. Alleen
plekken die vaker dan vijf keer genoemd zijn worden
in deze rapportage vermeld, alle overige antwoorden
worden teruggekoppeld aan de werkgroep

Afbeelding 3

In de kern van Wichmond wordt parkeren op de stoep
genoemd, hierdoor moeten voetgangers uitwijken
naar de straat. Verder zorgt het parkeren voor
onoverzichtelijke situaties, bijvoorbeeld bij kruisingen.
In dit verband wordt de Dorpsstraat ter plaatse van de
basisschool vaak genoemd. Er zijn al maatregelen
genomen om de situatie bij de school te verbeteren.

Hard rijden, zowel in het buitengebied als de
bebouwde kom is vaak genoemd. Er ontstaan hierdoor
onveilige situaties voor kinderen, fietsers en
wandelaars. Dit hangt samen met het ontbreken van
fietspaden en wandelpaden langs wegen in het
buitengebied.

Het gebrek aan straatverlichting langs wegen maakt
ook dat inwoners situaties onveilig vinden.

De Beeklaan, Baakseweg, Dorpsstraat, Vierakkersestraatweg en de Koekoekstraat zijn straten die vaker
genoemd worden door de respondenten in verband
met onveilige verkeerssituaties.
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Overlast
Figuur 17 laat de ervaren overlast zien. Er wordt door
weinig mensen veelvuldig overlast ervaren. Inwoners
geven voornamelijk aan dat er een beetje overlast
wordt ervaren. Overlast door gedrag van
hangjongeren en vandalisme lijkt bijna niet voor te
komen. 11% van de mensen geeft aan (een beetje) last
te ondervinden door omwonenden. 20% geeft aan dat
ze (een beetje) overlast ervaren door geluid van
verkeer. Overlast door hondenpoep en zwerfafval
komt vaker voor, 28% en 38% van de respondenten
geeft aan hier (een beetje) last van te ondervinden. In
het buitengebied dat officieel tot WichmondVierakker behoort ervaart men meer overlast door
zwerfafval (54%) en in de kern van Wichmond is het
overlast door hondenpoep hoger (42%).

“Veel lawaai van Baakseweg, geen stilte
asfalt.”

“Hondenpoep binnen de bebouwde kom die
niet wordt opgeruimd, vooral erg slordig als
dat te vinden is in de straat van de school!”

“Staan geen afvalbakken bij bankjes.”

Er zijn 52 open antwoorden gegeven met betrekken
tot overlast. De meeste hebben betrekking op de
bovengenoemde categorieën. Zo zijn in de
antwoorden bijvoorbeeld locaties waar overlast
ervaren wordt gespecificeerd. Andere vormen van
overlast zijn ook genoemd maar deze zijn te divers om
er eigen categorieën voor te maken. Alle open
antwoorden zijn (anoniem) teruggekoppeld aan de
werkgroep.

“We hebben een vrijwilliger die de
straatbermen schoon houdt = erg prettig.”

Figuur 17: Het % inwoners van WV dat (een beetje) last
ondervindt van de volgende vormen van overlast
Zwerfafval

38%
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7.Sociale woonomgeving
Contacten, verbondenheid en veiligheid
Contacten

Eenzaamheid

Bijna alle respondenten geven aan dat ze andere
buurt- en dorpsgenoten ten minste maandelijks
groeten en af en toe een praatje maken. 81% van de
inwoners geeft aan meerdere keren per week
dorpsbewoners te groeten en 46% geeft aan
meerdere keren per week een praatje te maken
(figuur 18).

Eenzaamheid lijkt weinig voor te komen in WichmondVierakker. 8% van de inwoners geeft aan zich soms
eenzaam te voelen en de categorie ‘vaak’ komt
helemaal niet voor (figuur 19). Uit de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (2016¹²) blijkt dat
landelijk gemiddelde een stuk hoger ligt; 58% is
enigszins eenzaam en 4% is sterk eenzaam.
Eenzaamheid is echter wel op een andere manier
gemeten, dus deze cijfers zijn niet volledig
vergelijkbaar.

Bij elkaar op de koffie komen en samen leuke dingen
doen met buurtgenoten / dorpsgenoten komt
voornamelijk maandelijks of minder vaak dan
maandelijks voor.

Eenzaamheid lijkt niet te verschillen naar leeftijd,
Ouderen voelen zich niet eenzamer in Wichmond Vierakker dan jongeren. Alleenstaanden zijn
daarentegen wel duidelijk vaker soms eenzaam dan
mensen met een partner. Mensen zonder
thuiswonende kinderen zijn ook iets eenzamer dan
mensen met thuiswonende kinderen. Inwoners die
niet kunnen beschikken over een auto of aangeven
niet over een informeel netwerk te beschikken zijn
tegen de verwachting in niet vaker eenzaam. Ook lijkt
eenzaamheid niet te verschillen naar gezondheid en
het hebben van een aandoening.

Maar weinig respondenten geven echter aan behoefte
te hebben aan meer contact (14%). Hierin zit een
verschil naar locatie: in Wichmond hebben meer
inwoners behoefte aan meer contact (21%) dan in het
buitengebied (10% buitengebied dat officieel tot
Wichmond-Vierakker behoort en 7% dat niet officieel
tot W-V behoort). De behoefte aan meer contact lijkt
niet te verschillen naar geslacht, leeftijd en
huishoudenssituatie. Wel zien we dat van de mensen
die minder dan vijf jaar in Wichmond-Vierakker wonen
(N= 22) bijna de helft aangeeft meer contact te willen.

Figuur 18: Contacten met buurt- en dorpsgenoten, in %.
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Meerdere keren per
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Wekelijks maandelijks
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Figuur 20: Het % inwoners van W-V dat een beroep kan doen
op één of meer van de volgende mensen

Mensen die minder vaak groeten, een praatje maken,
bij elkaar op de koffie komen of samen leuke dingen
doen zijn niet eenzamer dan mensen die aangeven dit
vaker te doen. Mensen die aangeven meer contact te
willen met dorpsgenoten zijn wel vaker soms
eenzaam.
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Figuur 19: Het % inwoners dat zich soms, meestal niet, of
bijna nooit eenzaam voelt
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Informeel netwerk
Door toenemende vergrijzing is zorg een steeds
belangrijker thema. Verzorging en hulp kan zowel
formeel zijn (uit publieke of private middelen betaald)
als informeel zijn (niet-betaald zorg door familie,
vrienden of kennissen) (SCP, 2007¹³). Het beroep op

Ontmoetingsplekken
Een aantal plekken wordt door de inwoners van
Wichmond-Vierakker vaak genoemd in de open
antwoorden over waar men wel eens een praatje
maakt met iemand. 59% van de respondenten geeft
aan dat buiten in de openbare ruimte een plek is waar
men andere mensen spreekt. Buiten is een
samenvoeging van antwoorden zoals op straat, in de
buurt, in het bos en tijdens een wandeling. Verder
geeft 32% aan dat de bakker een sociale
ontmoetingsplek is.

professionele hulp neemt toe maar ook de druk op de
gemeenschap. In de vragenlijst is gevraagd of

respondenten beroep kunnen doen op mensen voor
bijvoorbeeld hulp bij huishoudelijk werk, klusjes,
kinderopvang, persoonlijke verzorging, vervoer en
administratieve zaken.
85% van de inwoners geeft aan over een informeel
netwerk te beschikken. Buren worden het vaakst
genoemd gevolgd door vrienden / kennissen. Uit
figuur 20 blijkt dat noaberschap, het bijstaan van
buren, nog steeds aanwezig is in WichmondVierakker. Respondenten geven aan een beroep te
kunnen doen op buren en dorpsgenoten.

De bakker heeft dus een dubbele functie. Enerzijds is
het een commerciële voorziening, anderzijds heeft het
een sociale functie voor een bijna een derde van de
respondenten. Dit kwam ook uit de diepte interviews
en de exploratieve workshop naar voren.
Ook Socii; de sportvereniging (27%), het café D’n Olde
Kriet (23%), de kerk (17%) en de school/kinderopvang
(13%) worden vaker genoemd (figuur 21).
Respondenten geven tevens aan dat ontmoetingen in
en rondom de woning (10%) en bij de buren (7%)
plaatsvinden. De categorie anders (9%) zijn
antwoorden die in geen van de categorieën in te delen
zijn en te weinig voorkomen om er een eigen categorie
van te maken, bijvoorbeeld plekken buiten
Wichmond-Vierakker.

11% van de respondenten zegt niet zeker te weten of
ze een beroep kunnen doen op één of meer van deze
mensen, 4% zegt geen hulp te kunnen ontvangen van
een van de contacten. 15% van de respondenten is
dus niet zeker van een informeel netwerk. Mannen
geven vaker aan niet zeker te zijn van een informeel
netwerk (19%) dan vrouwen (11%). Ook naar leeftijd
vinden we een verschil, van de respondenten van
boven de 65 jaar geeft 26% aan niet zeker te zijn van
een informeel netwerk ten opzichte van 11% van de
respondenten jonger dan 65 jaar. Onder ouderen is er
dus maar liefst een kwart (N=17) dat aangeeft niet
zeker te zijn van hulp.

¹²De Witt, S. & van Beuningen, J. (2016). Eenzaamheid in
Nederland. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
¹³SCP (2007). Verschillen in Verzorging, Sociaal en Cultureel
Plan Bureau, Den Haag.
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Verbondenheid

9% van inwoners noemt verenigingen en festiviteiten
als plekken waar men wel eens een praatje maakt. 8%
van de inwoners geeft aan wel eens praatje te maken
bij het Ludgerus. De overige voorzieningen, een
samenvoeging van de theetuin, boerderijwinkel d’n
Vierakker en Witmundi, wordt door 4% van de
respondenten genoemd.

73% van de inwoners geeft aan zich verbonden te
voelen met Wichmond-Vierakker (figuur 22). 42%
hiervan geeft aan zich zeer verbonden te voelen met
het dorp.
Binnen het dorp ervaren niet alle inwoners eenzelfde
mate van verbondenheid met het dorp. Inwoners met
thuiswonende kinderen voelen zich sterker verbonden
(85%) dan inwoners zonder thuiswonende kinderen
(66%).

Figuur 31 (bijlage) laat de ontmoetingsplekken zien die
verschillen naar leeftijdscategorie. In lijn met de
verwachting is de school vooral een ontmoetingsplek
voor inwoners tussen de 18 en 50 jaar.

De leeftijdscategorie 36 – 50 voelt zich het sterkst
verbonden met het dorp (85%), dit zal waarschijnlijk
dus samenhangen met het hebben van kinderen. Van
de leeftijdscategorie 18 – 35 voelt 82% zich verbonden
met het dorp. Van de leeftijdscategorie 65+ voelt 70%
zich verbonden. Opvallend is dat de leeftijdscategorie
51 – 65 zich het minst verbonden voelt met het dorp,
namelijk 63%.

Socii is ook meer een ontmoetingsplek voor deze twee
leeftijdscategorieën dan voor mensen van boven de
50 jaar en vooral minder voor mensen van boven de
65 jaar. Tegenovergesteld is de kerk meer een
ontmoetingsplek voor ouderen. De jongste
leeftijdscategorie noemt de kerk helemaal niet als
ontmoetingsplek.
Buiten, dus in de straat, buurt of het bos of tijdens een
wandeling is een ontmoetingsplek voor alle
leeftijdscategorieën. Echter ligt het percentage in de
leeftijdscategorie 18-35 (66%) en de leeftijdscategorie
36-50 (77%) hoger dan in de twee oudere
leeftijdscategorieën. Voor de bakker en café D’n Olde
Kriet wordt er geen verschil naar leeftijd gevonden. Dit
lijken
dus
ontmoetingsplekken
voor
alle
leeftijdsgroepen.

Mensen die actief zijn in een vereniging voelen zich
sterker verbonden met het dorp dan mensen die niet
actief zijn. De dorpsbinding staat ook in relatie tot de
woonduur in het dorp, inwoners die langer in
Wichmond-Vierakker wonen voelen zich sterker
verbonden met het dorp.
“Ik denk dat we best trots mogen zijn op alles
wat wij hier nog hebben.”

Figuur 21: Ontmoetingsplekken Wichmond-Vierakker, in %.
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Figuur 22: Het % inwoners dat zich verbonden voelt met het
dorp
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Veiligheid
Gevoelens van onveiligheid zijn bijna niet aanwezig bij
inwoners van het dorp. Maar 4,5% van de
respondenten geeft aan zich soms onveilig te voelen,
de categorie vaak komt helemaal niet voor. 28% geeft
aan zich zelden onveilig te voelen en 67,5% geeft aan
zich nooit onveilig te voelen.
De afzonderlijke vragen over veiligheid laten
eenzelfde verhaal zien. ’s Avonds of ’s nachts niet open
doen omdat men het niet veilig vindt, in WichmondVierakker omlopen of omrijden om onveilige plekken
te vermijden, kinderen niet toestaan ergens naar toe
te gaan omdat men het niet veilig vindt of gevoelens
van onveiligheid als men ’s nachts over straat loopt in
Wichmond-Vierakker komen bijna niet voor. Dit komt
overeen met de resultaten van de diepte interviews en
de workshop. Veiligheid lijkt geen thema te zijn. Alleen
het steegje tussen de Dorpsstraat en de Beeklaan
wordt genoemd in verband met verlichting.

Afbeelding 4
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8.Voorzieningen
Tevredenheid met voorzieningen in Wichmond-Vierakker
Aanbod van voorzieningen

Figuur 23: Tevredenheid met speelmogelijkheden voor
jonge kinderen, in %.

68% van de inwoners is tevreden met het aanbod van
voorzieningen in Wichmond-Vierakker. Het overige
percentage is met name niet ontevreden maar ook
niet tevreden. Maar 4,5% is ontevreden. Van de
focusgroepen verschilt de tevredenheid alleen naar
huishoudenssituatie: mensen met thuiswonende
kinderen zijn tevredener (76%) dan mensen zonder
thuiswonende kinderen (62%). Ondanks dat het
aanbod van voorzieningen in Wichmond-Vierakker
laag is, zijn de inwoners wel tevreden. Uit de diepte
interviews kwam naar voren dat het een gegeven is
dat er weinig voorzieningen zijn, maar dat de inwoners
erg tevreden zijn met wat er nog wel is. Dat de school
en de bakker er nog zijn wordt belangrijk genoemd.
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Figuur 24: Tevredenheid met voorzieningen voor de jeugd,
in %.

Aanbod voor diverse doelgroepen
Het percentage respondenten dat geen mening heeft
ligt erg hoog bij de stellingen met betrekking tot
voorzieningen voor diverse doelgroepen. Van de
mensen die officieel niet in Wichmond-Vierakker
wonen heeft echter bijna iedereen geen mening.
Vandaar dat deze categorie respondenten uit de
analyse is gelaten voor deze stellingen.

Tevredenheid
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Figuur 23 laat de tevredenheid met de
speelmogelijkheden voor jonge kinderen (tot 12 jaar)
zien. Van de inwoners met een mening is 68%
tevreden. 37% van de inwoners heeft hier geen
mening over of weet het niet.
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Figuur 24 laat de tevredenheid met de voorzieningen
voor de jeugd (vanaf 12 jaar) zien. 49% van de
respondenten heeft hier geen mening over of weet
het niet. Maar 25% van de respondenten die een
mening hebben is tevreden over deze voorzieningen.
75% (N= 69) is dus niet tevreden over de
voorzieningen voor de jeugd. Dit kwam ook vaak terug
in de open antwoorden, inwoners geven aan dat er
weinig te doen is voor de jeugd.

“Er zijn weinig speelmogelijkheden voor jonge
kinderen zoals in veel andere woonwijken. De vraag
is of er in deze landelijke omgeving behoefte aan is.
Voor de oudere jeugd 12 - 16 jaar is er weinig te
doen, een clubhuis, jeugdhonk met wekelijkse
zaterdagactiviteit is misschien een idee. De vraag is
ook of daar behoefte aan is. Eerst onderzoeken.”
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Figuur 25 laat de tevredenheid met de voorzieningen
voor ouderen zien. 47% van de respondenten heeft
geen mening. Ongeveer de helft van de ouderen is
tevreden met de voorzieningen. Uitgesplitst naar de
leeftijdscategorie van 65+ verandert dit niet, ongeveer
de helft van de senioren is tevreden.

Figuur 25: Tevredenheid met voorzieningen voor ouderen,
in %.
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Verenigingsleven
Van de inwoners geeft 46% aan actief te zijn in het
verenigingsleven van Wichmond-Vierakker. 63% geeft
aan het bestaande aanbod van verenigingen
voldoende te vinden. 2% geeft aan het bestaande
aanbod niet voldoende te vinden en 37% geeft aan het
niet te weten. Deze 37% is een hoog percentage van
inwoners dat zegt niet te weten of het aanbod
voldoende is. De vraag is of ze goed op de hoogte zijn
van het aanbod.

0%

% (zeer) tevreden

“Voor oudere mensen wordt via de Zonnebloem wel
wat georganiseerd en via de kerk, maar er is niet echt
een huisvesting voor ouderen of een ‘trefpunt’.”

“Het zou fijn zijn voor eenzame ouderen dat er ook
kleinschalige ontmoetingsmogelijkheden zijn. Dus
niet zoals Soos met grote groep, maar in bijvoorbeeld
groepjes van 4 mensen.”

Maaltijdregeling
Aan de respondenten is gevraagd of ze behoefte
hebben aan, of zich in willen zetten voor een
maaltijdregeling gericht op het gezamenlijk nuttigen
van de maaltijd of maaltijd bezorging aan huis door
dorpsgenoten. 8% van de inwoners geeft aan
behoefte te hebben aan of zich in te willen zetten voor
een maaltijdbezorging aan huis door en voor
dorpsgenoten. 10% geeft dit aan voor een
maaltijdregeling gericht op het gezamenlijk nuttigen
van de maaltijd.
Figuur 26: Het % inwoners dat wil deelnemen aan of zich
inzetten voor een maaltijdregeling
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Van de respondenten die actief zijn in een vereniging
vindt 81% het aanbod voldoende, 3% vindt het niet
voldoende en 16% weet het niet. Van de
respondenten die niet actief zijn in een vereniging
vindt 49% het aanbod voldoende, 1% vindt het aanbod
niet voldoende en 50% weet het niet. Het bestaande
aanbod lijkt dus voldoende te zijn.
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9.Verhuizen
Verhuisredenen en verhuisplannen
Verhuisredenen

Vrouwen (19%) geven vaker aan dan mannen (11%)
dat de huidige woning niet levensloopbestendig is een
aanleiding zou kunnen zijn om te verhuizen. 19% van
de inwoners geeft aan dat de bereikbaarheid een
reden voor verhuizing zou kunnen zijn. In hoofdstuk 3
kwam naar voren dat de bereikbaarheid door bijna
iedereen als goed wordt beoordeeld. Wel hebben
bijna alle respondenten de beschikking tot een auto en
voelen zich relatief gezond. Het lijkt dus zo als de
bereikbaarheid niet meer als goed wordt ervaren, dit
wel degelijk een reden kan zijn om te verhuizen. 10%
van de respondenten heeft een andere reden
gegeven, 3% (N=7) geeft aan dat de gezondheid of niet
meer mobiel zijn een reden is. Verder wordt onder
andere werk een aantal keer genoemd.

De meest voorkomende mogelijke reden voor
verhuizing is het tekort aan winkels in WichmondVierakker, 35% van de inwoners geeft aan dat dit een
aanleiding zou kunnen zijn om te verhuizen. Opvallend
is dat onvoldoende zorgvoorzieningen of andere
voorzieningen maar door 14% en 10% worden
genoemd, het gemis van een winkel is blijkbaar sterker
dan dat van andere voorzieningen. Vrouwen (21%)
geven vaker aan dan mannen (6%) dat onvoldoende
zorgvoorzieningen een reden tot verhuizen zou
kunnen zijn.
In hoofdstuk 4 kwam naar voren dat een relatief grote
groep de eigen tuin te groot vindt, 23% van de
respondenten geeft aan dat dit een aanleiding kan zijn
om te verhuizen. Het zijn vooral de oudere
leeftijdscategorieën die dit als reden geven. Van de
leeftijd 51 – 65 geeft 35% het als reden en van de
leeftijd 65+ geeft 27% het als reden. De woning is te
groot (19%), de huidige woning is niet
levensloopbestendig (15%), de woning is te klein (6%)
en de indeling van de woning (6%) zijn andere
aanleidingen die met het huis te maken hebben.

Verhuisplannen
De verhuisgeneigdheid in Wichmond-Vierakker is laag,
89% geeft aan niet te willen verhuizen binnen vijf jaar.
Mensen van boven de 65 jaar willen minder vaak
verhuizen (5%) dan mensen van onder de 65 jaar
(14%). Tussen de andere leeftijdsgroepen lijken er
geen verschillen te bestaan. In huishoudenssituatie zit
alleen voor alleenstaande met inwonende kinderen
(N=7) een groot verschil vergeleken met de andere
huishoudenssituaties, maar liefst 71% wil verhuizen
binnen vijf jaar.

Voor alleen de woning is te klein wordt er een verschil
naar leeftijd gevonden, voornamelijk de leeftijd 18 –
35 geeft dit als reden (34%).
Figuur 27: Mogelijke redenen voor verhuizing, in %.
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10.

Conclusie
De belangrijkste uitkomsten van de vragenlijst en vervolgstappen

Gezondheid
Het grootste gedeelte van de
inwoners voelt zich gezond
(86%). Bijna geen van de
respondenten
wordt
sterk
belemmerd in zijn of haar
dagelijkse bezigheden. De vraag
is of dit een selectie effect is:
moeten mensen die wel sterk
belemmerd zijn in de dagelijkse
bezigheden verhuizen mede
omdat
het
aanbod
van
voorzieningen, de bereikbaarheid en de woonomgeving niet
geheel passend is voor de
leefsituatie?
Gebondenheid
De gebondenheid met het dorp
is hoog. Gemiddeld wonen
respondenten al 28 jaar in
Wichmond-Vierakker. Van de
respondenten met volwassen
kinderen heeft 38% één of meer
kinderen die nog in het dorp
wonen. De verhuisgeneigdheid is
laag, 89% geeft aan niet van plan
zijn te verhuizen binnen vijf jaar.
Woning
91% geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn over de eigen
woning. Inwoners voelen zich
thuis in de woning en vinden dat
de woning een goede sfeer
ademt (97%). Een relatief grote
groep (16%) vindt de eigen tuin
te groot, dit lijkt in verband te
staan met het onderhoud.
Ouderen vinden de tuin vaker te
groot.

Woonomgeving
91% van de inwoners is tevreden
tot zeer tevreden met de
woonomgeving.
Over
het
onderhoud van openbaar groen
en vooral de verkeersveiligheid
en
de
kwaliteit
van
internettoegang/verbinding zijn
inwoners minder tevreden. 43%
geeft aan niet tevreden te zijn
over verkeersveiligheid en 60%
niet over de kwaliteit van
internettoegang/verbinding.
70% van de respondenten met
thuiswonende kinderen geeft
aan
dat
er
onveilige
verkeerssituaties
zijn
in
Wichmond-Vierakker. Jongeren
en mensen in het buitengebied
zijn nog minder tevreden over
het internet, 78% is niet
tevreden.
Geschiktheid
woning
en
woonomgeving op termijn
52% van de inwoners geeft aan
de woning en woonomgeving
geschikt te vinden om in te
blijven wonen, ook als ze ouder
worden. 24% vindt het niet
geschikt.
De meest gegeven reden is dat er
onvoldoende voorzieningen zijn
(60%).

47% van de respondenten geeft
aan dat ze in de huidige woning
willen blijven wonen, 13% zegt
dit niet te willen en 40% weet
het (nog) niet zeker. De
leeftijdscategorie 51-65 is hier
het meest onzeker over.

30

Aanpassingen in de woning
63% van de inwoners heeft één
of meerdere aanpassingen in de
woning. Vooral de aanwezigheid
van een slaapkamer en/of
badkamer op begane vloer komt
vaak voor.
Mobiliteit en bereikbaarheid
Bijna alle respondenten geven
aan over een rijbewijs en auto te
beschikken (94%). Het auto
gebruik ligt ook hoog, 96% geeft
aan de auto als bestuurder te
gebruiken en 62% doet dit
dagelijks.
De bereikbaarheid van de
omliggende dorpen en steden
wordt als goed beoordeeld door
93% van de inwoners. Van de
inwoners die geen rijbewijs
hebben
of
niet
kunnen
beschikken over een rijbewijs
beoordeelt
47%
de
bereikbaarheid als matig tot
slecht.
Overlast en veiligheid
Zowel overlast als veiligheid
lijken niet echt een issue in
Wichmond-Vierakker.
Alleen
overlast
door
hondenpoep (28%) en overlast
door zwerfafval, (38%) komen
vaker voor. Maar 4,5% van de
respondenten geeft aan zich
soms onveilig te voelen en geen
van de respondenten geeft aan
zich vaak onveilig te voelen.

Toegankelijkheid
Veel respondenten geven aan
geen mening over de stellingen
met
betrekking
tot
toegankelijkheid te hebben of
het niet te weten. Van de
respondenten met wel een
mening geeft 50% aan niet
tevreden te zijn over de
bereikbaarheid van openbare
gebouwen.
Toegangsdeuren
lijken geen obstakel te vormen
maar openbare gebouwen lijken
ook weer niet zo ingericht dat
ouderen of mensen met een
beperking makkelijk naar binnen
kunnen. Er lijken niet voldoende
toiletten aanwezig te zijn waar je
met een rolstoel in kan, 73% van
de inwoners is het niet eens met
deze stelling. 44% is het er mee
eens dat in de openbare
gebouwen drempels aanwezig
zijn die een probleem vormen.
39% van de respondenten vindt
dat de trottoirs een probleem
vormen. 73% vindt dat er niet
voldoende bankjes zijn voor
mensen met een beperkt
uithoudingsvermogen.
Contacten
Bijna alle respondenten geven
aan dat ze andere buurt- en
dorpsgenoten
ten
minste
maandelijks groeten. 81% geeft
aan dit meerdere keren per week
te doen. 46% geeft aan
meerdere keren per week een
praatje te maken. Bij elkaar op de
koffie komen en samen leuke
dingen doen komt voornamelijk
maandelijks of minder vaak dan
maandelijks
voor.
Weinig
respondenten (14%) hebben
behoefte aan meer contact.
Eenzaamheid

8% van de respondenten geeft
aan zich soms eenzaam te
voelen.

De categorie vaak komt helemaal
niet voor. Alleenstaanden en
mensen zonder thuiswonende
kinderen zijn vaker eenzaam. Er
zijn geen verschillen gevonden
voor de andere focusgroepen.
Informeel netwerk

85% van de inwoners geeft aan
over een informeel netwerk te
beschikken. Veel mensen kunnen
een beroep doen op buren
(60%)
en
op
andere
dorpsgenoten (23%). 15% van
de inwoners beschikt niet over
een informeel netwerk. Onder
ouderen ligt het percentage
hoger (26%).
Ontmoetingsplekken
59% van de respondenten geeft
aan mensen te ontmoeten
buiten (op straat, in de buurt, in
het bos of tijdens een
wandeling). 32% noemt de
bakker als sociale ontmoetingsplek. Socii (27%) wordt vaker
genoemd door de jongere
leeftijdscategorieën. De bakker
en café D’n Olde Kriet lijken
ontmoetingsplekken voor alle
leeftijden. De school en Socii
vooral voor jongeren en de kerk
vooral voor ouderen.
Verbondenheid

73% van de inwoners voelt zich
verbonden met WichmondVierakker. 42% geeft aan zich
zeer verbonden te voelen met
het dorp.
Voorzieningen

68% van de inwoners is tevreden
met
het
aanbod
van
voorzieningen. Maar 4,5% is
ontevreden. Het voorzieningenniveau in Wichmond-Vierakker is
laag maar desondanks zijn de
inwoners tevreden met wat er
nog wel is.
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De tevredenheid met de
voorzieningen voor de jeugd
(vanaf 12) ligt een stuk lager. Van
de 96 respondenten die hier een
mening over hebben is maar
liefst 75% niet tevreden met
deze voorzieningen.
Van de 102 respondenten die
een mening hebben over de
voorzieningen voor ouderen in
Wichmond-Vierakker is 49%
tevreden. Uitgesplitst naar de
leeftijdscategorie 65+ verandert
dit niet, ongeveer de helft van de
senioren is tevreden en de
andere helft is niet tevreden.
Verenigingsleven
Van de inwoners geeft 46% aan
actief
te
zijn
in
het
verenigingsleven. Het bestaande
aanbod wordt als voldoende
ervaren, maar 2% van de
respondenten geeft aan het niet
voldoende te vinden.
Verhuisredenen
De meest genoemde mogelijke
reden voor verhuizing is het
gebrek aan winkels, 35% van de
respondenten noemt dit als
reden.
Onvoldoende
zorgvoorzieningen en onvoldoende
andere voorzieningen worden
beduidend
minder
vaak
genoemd. De tuin te groot
(23%), de woning te groot (19%)
en de bereikbaarheid (19%)
worden verder vaker genoemd.

Vervolgstappen
Door middel van de diepte-interviews, workshop en
de vragenlijst is getracht de sociale component (de
wensen en behoeften van de inwoners) van
leefbaarheid in kaart te brengen. De fysieke
component wordt door middel van een ruimtelijke
analyse van het dorp in kaart gebracht. Door de
ruimtelijke kenmerken van het dorp naast de in
kaart gebrachte wensen en behoeften van de
inwoners te leggen, kunnen knelpunten inzichtelijk
gemaakt worden. Hierop volgend kan, in
samenwerking met de initiatiefgroep en
dorpsbewoners, nagedacht worden over mogelijke
oplossingen in de fysieke woonomgeving om beter
tegemoet te komen aan de wensen en behoeften
van inwoners. Tevens zal in het kader van het KRAKE
project in de eerste helft van 2019 het lectoraat
Architecture in Health een zelfmanagementprogramma opleveren ter ondersteuning van kleine
kernen in het proces de leefbaarheid in de kern te
handhaven en optimaliseren.
De resultaten van de vragenlijst laten zien dat er een
aantal thema’s zijn die onder de dorpsbewoners
meer leven of waar een deel van de respondenten
minder tevreden over is. De werkgroep ‘Aangenaam
Leven’ wil een vijftal van deze thema’s in
samenwerking met de inwoners van WichmondVierakker oppakken.
De thema’s zijn:
 Verkeersveiligheid
 Voorzieningen voor de jeugd
 Openbaar groen en tuinen
 Zorg en onderlinge hulp
 Wonen en woningen
Voor elk van de thema’s zal geprobeerd worden een
eigen werkgroep te vormen. De werkgroep
‘Aangenaam Leven’ zal in dezelfde vorm blijven
bestaan en een overkoepelende functie hebben.
Mocht u interesse hebben om iets bij te dragen,
kunt u mailen naar het secretariaat van het
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker.
Alle open antwoorden van de vragenlijst zijn
(anoniem) teruggekoppeld aan de werkgroep.
Concreet
genoemde
zaken
kunnen
dus
geanonimiseerd zijn. Als u een concreet antwoord
heeft gegeven en uit de anonimiteit wilt kun u
daarvoor ook mailen naar het secretariaat.
Email: secretatiaatdorpsbelangwv@gmail.com
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11.

Bijlage

Figuur 28: Type woning, in %.
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Figuur 29: Het % inwoners van WV dat in de woning wil blijven wonen als men ouder wordt, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd
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Figuur 30: Aanpassingen in de woning, in %.
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Figuur 30: Ontmoetingsplekken uitgesplitst naar leeftijd, in %.
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Deelrapportage
Ruimtelijke analyse

1

Colofon
Arnhem, november 2017
Lectoraat Architecture in Health
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nederlands-Duitse samenwerkingsproject “Krachtige Kernen/Starke Dörfer” (KRAKE).
Onderzoek en rapportage:
Dr. Nienke Moor
Ir. Kim Hamers
Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi
Met dank aan Jesse Bakker, Anouk Basters, Kim Cornelissen en Lotte Harmeling van het studenten atelier ‘KRAKE’ (september 2017-januari 2018) voor de hulp met de dataverzameling.
Dit is een onderzoeksrapport in samenwerking met de werkgroep ‘Aangenaam Leven’ (Wichmond – Vierakker).
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Doel & aanleiding
Het doel van de (sociaal-)ruimtelijke analyse is tweedelig. Ten
eerste zullen de knelpunten die uit de resultaten van de diepte-interviews, de exploratieve workshop en de enquête naar
voren zijn gekomen gevisualiseerd worden. Dit kan helpen
bij het inzichtelijk maken en verifiëren van deze knelpunten.
Daarbij kunnen plattegronden of impressies een bijdrage leveren en dienen als ‘praatplaat’ in het vervolgtraject waarin
naar aanbevelingen en oplossingen gezocht wordt. Ten
tweede zal door middel van de (sociaal) ruimtelijke analyse
getracht worden de dorpsstructuur en de openbare ruimten
in het dorp in kaart te brengen. Aan de hand van relevante
factoren en deelfactoren die van invloed zijn op de fysieke
omgeving in relatie tot de leefbaarheid worden specifieke
plekjes in de openbare ruimte geobserveerd. Omdat niet
al deze factoren in een enquête bevraagd kunnen worden,
komen deze deels in de ruimtelijke analyse aan bod. Door
deze factoren in kaart te brengen en te analyseren is het
mogelijk bepaalde impliciete behoeften van dorpsbewoners
expliciet te maken. En ook hier geldt dat het visualiseren van
bepaalde factoren kan bijdragen of ondersteunen in de discussie omtrent aanbevelingen of oplossingen ten behoeve
van ruimtelijke interventies met als doel de leefbaarheid te
verbeteren.

De ruimtelijke analyse bestaat uit een meer algemene
analyse op dorpsniveau waarbij de structuur van het dorp,
in verschillende lagen, in kaart wordt gebracht. Daarnaast
worden een aantal specifieke plekken in de openbare ruimte
besproken. Aan de hand van relevante factoren zal het
functioneren van deze voorzieningen of plekken in de openbare ruimte bekeken worden. De knelpunten van de plekken
worden in kaart gebracht en voor een aantal plekken zal in
het eindrapport aanbevelingen worden gedaan aan de hand
van onder andere referentieprojecten ter inspiratie. De (ontwerp)aanbevelingen die in het woonconcept gedaan worden
kunnen door de werkgroep worden meegenomen in het
implementatietraject en het realiseren van daadwerkelijke
(ruimtelijke) oplossingen.
In het geval van de ruimtelijke analyse is het plangebied
ingekaderd tot de kern van Wichmond. Dit wil niet zeggen
dat er buiten de kern, in het buitengebied en Vierakker, geen
knelpunten zijn genoemd of in de eerdere resultaten aan
bod zijn gekomen. Maar indien er sprake is van mogelijke
ruimtelijke interventies in de fysieke woonomgeving, wordt,
met het oog op het aantal potentiële gebruikers, de focus
gelegd op de kern van Wichmond.
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Afbeelding 5.
WIchmond in 1850. Bron:
www.topotijdreis.nl/, geraadpleegd op 24 oktober
2017.

Afbeelding 1.
Wichmond in 1900. Bron:
www.topotijdreis.nl/, geraadpleegd op 24 oktober
2017.

Afbeelding 2.
Wichmond in 1950. Bron:
www.topotijdreis.nl/, geraadpleegd op 24 oktober
2017.

Afbeelding 3.
Wichmond in 2000. Bron:
www.topotijdreis.nl/, geraadpleegd op 24 oktober
2017.

Afbeelding 4.
Wichmond in 2016. Bron:
www.topotijdreis.nl/, geraadpleegd op 24 oktober
2017.

Historische analyse

Vanaf 1900
Vanaf 1950
Vanaf 2000

Afbeelding 6.

Plattegrond - Historische analyse Wichmond

Vanaf 2016

1.1 Historische analyse
Bovenstaande plattegrond geeft een indruk van het ontstaan en de groei van de kern van Wichmond. Afbeelding
1 t/m 4 geven de ontwikkeling van het dorp door de tijd
weer. Bij benadering zijn de eerste ontsluitingswegen en
gebouwen aangegeven. De noord-zuid ontsluiting middels
de Dorpsstraat en de oost-west ontsluiting middels de
Baakseweg waren al goed zichtbaar rond 1850. Wichmond
is langs deze routes ontstaan als lintbebouwing aan de
Dorpsstraat, waarvan de Protestantse Kerk centraal stond.
Aan de Dorpsstraat waren tevens de school en drosterij
gelegen, zie afbeelding 1.
Wichmond is vervolgens uitgebreid richting het oosten,
wat resulteerde in het verleggen van de hoofdaders van
het dorp. De dorpsstraat werd als doorgaande route deels
vervangen door de Beeklaan, welke als verlengde van de
Lankhorsterstraat naar het noorden werd doorgetrokken,
zie afbeelding 3. Het dorp is vanuit de lintbebouwing aan
de Dorpstraat steeds verder naar het oosten uitgebreid.

Toch lijkt het historische gedeelte van het dorp, rondom de
Dorpsstraat, gelet op de functies en karakter van dit gedeelte van de kern, van grote betekenis voor de bewoners. Dit
lijkt mede samen te hangen met de historische gebouwen
die hier gesitueerd zijn.
Door de verbinding en samenhang tussen de Dorpsstraat
en de Beeklaan te vergroten, kan deze historische betekenis
geaccentueerd worden. Verschillende opties zijn hiervoor
denkbaar. Door middel van het toevoegen of verbeteren
van een secundaire route tussen deze straten kan de verbinding en het gebruik van de openbare ruimte verbeterd
worden. Maar ook het kritisch nadenken over de bestaande
openbare ruimten en het onderling verbinden en opnieuw
inrichten hiervan kan de aantrekkelijkheid en het gebruik
binnen de historische kern optimaliseren. Na de ruimtelijke
analyse op dorpsniveau zal op een aantal plekken in de
openbare ruimte worden ingezoomd, waarbij de samenhang tussen deze gebieden tevens aan bod komt.
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Situering en bereikbaarheid

Zutphen

Vierakker
Vorden

Wichmond

©OpenStreetMap
Afbeelding 7.

Locatie Wichmond-Vierakker

2.1 Afstand tot omliggende dorpen/steden
De gemeente Bronckhorst, waarin Wichmond gelegen is,
heeft een relatief lage bewoners dichtheid; 129 inwoners
per km2 ten opzichte van 504 inwoners per km2 in Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen
19-9-2017). Afbeelding 7 geeft de ligging van Wichmond
en Vierakker ten opzichte van zijn omgeving weer. Dit geeft
aan dat de gemeente Bronckhorst een gebied is waar relatief weinig mensen in relatie tot het oppervlakte wonen.
Kijkend naar de bereikbaarheid van een dorp, speelt de afstand tot en ontsluiting naar omliggende dorpen en steden
een rol, met name als het dorp op omliggende dorpen en
steden is aangewezen voor een groot deel van de voorzieningen. De bereikbaarheid is enerzijds afhankelijk van eigen
vervoer, zoals de auto, fiets, motor, etc. Anderzijds is het
van belang dat het plangebied met het openbaar vervoer
makkelijk en op regelmatige tijdstippen te bereiken is.

Voor de kern van Wichmond geldt dat een aantal dorpen en
steden met de auto, in relatief korte duur, bereikbaar
zijn. Zutphen (9,2 km.), Hengelo (7,4 km.) en Vorden (6,3
km.) zijn de meest nabijgelegen plaatsen en zijn allemaal
binnen een kwartier met de auto te bereiken. Ook Steenderen (6,4 km.), Baak (3,3 km.) en Brummen (12,2 km) zijn
vanuit Wichmond in respectievelijk 8 en 16 min. met de
auto bereikbaar. Met het openbaar vervoer is de reistijd
echter langer en vooral erg onregelmatig. Dit heeft te
maken met het feit dat in Wichmond de enige vorm van
openbaar vervoer de buurtbus is, welke niet de gehele dag
door rijdt. Zo is Zutphen met het openbaar vervoer binnen
21-53 min. bereikbaar en Vorden binnen 12-46 min. Een
aantal personen uit het dorp geeft aan dat de buurtbus
een verbetering is ten opzichte van voorheen, toen er nog
geen busverbinding was. Het blijft wel een feit dat wanneer
dorpsbewoners mobiliteitsproblemen krijgen en niet meer
in de gelegenheid zijn zich per auto te vervoeren, het gemis
aan voorzieningen in het dorp als een knelpunt ervaren kan
worden.

9

10

Afbeelding 8.
3. Kruising Baakseweg Dorpsstraat. Bron: Google streetview, geraadpleegd
op 10 oktober 2017.

Afbeelding 9.
1. Kruising Dorpsstraat - Baron
van der Heijdenlaan. Bron: Google streetview,
geraadpleegd op 10 oktober 2017.

Afbeelding 10.
2. Kruising Vierakkersestraatweg
- Baron van der Heijdenlaan. Bron: Google streetview,
geraadpleegd op 10 oktober 2017.

Afbeelding 11.
4. Kruising Baakseweg Beeklaan. Bron: Google streetview, geraadpleegd op
10 oktober 2017.
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Zutphen (9,2 km.)

2
1

3

Vorden (6,3 km.)

4

Steenderen (6,4 km.)
Baak (3,3 km.)

Hengelo (7,4 km.)
Afbeelding 12.

Plattegrond - structuur Wichmond

Schaal 1:5000

2.2 Ontsluiting - Wegen- en waterstructuur
Aan de noordwest zijde wordt de kern van Wichmond
begrensd door de Baakse Beek. Aan de zuidzijde wordt
het dorp begrensd door de Baakseweg die Baak en Vorden
(via Wichmond) verbindt. Dit is dan ook de hoofdontsluiting van de kern van Wichmond. Van noord naar zuid
loopt de Beeklaan als doorgaande route door de kern van
Wichmond. Deze verandert ten noorden van Wichmond in
de Vierakkersestraatweg richting Zutphen en ten zuiden
loopt deze over in de Lankhorsterstraat richting Hengelo.
Ook de Dorpsstraat ontsluit de kern van noord naar zuid,
welke buiten het dorp aansluit op de Baakseweg. De noordoost zijde van de kern wordt door de Baron van der

Heijdenlaan ontsloten. Deze loopt over in de Hackforterweg
en buiten de kern sluit deze aan op de Baakseweg.
De knooppunten die vanaf de doorgaande wegen de rest
van het dorp ontsluiten zijn in bovenstaande afbeelding
weergegeven, zie tevens afbeelding 8 t/m 11 op de linker
pagina. Van belang is dat deze knooppunten goed overzichtelijk zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen.
De plattegrond toont dat de belangrijkste ontsluitingswegen in het dorp rondom de historische kern gelegen zijn. De
oostzijde van het dorp heeft meer te maken met bestemmingsverkeer.
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Afbeelding 13.

Afbeelding 14.
atelier KRAKE .

Bustijden lijn 193a Wichmond-Vierakker. Bron: Dorpsbelang Wichmond-Vierakker, z.j.

Foto busstop aan de Hackforterweg. Bron: Studenten

Afbeelding 15.
atelier KRAKE .

Foto busstop aan de Dorpsstraat. Bron: Studenten
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Zutphen

Vorden

Route buurtbus 193

Afbeelding 16.

Plattegrond - ontsluiting Wichmond

Bushaltes buurtbus 193

Weg met maximum snelheid van 50km/h.
Weg met maximum snelheid van 30km/h.
Voetgangersroute

2.3 Ontsluiting en netwerk van openbaar
vervoer
De doorgaande route, de Baakseweg, is aan de zuidzijde
van de kern gesitueerd en zorgt voor een begrenzing van de
kern. De maximum snelheid is 50km/h. Vanaf de rotonde
op de Baakseweg loopt haaks hierop de Beeklaan het dorp
door, welke het dorp langs de Y-as ontsluit. Parallel hieraan
loopt de Dorpsstraat en aan de noordoostzijde de Vierakkersestraatweg welke overloopt in de Lankhorsterstraat.
Binnen de kern geldt een maximum snelheid vam 30km/h.

De buurtbus heeft in de dorpskern 3 haltes, twee haltes
(aan beide zijden van de straat) in de Dorpsstraat en een
aan de Hackforterweg. De bus rijdt via Wichmond tussen
Zutphen en Vorden en komt 9 keer gedurende de dag door
Wichmond heen. In de avonduren is het niet mogelijk het
dorp per openbaar vervoer te bereiken of te verlaten. Wel
is het mogelijk de belbus te reserveren.
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Afbeelding 17.

Beeklaan, terugliggende rooilijn en voortuin. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober 2017.

Afbeelding 18.

Dorpsstraat, terugliggende rooilijn en voortuin. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober 2017.

Situering en bereikbaarheid

Afbeelding 19.

Plattegrond - dichtheid Wichmond

Schaal 1:5000

2.4 Dichtheid - Bebouwingstructuur
De kern van Wichmond heeft ten opzichte van de gemeente
Bronckhorst een hoge dichtheid, namelijk 1.236 inwoners
per km2 1 ten opzichte van gemiddeld 129 inwoners per
km2 in de hele gemeente. Het buitengebied van Wichmond
en Vierakker heeft daarentegen een erg lage dichtheid, 49
respectievelijk 51 inwoners per km2 2. De dichtheid in de
kern van Wichmond is in verhouding met de dichtheid van
een stedelijk gebied relatief laag (als voorbeeld, Zutphen
heeft een dichtheid van 1.143 inwoners per km2 3). Dit is
terug te zien in de situering en de afmetingen van de percelen binnen de kern van Wichmond en het buitengebied
van Wichmond en Vierakker. De verkaveling in de kern van
Wichmond is weliswaar niet zo ruim van opzet als in het
buitengebied, maar nog steeds ruim.
1
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen
19-9-2017
2
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen
19-9-2017
3
CBS (2015). Demografische kerncijfers per gemeente
2015. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

15

Relatief zijn er niet veel rijtjeswoningen of grotere bouwblokken. Vrijstaande woningen op een groot kavel of
twee-onder-een-kappers zijn daarentegen veel te vinden.
Relatief hebben bewoners dan ook een groot oppervlakte
privé buitenruimte. Een schaalsprong is hooguit zichtbaar
ter plaatse van de basisschool en kinderopvang, de protestantse kerk en de recreatie aan de noordoost zijde van de
kern. Buiten de kern zorgen de agrarische bedrijven voor
een schaalvergroting, weliswaar met een lage dichtheid.
De openbare ruimte oogt ruim. Dit heeft mede te maken
met de terugliggende rooilijn van de woningen, waardoor
de (veelal groene) voortuinen de straat visueel deel uitmaken van de straat, zie afbeelding 17 en 18. Ook de ruimte
tussen de woningen of woningblokken zorgt voor vrij zicht
vanuit het openbaar gebied.
Openbare ruimte in de vorm van een centraal plein
ontbreekt, wel zijn er een aantal plekken voor gemeenschappelijk gebruik. Hier wordt in hoofdstuk 7 verder op
ingegaan.
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Opbouw woning voorraad

Afbeelding 20.

Plattegrond - WOZ-waarden woningen Wichmond.

Schaal 1:5000

3.1 Diversiteit in prijs
In Wichmond is de gemiddelde WOZ-waarde € 249.000
(2016). In het buitengebied van Wichmond ligt deze zelfs
een stuk hoger, namelijk op € 340.000 en in Vierakker op
€ 326.000. In vergelijking met de gemiddelde waarde van
€241.000 in Bronckhorst en van €209.000 in Nederland
(2016) ligt deze erg hoog. Dit komt terug in de woningtypologieën die in het dorp te vinden zijn, zoals het aanbod van
vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen.

Tijdens de interviews en in de resultaten van de survey
komt naar voren dat een deel van de respondenten vindt
dat er een te kort aan starterswoningen is. Jongeren vinden
niet gemakkelijk een betaalbare en geschikte woning en
wijken uit naar omliggende dorpen. Het bouwen van starterswoningen is echter niet eenvoudig aangezien het dorp
binnen een krimpgebied valt en te maken heeft met een
woningcontingent.
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Fysieke en sociale veiligheid
Veiligheid is een van de factoren die invloed heeft op de
leefbaarheid in de buurt of wijk en is te onderscheiden in
fysieke en sociale veiligheid.
Wanneer over fysieke veiligheid wordt gesproken, wordt
gerefereerd naar fysieke hindernissen in de woonomgeving,
zoals snel of druk verkeer, het aantal en de kwaliteit van de
oversteekpunten of een hoogteverschil zonder afscheiding.
Veiligheid kan ook betrekking hebben op de beleving van
veiligheid door bewoners, de sociale veiligheid. De overzichtelijkheid en zichtbaarheid van het plangebied (vanuit
omliggende woningen/gebouwen en door aanwezige
mensen of voorbijgangers), de toegankelijkheid voor juist
gebruik en ontoegankelijkheid voor onjuist gebruik, de eenduidigheid en de aantrekkelijkheid heeft betrekking op de
sociale veiligheid. Sociale veiligheid heeft enerzijds betrekking op gedrag van mensen en interacties tussen mensen

(Simons & Van Dorp, 2014). Dit kan situaties veroorzaken
waarin mensen zich onveilig kunnen voelen. Maar anderzijds kan de fysieke woonomgeving ook invloed hebben op
een gevoel van onveiligheid. Zo kan een openbare ruimte
die slecht verlicht is, zorgen dat gebruikers van deze ruimte
zich niet erg veilig voelen. Ook een speeltuin zonder zicht
van buitenstaanders en/of omwonenden zorgt dat er weinig sociale controle is op de kinderen die hier spelen. Een
speeltuin waar voldoende zicht op is door omwonenden en
voorbijgangers maakt daarentegen dat ouders hier sneller
hun kinderen laten spelen dan in een achteraf gelegen
speeltuin.
Uit de resultaten van de enquête komt naar voren dat
met betrekking tot de sociale veiligheid weinig problemen
worden ervaren door de dorpsbewoners van WichmondVierakker. Wel wordt in dit kader de straatverlichting
genoemd, specifiek in het steegje tussen de Dorpsstraat en
de Beeklaan.

Afbeelding 21.
Onoverzichtelijke situatie door parkerende auto’s voor de basisschool in de Dorpsstraat. Bron: deelnemer workshop
fotostudies, 3 november 2016.

Afbeelding 22.
Op een aantal punten wordt er veel te hard gereden waardoor er gevaarlijke kruisingen ontstaan. Bron: deelnemer workshop
fotostudies, 3 november 2016.

Veiligheid

Straat waar te hard gereden wordt (di, fw, sv)

Afbeelding 23.

Plattegrond - veiligheid Wichmond

Onoverzichtelijk vanwege geparkeerde
auto’s op de stoep (di, fw, sv)
Kruispunten worden als gevaarlijk ervaren (di, fw, sv)

4.1 Fysieke veiligheid - Verkeersveiligheid
Een aantal (knoop)punten komen uit de diepte-interviews,
de exploratieve workshop en de enquête naar voren in
relatie tot verkeersveiligheid en worden als gevaarlijk beschouwd. In bovenstaande afbeelding worden deze punten
aangegeven. Met name de Baakseweg en de Lankhorsterstraat/Beeklaan komen naar voren als straten waar te hard
gereden wordt. Ook de Dorpsstraat wordt genoemd als

plek waar men hard rijdt en waar met name ter plaatse van
de school door veel ouders op de stoep geparkeerd wordt,
waardoor de situatie onoverzichtelijk kan zijn.
De rode sterren in bovenstaande afbeelding geven kruispunten aan die als onoverzichtelijk en gevaarlijke ervaren
worden. Op een aantal plekken heeft dit mede van doen
met gebrekkig onderhoud van het groen waardoor het zicht
belemmerd wordt.
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Beeldvorming

Baakse Beek
Agrarisch (met waarden)
Bos
Gebaseerd op bestemmingsplannen.
Bron: Ruimtelijkeplannen.nl,
geraadpleegd op 10 oktober 2017.

5.1 Groenstructuur & landschapselementen
rondom kern
Wichmond ligt in een gebied waarin een hoog percentage
grond bestemd is voor agrarische doeleinden.
Ten noordwesten is een bosrijk gebied gelegen. Vierakker
is ligt aan de kastelenroute waar door recreanten veel
gewandeld en gefietst wordt. Ook de Baakse Beek wordt
als een beeldbepalend natuurlijk element beschouwd door
de bewoners. Tijdens de exploratieve workshop werden
landschappelijke elementen ter plaatse van het binnenkomen van het dorp genoemd in relatie tot een gevoel van
thuiskomen.

Afbeelding 24.
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Plattegrond - Groenstructuur Wichmond

Schaal 1:5000
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Afbeelding 26.

Bomenrij langs de Hackforterweg. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 20 oktober 2017.

Afbeelding 27.

Bomenrij met relatief jonge bomen langs de Lindeselaak. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 20 oktober 2017.

Afbeelding 25.

Bomenrij langs de Baakseweg t.h.v. de Dorpsstraat. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 20 oktober 2017.

Beeldvorming

Afbeelding 28.

Baakse Beek/water
Privé groen ter plaatse van voortuin
Openbaar groen - bomen
Openbaar groen - laag

Plattegrond - groenstructuur Wichmond

Schaal 1:5000

Gebaseerd op Google maps. Bron: Google.nl/maps, geraadpleegd op 10
oktober 2017.

5.2 Groenstructuur in straatprofiel
Afwisselend groen draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving. De richtlijnen met betrekking tot de kwantiteit
groen van 75m2 groen per woning, niet verder dan 500
meter bij de woning vandaan wordt in Wichmond ruimschootst gehaald (Engbers, De Vries, & Pierik, 2010).
De dorpskern heeft een groen karakter. Bovenstaande
afbeelding maakt inzichtelijk dat dit met name te danken is
aan de afmetingen en de inrichting van de voortuinen, in de
afbeelding als privé groen weergegeven. Dit groen is welis-
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waar niet toegankelijk, maar zorgt wel voor de beleving van
groen. Daarnaast is in een aantal straatprofielen openbaar
groen in de vorm van hoge bomen of een grasveldje te
vinden. Met name de Baakseweg wordt door een lange
groenstructuur geflankeerd, net als de entree van de dorpskern vanaf deze zijde. Het evenemententerrein bestaat uit
een grasveld met een monotoom karakter.
Afbeelding 26 t/m 28 geven een beeld van de groenbeleving in het dorp.
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Afbeelding 30.
1. Schoolplein, Dorpsstraat.
Bron: Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober
2017.

Afbeelding 31.
2. Plein Protestantse kerk
Dorpsstraat. Bron: Google streetview, geraadpleegd
op 10 oktober 2017.

Afbeelding 29.
3. Evenemententerrein. Bron:
Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober 2017.

Afbeelding 32.
4. Speeltuin
Studenten atelier KRAKE .

Ludger.

Bron:

Afbeelding 33.
5. Speeltuin aan de Vogelzang.
Bron: Studenten atelier KRAKE .

Beeldvorming
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Busstop
Openbare ruimte
Semi-privé ruimte
1
2
3
4

Schoolplein
Gebied voor de protestantse kerk
Evenemententerrein
Speeltuintjes Ludger

Afbeelding 34.

5
6
7

Plattegrond - Ruimtelijke variatie Wichmond

Speeltuintje Vogelzang
Terras D’n Olde Kriek
Oprit bakker

5.3 Ruimtelijke variatie
Ruimtelijke variatie doelt op de verschillende sferen en
karakters van openbare ruimten in het dorp (Simons & Van
Dorp, 2014). Dit kan op verschillende manieren tot uiting
komen, bijvoorbeeld door een variatie in dichtheid, groen
of de afmeting van de openbare ruimte. Ook een gesloten
of juist open karakter van de ruimte geeft variatie in sfeer.
Zo is de beleving van een plein dat omkaderd is door bebouwing anders dan de beleving van een open veld zonder
duidelijke afscheiding.
In bovenstaande afbeelding en in afbeelding 29 t/m 33
worden verschillende openbare ruimten in de kern van
Wichmond weergegeven. De aangegeven plekken hebben
of een functie (voorziening) of hangen samen met een
ontmoetingsplek. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere
plekken in de openbare ruimte die door bewoners gebruikt
worden, zoals groene zones, kleinere grasveldjes en brede
stoepen.
De voorzieningen in de openbare ruimte in Wichmond zijn
vrij gevarieerd. In bovenstaande afbeeling zijn een aantal
van deze plekken in de kern van Wichmond weergegeven
en valt de variatie in grootte direct op. Ook zijn er zowel
groene als verharde plekken in het dorp te vinden. Bijvoorbeeld het schoolplein dat tot op heden voor het merendeel

voorzien is van een verharde straatafwerking. De ruimte
voor de Protestantse kerk heeft een afwerking van lichte
kiezelstenen en de speeltuinen hebben een zachte (natuurlijke) afwerking. Het evenemententerrein heeft daarentegen een groene ondergrond. Wel is het gras van dit
terrein een deel van het jaar in een slechte staat wegens
een evenement dat hier jaarlijks plaatsvindt.
Daarbij hebben de diverse plekken een andere sfeer, mede
door de afbakening van de ruimte. Zo is het plein voor de
Protestantse kerk een vrij formeel gebied dat enerzijds door
bomen wordt afgeschermd en anderzijds het kerkgebouw
en de pastorie. Het schoolplein wordt door bebouwing
en erfscheidingen omkaderd, wat de ruimte een gesloten
karakter geeft. Het evenemententerrein daarentegen is
een uitgestrekt gebied dat geen duidelijke begrenzing
heeft. Ook de speeltuintjes in de kern hebben een andere
sfeer, zo heeft de speeltuin aan het Ludger vrij uitzicht ten
opzicht van de meer ingesloten ruimte van de speeltuin aan
de Vogelzang.
De verschillende plekken in de kern van Wichmond komen
in hoofdstuk 7 ‘Gebruik openbare ruimte’ aan bod en
worden aan de hand van een aantal factoren op het functioneren van de ruimte geanalyseerd.
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Afbeelding 36.
1. Protestantse kerk en pastorie. De
objecten zijn na het midden van de 19e eeuw gebouwd.
Het gebouw Withmundi wordt voor verschillende
doeleinden gebruikt. Bron: deelnemer workshop
fotostudies, 3 november 2016.

Afbeelding 37.
2. Ludgerusgebouw. Dit gebouw
heeft meerdere functies gehuisvest. Vanaf 2016 is het
in gebruik als koffiehuis en chocolade-atelier. Bron:
deelnemer workshop fotostudies, 3 november 2016.

Afbeelding 35.
3. St. Willibrorduskerk. De RoomsKatholieke kerk uit 1870 is in 2009 tot mooiste kerk
van Gelderland gekozen. Bron: deelnemer workshop
fotostudies, 3 november 2016.
Afbeelding 39.
4. Mozaïek. Het mozaïek is
afkomstig van de oude katholieke school. Na de fusering
van de protestantse school, is dit beeld op het terrein
van de nieuwe school geplaatst ter herinnering aan de
oude school. Bron: deelnemer workshop fotostudies, 3
november 2016.

Afbeelding 38.
5. Diepvriescarrousel. Dit object is
in het buitengebied gesitueerd. Tot op heden worden de
diepvriesladen gebruikt door inwoners en is het gebouw
in beheer van een coöperatie. Bron: deelnemer workshop
fotostudies, 3 november 2016.

Beeldvorming
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Afbeelding 40.

Plattegrond - Historisch erfgoed Wichmond

Schaal 1:5000

5.4 Cultuur en historie
Cultuur en historie heeft betrekking op elementen of objecten die ofwel van historische waarde zijn of waar collectieve
herinneringen mee samen hangen (Simons & Van Dorp,
2014). Veelal zijn dit gebouwen of objecten in de openbare
ruimte waar inwoners een verhaal bij hebben of wat iets
vertelt over het verleden, wat maakt dat dit voor inwoners
als belangrijk wordt ervaren. Deze gebouwen en objecten
dragen bij aan de identiteit van het dorp. Denk hierbij aan
oude, monumentale gebouwen (historisch erfgoed) of
objecten met een culturele waarde, zoals een element uit
een oude school dat bij fusering met een andere school als
verwijzing op het nieuwe schoolplein wordt geplaatst.

De afbeeldingen op de linker pagina geven een aantal
gebouwen en objecten in het dorp weer met historische
of culturele waarde waar dorpsbewoners een verhaal of
bepaalde beleving bij hebben. Tijdens de diepte-interviews
en de exploratieve workshop werden deze als waardevol
omschreven, waar inwoners het (verleden van het) dorp of
de geschiedenis van dorpsbewoners mee identificeren.
Veelal fungeren deze objecten tevens als ‘landmark’ en
worden ze als oriëntatiepunt gebruikt.
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Afbeelding 41.
Knooppunt
1.
Kruising
DorpsstraatHackforterweg. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober
2017.

Afbeelding 42.
Knooppunt 2. Kruising Dorpsstraat-Baron van
der Heijdenlaan. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober
2017.

Afbeelding 43.
Knooppunt 3. Kruising VierakkersestraatwegBaron van der Heijdenlaan. Bron: Google streetview, geraadpleegd op
10 oktober 2017.

Afbeelding 44.
Knooppunt 4. Kruising Baron van der
Heijdenlaan-Hackforterweg. Bron: Google streetview, geraadpleegd
op 10 oktober 2017.

Afbeelding 45.
Knooppunt 6. Kruising Hackforterweg Lindeselaan. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober
2017.

Afbeelding 46.
Knooppunt 8. Kruising Lindeselaak - Ludger.
Bron: Google streetview, geraadpleegd op 10 oktober 2017.

Comfort
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Afbeelding 47.

6.1 Leesbaarheid - Knooppunten
Een aantrekkelijke woonomgeving die goed leesbaar en
herkenbaar is kan bijdragen aan het oriëntatiegevoel
van bewoners (Simons & Van Dorp, 2014). Voor ouderen
(met dementie) kan dit met name bijdragen aan het zelfstandig naar buiten gaan, wandelen en fietsen. Dit heeft
op meerdere aspecten een positieve impact. Zo kunnen
ouderen langer zelf de regie in handen houden en voelen
ze zich niet geïsoleerd in de eigen woning. Ook vindt in
de openbare ruimte meer sociale interactie plaats tussen
buurtbewoners, waardoor deze groep onderdeel van de
dorpsgemeenschap blijft uitmaken.
Zo helpt een overzichtelijk stratenpatroon, heldere zichtlijnen en herkenbare punten/objecten die als oriëntatiepunt
kunnen dienen de structuur van het dorp te begrijpen
(Simons & Van Dorp, 2014). Lynch (1961) noemt vijf ruimtelijke elementen die een plangebied, in dit geval de kern
van het dorp, leesbaar maken voor de gebruiker: paden,

Plattegrond - Knooppunten Wichmond

Schaal 1:5000
randen, knooppunten, landmarks en gebieden. Knooppunten zijn met name van belang aangezien op dit punt
een keuze moet worden gemaakt welke weg in te slaan. In
de bovenstaande plattegrond worden een aantal van deze
knooppunten weergegeven en zijn op de linker pagina middels een foto geïllustreerd.
Wat opvalt op afbeelding 41 t/m 46 is dat een groot deel
van de knooppunten op elkaar lijken. Zo zijn de drempels
op de weg een terugkerend element. Het onderscheid tussen de hoofdstraat (1, 2, 3 & 6) en secundaire straten (4, 5,
7) is niet goed te maken, waardoor het voor een persoon
minder eenvoudig is zich te realiseren waar in het dorp
men zich exact bevindt. De laatste afbeelding (kruising Lindeselaak - Ludger, 8) heeft wel een duidelijk ander karakter,
waardoor het direct helder is dat je je hier aan de rand van
het dorp bevindt.

30

Afbeelding 48.
Entree 1. Toegang Baakseweg - Dorpsstraat.
Vanaf de Baakseweg is het dorp op de hoogte van de Dorpsstraat
bereikbaar, waar men vrijwel direct een aantal beeldbepalende
gebouwen in het zicht heeft. Het dorpskarakter is op dit punt
herkenbaar. Tegenover D’n Olde Kriet ligt een parkeerplaats met
grind. In tegenstelling tot de gebouwen die in het zicht liggen,
draagt deze pakeerplaats weinig bij aan de aantrekkelijkheid van
het straatprofiel bij binnenkomst van het dorp.

Afbeelding 49.
Entree 2. Toegang Baakseweg - Beeklaan. De
rotonde aan de Baakseweg richting de Beeklaan lijkt de doorgaande
route te zijn. Het openbaar groen aan de rotonde wordt niet altijd
even goed onderhouden. Dit wordt als hinderlijk en niet verzorgd
ervaren. Een aantal dorpsbewoners geeft aan dat deze entree van
het dorp niet erg aantrekkelijk is.

Afbeelding 50.
Entree 3. Toegang Vierakkersestraatweg Dorpsstraat. De entree over de brug over het water wordt door een
aantal bewoners geassocieerd met het gevoel van thuiskomen. Het
groene karakter en het water geeft maakt dit een aantrekkelijke en
herkenbare toegang van het dorp.

Afbeelding 51.
Entree 4. Toegang Vierakkersestraatweg Beeklaan. ‘Thuiskomen’ over de brug.

Comfort
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Afbeelding 52.

Plattegrond - Entrees Wichmond

Schaal 1:5000

6.2 Herkenbaarheid - Entree dorp
De entree van het dorp geeft bij binnenkomst of tijdens
passeren een eerste indruk van het dorp. Deze plekken dienen dan ook als uithangbord van het dorp voor passanten
en kunnen een gevoel van thuiskomen en herkenning bij
de bewoners van het dorp oproepen. Uit de exploratieve
workshop werden een aantal van deze entrees specifiek
genoemd als plekken die een thuisgevoel oproepen. Andere toegangen werden door de deelnemers als minder
aantrekkelijk ervaren.
Op de linkerpagina zijn illustraties van de meest relevante
entrees getoond om zo een gedestileerd beeld van deze

plek te geven waarbij de positieve en negatieve punten
beter zichtbaar zijn. Met name de natuurlijke elementen,
zoals het groen en de Baakse Beek, dragen bij aan het
karakter van de entrees aan de noordzijde van het dorp.
Enkele bewoners gaven tijdens de exploratieve workshop
aan dat deze plekken geassocieerd worden met het gevoel
van thuiskomen. Het karakter van de entrees aan de zuidzijde wordt met name bepaald door de beeldbepalende gebouwen. Met name ter plaatse van deze ingangen zouden
interventies in de fysieke omgeving kunnen bijdragen aan
het aantrekkelijker binnenkomen.
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Afbeelding 54.
1. D’n Olde Kriet.
Naast café heeft het pand heeft tevens
een zaal en een snackbar. Het café heeft
recent een nieuwe eigenaar gekregen.
Dit is een van de weinige plekken in het
dorp waar verschillende doelgroepen
gebruik van maken. Bron: deelnemer
workshop fotostudies, 3 november 2016.

Afbeelding 55.
2.
Basisschool
De Garve / kinderopvang. Het
leerlingenaantal van de basisschool is
de afgelopen jaren constant gebleven.
Bron: http://www.basisschooldegarve.
nl, geraadpleegd op 22 september 2017.

Afbeelding 56.
3. Bakker. De
bakker is na het sluiten van de supermarkt
jaren geleden de laatste winkel in het
dorp en alleen in de ochtenden open. Uit
de resultaten van de enquête bleek dat
dit voor een deel van de dorpsbewoners
een belangrijke ontmoetingsplek is waar
men mede-dorpsbewoners spreekt.
Bron: Google streetview, geraadpleegd
op 22 september 2017.

Afbeelding 53.
4. SV Socci “De
Lankhorst” Voetbalvereniging. Bron:
deelnemer workshop fotostudies, 3
november 2016.

Comfort

33

3

2

1

4
Onderwijs
Winkel
Horeca

Afbeelding 57.

Plattegrond - Functies Wichmond

Schaal 1:5000

Religieus
Recreatie

6.4 Functiekaart
Op bovenstaande afbeelding worden de huidige functies in
de kern van Wichmond getoond. Deze functiekaart maakt
duidelijk dat de voorzieningen in het dorp verspreid liggen,
waarbij de dorpsstraat als belangrijkste ader lijkt te fungeren. De Protestantse Kerk en pastorie zijn het centrale punt
in de Dorpsstraat waaromheen het kerkdorp is ontstaan. De
kerk en pastorie zijn weliswaar iets terug van de weg gesitueerd waardoor er een plek in de openbare ruimte ontstaat.
Sprake van een ‘dorpsplein’ waaraan diverse functies en
voorzieningen gelegen zijn en waar men elkaar toevallig en
laagdrempelig tegenkomt is hier echter niet. De voorzieningen richten zich veelal op een bepaalde doelgroep, waar-

door er voldoende gelegenheid is voor gelijkgestemden om
elkaar te ontmoeten. Een plek in de openbare ruimte waar
diverse doelgroepen elkaar tegenkomen en ontmoeten
ontbreekt echter.
Volgens Hospers & Reverda (2012) is het in een kleine
kern waar sprake is van krimp van belang de ruimte zoveel
mogelijk te ‘defunctionaliseren’. In Wichmond-Vierakker is
weliswaar geen sprake van krimp, maar ook hier is het aan
te raden wonen, werken en recreëren te concentreren. Op
deze manier is het mogelijk ontmoetingsplekken te realiseren en waar sociale interactie kan ontstaan. Dit soort plekken maakt contacten en spontane ontmoetingen mogelijk.
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Afbeelding 58.

Plattegrond - Functies Wichmond

Schaal 1:5000

Recreatie

6.5 Fysieke toegankelijkheid Afstand tot functies
Bij het in kaart brengen van de afstand tot voorzieningen
wordt uitgegaan van een cirkel met een straal van 500m.
Voor ouderen is dit een afstand die met de voet af te leggen
is (Cammelbeeck et al., 2014). Indien deze cirkel wordt getrokken met als middelpunt een punt in de Dorpsstraat ter
hoogte van de Protestantse kerk, zien we dat het grootste
deel van Wichmond hier binnen valt. Binnen het dorp lijkt
de bereikbaarheid goed te zijn. Echter een groot aantal
voorzieningen is niet in het dorp te vinden en bewoners
zijn aangewezen op de omliggende dorpen en steden. Denk
hierbij aan winkels voor de dagelijkse boodschappen (met
uitzondering van de bakker), eerstelijnszorg, ziekenhuis en
kleinschalige woonvormen voor ouderen.

Meerdere studies wijzen uit dat de aanwezigheid van voorzieningen niet één op één in relatie staat met de ervaren
leefbaarheid van de bewoners (Hospers & Reverda, 2012).
Wel is de bereikbaarheid van de voorzieningen op afstand
van belang. Zolang dorpsbewoners geen mobiliteitsproblemen hebben en niet afhankelijk zijn, met betrekking tot
vervoer, worden de voorzieningen in het algemeen niet
gemist. Echter voor de groep die hier wel mee van doen
heeft, kan dit lastige situaties opleveren. De bereikbaarheid van voorzieningen op afstand zal ook voor de minder
mobiele groep georganiseerd moeten zijn en zoals Hospers
& Reverda (2012) opperen ‘mobiele brigades’ vanuit een
centrumplaats voorzieningen thuis kunnen brengen.
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Afbeelding 59.
Busstop richting Vorden in de Dorpsstraat. Bron:
Studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 60.
Zicht vanaf busstop richting Vorden in de Dorpsstraat.
Bron: Studenten atelier KRAKE.
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Afbeelding 61.

Plattegrond - Voetgangersgebied Wichmond

6.6 Toegankelijkheid Beweegvriendelijke omgeving
Een gezonde woonomgeving stimuleert bewoners om te
bewegen, waarbij gedacht kan worden aan wandelen,
fietsen en sporten in de buitenlucht. Naast het bevorderen
van bewegen heeft het tevens een positieve invloed op
de sociale interactie tussen dorpsbewoners (Engbers, de
Vries & Pierik, 2010). Immers hoe vaker en langduriger men
buitenkomt, hoe groter de kans op ontmoetingen.
Een van de belangrijkste randvoorwaarden om een gezonde woonomgeving te realiseren zijn aaneensluitende
en toegankelijke wandelroutes. Goed toegankelijke trottoirs van tenminste 2 meter breed worden aangeraden
(Engbers, de Vries & Pierik, 2010). Op deze wijze is er naast
functioneel gebruik ook voldoende ruimte een praatje met
elkaar te maken of voor kinderen om te spelen. De kwaliteit
van de voetgangerszone dient in orde te zijn, losliggende
stoeptegels, wortelopdruk, etc. kan voor minder mobiele
bewoners leiden tot valangst. Daarnaast moeten bewoners
een gevoel van (verkeers)veiligheid hebben. Naast de
fysieke veiligheid is ook een gevoel van sociale veiligheid
van belang, zoals besproken op pagina 18.
In bovenstaande afbeelding wordt in geel het voetgangers
gebied binnen de kern van Wichmond weergegeven. In de

kern van het dorp lijkt dit voetgangersgebied grotendeels
voldoende georganiseerd. Wel zijn er een aantal plekken
in het dorp waar het trottoir ontbreekt of alleen middels
een andere straatafwerking wordt aangeduid. Zo ontbreekt
in een deel van de Dorpsstraat aan één zijde een troittor.
Met name ter plaatste van de busstop zorgt dit voor een
ongewenste situatie (weergegeven als rood kruis in bovenstaande afbeelding). Het trottoir is hier alleen aangegeven
door een verandering van de straatafwerking, maar is niet
verhoogd, erg smal en in slechte staat. Deze ongewenste
situatie vindt tevens plaats wanneer bewoners vanuit de
Dorpsstraat naar de bakker wandelen, ook hier ontbreekt
een geschikt trottoir.
Ook worden op een aantal plaatsen auto’s op de stoep
geparkeerd. Passeren is nog wel mogelijk, maar voor personen met een beperking kan dit onhandig zijn en men is
soms genoodzaakt op straat te wandelen. Ook heeft het
merendeel van de woningen een oprit voor de auto waardoor het trottoir niet gelijkloopt maar een hoogteverschil
heeft. Op andere plekken zijn parkeerhavens aan de straatzijde gerealiseerd. De Baakseweg is niet voor voetgangers
ingericht. Het is mogelijk op het fietspad te lopen of deels
in de berm, maar erg veilig is het niet.
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Afbeelding 62.

Bankje aan de Beekselaan. Bron: Studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 63.

Bankje aan de Ludger. Bron: Studenten atelier KRAKE.
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Afbeelding 64.

Plattegrond - Zitgelegeheden Wichmond

Zitgelegenheid
Zitgelegenheid t.p.v. speeltuin

6.7 Fysieke toegankelijkheid Rustplekken aan wandelroute
Om bewegen te stimuleren is het van belang voldoende
zitgelegenheid te creëren langs wandelroutes.
Met name ouderen met een vermindere mobiliteit zijn
eerder geneigd de auto te nemen als ze onderweg niet in
de gelegenheid zijn even uit te rusten (Cammelbeeck et
al., 2014). Ook blijkt dat functies in de openbare ruimte,
zoals speeltuinen, vaker en langer gebruikt worden als men
daar kan zitten. Zo raadt Cammelbeeck et al. (2014) aan
om iedere 100 à 150m. een bankje te plaatsen. De bankjes
dienen strategisch geplaatst te worden, rekening houdend
met onderlinge afstand, aan een wandel- of fietsroute, met
interessant uitzicht of aan openbare ruimte waar activiteiten plaatsvinden, zodat het gebruik ervan gestimuleerd
wordt.
Bovenstaande afbeelding toont de bestaande bankjes in de
dorpskern. Op een aantal plaatsen zijn bankjes te vinden bij
een speeltuintje zodat begeleiders van kinderen hier met
gemak kunnen verblijven (zie de lichtgroene symbolen in
bovenstaande afbeelding). Ook zitplekken aan een

wandelroute zijn op een aantal plekken te vinden. Indien de
richtlijn van 100 à 150m. wordt aangehouden, lijkt dit met
onvoldoende regelmaat te zijn. Ook valt op dat de
bankjes erg gecentreerd gesitueerd zijn (zie donkergroene
symbolen in bovenstaande afbeelding). De picknicktafel
aan de Ludger (zie afbeelding 71) lijkt door bewoners te zijn
neergezet, weliswaar voor publiek gebruik.
Tevens is het opvallend dat bij de bushalte geen zitgelegenheid is. Ook het gebrek aan bankjes in de Dorpsstraat is
opvallend, aangezien hier nu juist een deel van de voorzieningen en de historische landmarks gesitueerd zijn. Het
zou logisch zijn de functie van de Dorpsstraat te versterken
en deze aantrekkelijker te maken door onder andere het
plaatsen bankjes.
Bovenstaande afbeelding geeft een totaalbeeld van de
situering van de zitgelegenheden in de openbare ruimte.
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Variabelen voorzieningen
Externe factoren
Dichtheid (potentiële gebruikers)

Aantrekkingszone bepalen
Bevolkingsdichtheid (verschillende categorieën)

Uniciteit

Concurerende locatie openbare ruimte

Gemengde functies

Functies rondom plangebied

Situering & bereikbaarheid

Situering plangebied (o.a. aan logische looproute)
Entree plangebied (aantal, aansluiting routenetwerk, toegankelijkheid, zichtbaarheid)

Interne factoren
Veiligheid

Fysieke veiligheid (o.a. verkeersveiligheid)
Sociale veiligheid (overzichtelijkheid, zichtbaarheid, gepast toegankelijkheid)

Beeldvorming

Groenstructuur / landschapselementen
Ruimtelijke variatie (verschillende sferen)
Schoonheid
Verzorging
Cultuur en historie

Comfort

Leesbaarheid
Herkenbaarheid
Fysieke toegankelijkheid
Mentale toegankelijkheid

Gebruik openbare ruimte

Variatie (geschikt voor verschillende leeftijdscategorieën)
Wisselwerking (tussen verschillende doelgroepen)
Beïnvloedbaarheid
Multifunctionaliteit (op verschillende wijze gebruiken)

Tabel 1: Overzicht van de factoren die bij de sociaal-ruimtelijke analyse van de afzonderlijke plekken in de openbare ruimte (indien relevant) zijn
meegenomen. De resultaten worden in dit hoofdstuk per voorziening besproken.
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Afbeelding 65.
Busstop
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Zitgelegenheid
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Plattegrond - Voorzieningen in de openbare ruimten Wichmond

Schoolplein
Gebied protestantse kerk (semiprivé)
Evenemententerrein
Speeltuintjes Ludger
Speeltuintje Vogelzang
Bankje Hackforterweg
Oprit bakker (semi-privé gebied)

8
9
10
11
12
13

Bankje Beeklaan
Picknicktafel Ludger
Picknicktafel Baakseweg
Busstop Hackforterweg
Busstop Dorpsstraat richting Vorden
Busstop Dorpsstraat richting
Zutphen

7.1 Gebruik openbare ruimte & ontmoetingsplekken
Een aantrekkelijke openbare ruimte stimuleert het gebruik
hiervan. Hoe vaker en langer dorpsbewoners gebruik van
deze ruimte maken, hoe groter de kans op sociale interactie.
Deze toevallige ontmoetingen dragen bij aan de publieke
familiariteit (Blokland, 2009), wat onder andere de binding
met de buurt kan verstevigen.
Bovenstaande plattegrond toont diverse plekken in de
openbare ruimte van de kern van Wichmond. In het rood
zijn tevens een aantal ontmoetingsplekken aangegeven ter
plaatse van een functie (bakker, café) die in de enquête door
dorpsbewoners genoemd zijn.
De afbeelding laat duidelijk zien dat deze plekken gecentreerd in het historische deel van de dorpskern gelegen zijn,

met als uitzondering het evenemententerrein aan de rand
van de kern. De plekjes in dit historische deel van de kern
zijn relatief klein en een centraal ‘plein’ waar dorpsbewoners
elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten ontbreekt. Van
belang is de kwaliteit van deze afzonderlijke ruimten en de
onderlinge samenhang in kaart te brengen. Op basis van
deze bevindingen kunnen aanbevelingen voor interventies in
de fysieke omgeving gedaan worden met als doel het creëren
van een aantrekkelijke buitenruimte waar dorpsbewoners
elkaar kunnen ontmoeten.
In de volgende paragrafen wordt een selectie van deze plekken (voorzieningen) in de openbare ruimte van Wichmond
aan de hand van de factoren uit tabel 1 (zie linker pagina)
besproken.
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Afbeelding 67.

Schoolplein De Garve. Bron: Studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 68.

School De Garve. Bron: Studenten atelier KRAKE.
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Plattegrond - Schoolplein Wichmond

7.2 Gebruik schoolplein
Het schoolplein van basisschool de Garve is openbaar
toegankelijk en bestaat uit een ruim opgezette speelplaats
met een zestal objecten, namelijk: een basketbalpaal, voetbaldoeltjes, een groot klimrek, een vogelnestschommel,
een tafeltennistafel en een picknicktafel. Naast het openbaar toegankelijke plein ligt achter het schoolgebouw een
kleiner, afgesloten speelterrein, bestemd voor de kleinste
kinderen.
Entree en directe omgeving
Het schoolplein ligt ongeveer 30 meter van de Dorpsstraat
af en is door middel van een toegangsgebied van circa 15
meter breed ontsloten. Dit terrein is integraal toegankelijk
en ingericht met 10 haaksparkeerplaatsen, een ruime bestraatte oprit en een looppad met groenstrook. Het terrein
wordt voornamelijk gebruikt door ouders van schoolgaande
kinderen voor parkeren, en om hun kinderen af te zetten
en op te halen. Voornamelijk tijdens het ophalen hebben
de ouders sociaal contact met elkaar. Aan weerszijden van
dit entreeterrein zijn achtertuinen van woningen gelegen,
welke zijn afgeschermd met heggen en schuttingen. Ook
wordt het schoolplein aan alle andere kanten omringd door
woningen. Dit beïnvloedt het zicht van het schoolplein
vanaf de openbare weg aanzienlijk, wat maakt dat het
plein vanaf de openbare weg slecht zichtbaar is. Uit onderzoeksresultaten blijkt dan ook dat dat als gevolg heeft dat
passanten van het plangebied doorgaans niet beseffen dat
het terrein openbaar toegankelijk is.
Verkeerssituatie en functiemenging
Het entreeterrein ligt aan de Dorpsstraat, waar 30 km/h
gereden mag worden. De historische straat is smal van
origine en heeft een kromming. Samen met het feit dat er

langs deze weg geparkeerd wordt, maakt dat er in praktijk
minder snel gereden wordt. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de school duidelijk aangegeven met ‘schoolzone’verkeersborden en strepen en iconen op de rijbaan. Direct
aan de overzijde van de Dorpsstraat is de oprit van de
protestantse kerk en de pastorie gelegen met hiernaast een
semi-privé groen gebied dat in bezit is van de Protestantse
kerk. Deze menging van sociale functies komt in huidige
situatie niet tot zijn recht.
Ontsluiting
Langs het schoolplein loopt een steeg tussen de Dorpsstraat en de Beeklaan, bestemd voor voetgangers. De
scheiding tussen het schoolplein en de steeg betreft een
groot gaashekwerk van 3 à 3,5 meter hoog.
Speelvoorzieningen
Het schoolplein en de toestellen worden goed onderhouden. Het groen op en rondom het schoolplein wordt goed
onderhouden. Een vorm van de christelijke streekcultuur
komt ten uiting door een religieus mozaïek aan de zijkant
van het schoolplein.
Interviews
Uit een aantal korte interviews met ouders op het schoolplein lijkt het dat het schoolplein gemixt wordt beoordeeld.
Ouders noemen dat het schoolplein ruim is opgezet, maar
ook wordt gezegd dat het plein thema/inspiratieloos is en
er te weinig voorzieningen zijn en een gebrek aan groen is.
De directie van de basisschool heeft zelf plannen om het
schoolplein opnieuw vorm te geven tot openbare ontmoetingsplek met multifunctioneel bruikbare elementen, meer
groen en dus uitnodigender.
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Afbeelding 70.

Protestantse Kerk. Bron: Studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 71.

Ruimte voor de Protestantse Kerk vanaf de Dorpsstraat. Bron: Google streetview, geraadpleegd op 24 oktober 2017.
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7.3 Gebruik plein Protestantse Kerk
Het plein voor de kerk en pastorie ligt op aan de Dorpsstraat, en kan beschouwd worden als het ‘centrale’ punt in
het dorp. Waar in veel dorpen rondom deze plek een centraal plein of brink met verschillende functies is ontstaan, is
dat hier niet het geval. Wel liggen in de nabijheid een aantal
belangrijke functies, zoals de school en een horecagelegenheid.
Op afbeelding 71 is te zien dat het gebied vanaf de straatzijde ligt verscholen achter een aantal hoge bomen en het
groen geeft vorm aan de ingang van de ruimte voor de kerk.
Vanaf de entree van de kerk is tussen de bomen door zicht
op het toegangsgebied van de basisschool en in de verte
D’n Olde Kriet.
Deze ruimte lijkt te dienen als een ‘samenschool’ plek voor
kerkbezoekers vooraf of na een bijeenkomst in de kerk. De
ruimte wordt op zo’n specifiek moment gebruikt en lijkt de
rest van de tijd nauwelijke gebruikt te worden. De plek is
voor andere doelgroepen minder uitnodigend, enerzijds

door het gesloten karakter vanaf de straatzijde door de
begrenzing van de hoge bomen. Anderzijds nodigt de
bodemafwerking van kiezelsteentjes niet uit tot andersoort
activiteiten. Wellicht is dit ook niet de intentie. De plek doet
aan als een parochiale ruimte.
Het plein heeft een afwerking van kiezelsteentjes. Doordat
deze materialisatie consequent is doorgezet wordt de
grotere ruimte voor de entree van de kerk en de twee subruimten naast de kerk als één geheel ervaren. Mede door
het bescheiden formaat van de ruimte, de materialisering
en het beschutte karakter wordt de ruimte haast als een
voorportaal van de kerk ervaren met een ietwat formeel
karakter. Het gebruik van deze plek zou geïntensiveerd kunnen worden. Dit kan enerzijds door het creëren van meer
samenhang tussen de andere plekjes in de Dorpsstraat.
Maar ook door meer functies aan de plek toe te kennen,
wellicht in combinatie met de pastorie, kan bijdragen aan
een intensiever gebruik.
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Afbeelding 73.

Afbeelding 74.

Evenemententerrein. Bron: Studenten atelier KRAKE.

Evenemententerrein. Bron: Studenten atelier KRAKE.

Gebruik openbare ruimte

Afbeelding 75.

Plattegrond - Evenemententerrein aan de Baakseweg Wichmond.

7.4 Gebruik evenemententerrein
Het evenementen terrein is een groot terrein dat aan de
rand van het dorp ligt. Dit terrein is openbaar toegankelijk
met daarop een trapveld, voor kinderen en jongeren. Een
aantal keer per jaar vindt hier een grootschalige activiteit
plaats, zoals de kermis of het motorcross. Deze laatste
activiteit is een traditie in het dorp. Het nadeel van dit
evenement is dat het gras op het terrein achteraf lang nodig heeft om te herstellen. Naast dat het veld als trapveld
gebruikt wordt en af en toe voor een groter evenement,
lijkt het geen duidelijke functies te hebben.
Het gebied is erg groot en heeft geen duidelijke kaders
waardoor de ruimte lijkt ‘weg te lopen’. Het terrein bestaat
uit een groot grasveld. Ondanks de afmetingen en het
groen, wat veel mogelijkheden biedt voor verschillende
activiteiten voor verschillende doelgroepen zorgt, maakt

de eentonige invulling dat de ruimte niet uitnodigt deze op
verschillende wijze in gebruik te nemen. Door meer variatie
op verschillende vlakken (groen/verhard, niveauverschillen, speelobjecten, etc.) aan te brengen en diverse sferen
te creëren kan de ruimte perspectieven bieden voor jong
en oud.
Nadelig is de situering van het terrein, aan de buitenzijde
van de kern, waardoor het niet automatisch in de loop van
het merendeel van de bewoners ligt en hierdoor men hier
niet zo snel toevallig langs loopt.
Wel liggen aan de zuidzijde woningen waardoor er vanuit
diverse woningen direct zicht op het publieke domein van
het evenemententerrein is, wat ten goede komt aan de
sociale controle.
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Afbeelding 76.

Speeltuin aan de Ludger. Bron: Studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 77.

Speeltuin aan de Ludger. Bron: Studenten atelier KRAKE.
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7.5 Gebruik speeltuin Ludger
De speeltuin aan de straat Ludger bestaat uit twee speelgebieden; een gedeelte voor jongere kinderen en een
voor oudere kinderen. In de totale speeltuin staan acht
speeltoestellen, een bankje en een prullenbak. De entree
van de speeltuin bestaat uit het pad dat vanaf de straat
tussen de gebieden door loopt. In de omgeving staan twee
twee-onder-één kap woningen, zeven rijtjeswoningen en
een vrijstaande woning. Er is geen fietspad aanwezig, maar
wel een voetpad. De complete situering is terug te zien in
bovenstaande afbeelding.
De speeltuin kan door verschillende doelgroepen gebruikt
worden. De kleinere speeltoestellen zijn voor kinderen in
de leeftijdscategorie 0-5 jaar. De overige speeltoestellen zijn
voor de kinderen van 5-12 jaar. Volwassenen en senioren
kunnen op het bankje gaan zitten om toezicht te houden op
de spelende kinderen.
In de straat Ludger ligt geen oversteekplaats, maar wel
drempels. De aan te houden verkeerssnelheid is 30 kilometer per uur. De afstand van de speeltuin tot de weg is
vijf meter, dit is de lengte van de parkeervakken voor de
speeltuin. Ondanks dat de speeltuin geen fysieke afsluiting
heeft, zorgen de parkeervakken voor een buffer naar de
weg.

Rondom de speeltuin zijn woningen gesitueerd. Deze hebben direct zicht op het gebied, wat de sociale controle ten
goede komt.
Met betrekking tot de aanwezigheid van groen is er zowel
openbaar als privé groen te vinden. Achter de speeltuin
ligt een groot grasveld, er staat een grote boom naast het
bankje en de heggen aan de rand van de speeltuin zijn van
de omliggende woningen.
De verzorging van de speeltuin is goed. Er ligt geen zwerfafval of hondenpoep. De kleine glijbaan heeft wel een groene
aanslag aan de kant van de boom.
Het lijkt een veilige speelplek te zijn aan een voetgangerszone. De fysieke toegankelijkheid lijkt goed te zijn in het
plangebied, wat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen sprake
is van losliggende tegels. Er loopt een verhard pad tussen
de speelgebieden door. Beschutting tegen wind en regen is
niet aanwezig.
Uit een interview is gebleken dat er veel kinderen naar
deze speeltuin komen sinds deze is geplaatst. Er wordt wel
geklaagd over een gebrek aan voetbalruimte in het dorp.
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Afbeelding 79.

Speeltuin aan de Vogelzang. Bron: Studenten atelier ‘KRAKE’.

Afbeelding 80.

Speeltuintje aan de Vogelzang. Bron: Studenten atelier ‘KRAKE’.
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Plattegrond - Speeltuintje Vogelzang Wichmond.

7.6 Gebruik speeltuin Vogelzang
De speeltuin aan de Vogelzang is aan een doodlopende
straat gesitueerd. De speeltuin heeft één entree aan de
noordkant. De speeltuin is verder afgesloten door schuttingen, een hek en struiken. Rondom het plangebied staan
twee-onder-één kap woningen en rijtjeswoningen.
In de straat langs de speeltuin mag 30 kilometer per uur
gereden worden. De afstand van de speeltuin tot de weg
is vijf meter, dit is de lengte van de parkeervakken voor
de speeltuin. De situering, zie bovenstaande afbeelding,
maakt de speeltuin slecht zichtbaar. Vanuit de omliggende
woningen is er weliswaar zicht op de speelplaats. Echter het
beperkte aantal woningen en de situering ten opzichte van
het plangebied maakt dat de sociale controle vrij beperkt is.
Dit kan een negatief effect op de sociale veiligheid hebben.
Met betrekking tot de inrichting is de speelplaats voorzien
van een duikelrek, een draaitoestel en een klimtoestel. Ook
staat er een bankje.

In de speeltuin is veel openbaar groen te vinden; er ligt gras,
er staan struiken en net buiten het hek aan de zuidkant
staan bomen. Privé groen is er niet, dit ligt niet zichtbaar
achter de schuttingen van de woningen. De speeltuin wordt
goed onderhouden. Er lag hier en daar wat achtergelaten
afval, maar verder ziet alles er netjes uit.
De toegang tot de speeltuin is niet geheel obstakelvrij. Als
de drie parkeerplaatsen voor de speeltuin in gebruik zijn
zal dit voor een minder toegankelijke speeltuin zorgen,
er blijft dan alleen het voetpad aan de zijkant van de parkeerplaatsen over. De toegang is veilig, omdat er wel een
voetgangerszone aanwezig is.
Uit een interview met een ouder uit Wichmond kwam naar
voren dat deze speeltuin vrijwel niet meer wordt gebruikt.
De reden die hiervoor gegeven wordt is dat de voorkeur
uitgaat naar de nieuwe speeltuin aan het Ludger.
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Afbeelding 82.

Baakse Beek t.p.v. de bakker. Bron: Studenten atelier ‘KRAKE’.
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Situering bakkerij Besselink.

7.7 Semi-privé terrein t.p.v. de bakker
Bakkerij Besselink is gevestigd aan het begin van de Dorpsstraat en ligt net buiten de bebouwde kom van Wichmond.
Alhoewel de toegestane maximumsnelheid op dit gedeelte
van de Dorpsstraat 60 km/h is, wordt er in praktijk veel
minder hard gereden. Dit rijgedrag is te verklaren door het
feit dat dit gedeelte van de straat afbuigt tot een kruising
met de Vierakkersestraatweg na ongeveer 100 m, wat niet
goed overzichtelijk is door het vele aanwezige groen. De
Baaksche Beek scheidt het plangebied af van de bebouwde
kom, waarover een met betonklinkers bestraatte brug ligt.
Vanuit de kern van Wichmond houden de trottoirs op bij
het begin van de brug, wat inhoudt dat het laatste stuk weg
vanuit de kern naar de bakker geen voetgangerszone heeft.
De bakkerij is gevestigd in een vrijstaand gebouw en ligt
overzichtelijk ongeveer 20 m van de weg af. Het terrein voor
het gebouw is een ongemarkeerd geasfalteerde oprit van
ongeveer 15 meter breed (zie bovenstaande afbeelding).
De oprit wordt gebruikt door bezoekers van de bakkerij die
arriveren met de auto of de fiets. Het overgrote deel van
de bezoekers bezoekt de bakkerij met de auto. Doordat de
oprit vrij in gebruik is wisselt de wijze van parkeren afhankelijk van het aantal bezoekers. Voor de bakkerij staat een
picknicktafel en een fietsenrek.

Bakkerij Besselink is een commerciële ontmoetingsplek voor
de bewoners van Wichmond-Vierakker. Bezoekers maken
in eerste plaats gebruik van de service voor het kopen van
broden en banket, en maken hierbij doorgaans een praatje
met de verkoopmedewerker of met andere wachtende
bezoekers. Uit eerder onderzoek bleek dat een groot deel
van de dorpsbewoners de bakker als een ontmoetingsplek
zien waar men laagdrempelig dorpsgenoten spreekt. Onder
andere om deze reden zijn er ter plaatse van de oprit observaties naar het gedrag van bezoekers uitgevoerd. Hieruit
bleek dat de ontmoetingen met andere dorpsgenoten met
name binnen in de bakker plaatsvonden, en bijna niet op
de oprit. Dit verschijnsel lijkt seizoensgebonden te zijn,
aangezien het voorterrein van de bakkerij een beschutte en
mooie verzamelplek kan zijn in de zomermaanden.
Het semi-privé (buiten)terrein van de winkel biedt
voldoende mogelijkheden tot het ondersteunen van de
sociale functie die aan de bakker verbonden is. Immers er
lijkt voldoende ruimte te zijn en de plek is mede door de
aantrekkelijke omgeving uitnodigend.
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