DORPSBLIK
een onderzoek
door BIGGEKERKE
voor BIGGEKERKE

dorpsraad

Biggekerke

U weet inmiddels dat DORPSBLIK iets anders is dan blik in het dorp.
In ’t Keuvelaertje heeft u er al het nodige over kunnen lezen en
ook de PZC en De Faam hebben er al eens aandacht aan besteed.
Op 20 juni jl. zijn we gestart met een bijeenkomst in het Dorpshuis waar
ongeveer 50 dorpsgenoten een avond bezig zijn geweest om aan te geven welke
zaken in de enquête aan de orde zouden moeten komen. De door de Dorpsraad
ingestelde Agendacommissie heeft samen met Scoop op basis van deze gegevens
vervolgens de bijgaande vragenlijst samengesteld.
Om goed te weten wat alle inwoners
van Biggekerke van een aantal zaken
vinden is het van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners aan dit onderzoek meedoen. Iedereen van 11 jaar en
ouder wordt gevraagd om dit formulier
in te vullen. Het zijn ongeveer 60 vragen en het zal ongeveer een half uur
van uw tijd vergen om alle vragen goed
te kunnen beantwoorden. We hopen
en vertrouwen erop dat u dit er voor
over heeft. U doet het uiteindelijk voor
uzelf en voor de toekomst van Biggekerke. Met de resultaten uit het onderzoek streven we ernaar kwaliteiten
van Biggekerke op zijn minst te behouden en als het kan nog te versterken.

EEN

PAAR

TIPS

Het is de bedoeling dat iedereen van
11 jaar en ouder een formulier invult.
Per adres zijn dan ook net zoveel
formulieren afgegeven als het aantal
personen van 11 jaar en ouder die op
dat adres wonen.
Er zijn verschillende soorten vragen
• Allereerst zijn er de vragen waar
u ja, neen of geen mening moet
invullen. Bij die vragen moet u dus
maar één van de aanwezige vakjes
aankruisen.
• Vervolgens zijn er meerkeuze
vragen waarbij maar één antwoord
mogelijk is. Bijvoorbeeld welke

Dus doe mee en beantwoord
de vragen.!
De resultaten van het onderzoek zullen moeten uitmonden in een aantal
aanbevelingen die we voor een deel
zelf kunnen uitvoeren maar voor een
ander deel zullen we de hulp van de
gemeente of andere instanties nodig
hebben om die te kunnen uitvoeren.
Als het voor de betreffende instanties
duidelijk is dat dit de mening is van
het gehele dorp dan zal dit de kans op
realisatie belangrijk verbeteren. Dus
ook daarom:
doe mee en beantwoord de vragen!

Om te zorgen dat het een goed onderzoek wordt en de resultaten duidelijk
onderbouwd zijn, worden we ondersteund door SCOOP, Zeeuws Instituut
voor Sociale & Culturele Ontwikkeling.
Een en ander kost natuurlijk geld evenals het drukken van het vragenformulier en de rapporten waarin de resultaten en aanbevelingen worden vermeld.
Dat geld is beschikbaar gesteld door de
gemeente Veere, de provincie, de Rabobank en door de dorpsraad zelf.
De agendacommissie

BIJ HET INVULLEN VAN DE VRAGEN...

opleiding u heeft gevolgd of volgt..
Ook bij deze vragen moet u maar
één van de aanwezige vakjes aankruisen.
• Dan zijn er meerkeuze vragen waarbij meerdere antwoorden zijn toegestaan. Het is duidelijk dat het niet
de bedoeling is om bij deze vragen
alle mogelijkheden aan te kruisen.
Beperk het alstublieft tot minder
dan de helft van de mogelijkheden.
• Er zijn ook vragen waar een waardeoordeel wordt gevraagd. Meestal
door een getal van 1 t/m 5 in te
vullen waarmee u aangeeft het er al
dan niet mee eens te zijn.

• Tenslotte zijn er een aantal open
vragen waarbij u een plaats of eigen
commentaar kunt invullen.
Als u problemen of vragen zou hebben bij het invullen van de antwoorden kunt u aan een van de leden van
de agendacommissie die u het beste
kent vragen om assistentie. De namen
en telefoonnummers vindt u op dit
formulier.
U hoeft u naam niet op dit formulier
te zetten. De gegevens worden anoniem verwerkt. Op deze manier wordt
uw privacy gewaarborgd.

Veel succes met het invullen en
bedenk daarbij:
Dorpsblik een onderzoek door
Biggekerke voor Biggekerke……..
…en zonder u zou dat niet lukken.

dorpsblik

Biggekerke

Wonen

11

40

Hoe lang woont u al in Biggekerke?
Minder dan een jaar
1-5 jaar
6-15 jaar
16-26 jaar
26-50 jaar
Meer dan 51 jaar
Mijn gehele leven

22

41

Indien u niet uw gehele leven in deze
woning heeft gewoond, waar woonde u voor u
in deze woning kwam wonen?
In Biggekerke
Minder dab 15 km van Biggekerke
15 – 45 km van Biggekerke
Verder dan 45 km van Biggekerke
Buitenland

8

19

9

327

33 267 Vindt u de doorstroommogelijkheden
voor wat betreft het wonen voldoende
in Biggekerke?
Ja
Nee
Geen mening

44

23

Indien u wilt verhuizen in Biggekerke,
naar welk soort woning gaat u voorkeur
dan uit?
Kruis één of meer antwoorden aan
Starterswoning
Vrijstaand huis
2 onder 1 kap
Hoekwoning
Rijtjeshuis
Bungalow
Aangepaste woning
Seniorenwoning
Zorgwoning
Woning in een woonzorgcomplex
Ander soort woning
Wil niet verhuizen

55 139 Bent u van mening dat er in Biggekerke
plaats is voor nieuwbouw?
Ja
Nee
Geen mening

66

77

145

325

Zo ja, welke van de volgende
mogelijkheden voor nieuwbouw vindt
u acceptabel in Biggekerke?
Kruis één of meer antwoorden aan
Starterswoning
Vrijstaande woningen op een beperkt
aantal locaties
Woningbouw in leegstaande (agrarische)
bedrijven
Kleinschalige woningbouw
(minder dan 10)
Bij bestaande nieuwbouwlocaties
Uitbreiding aan de rand van
Biggekerke
Nieuwbouw voor ouderen
Hebt u zelf interesse in nieuwbouw
in Biggekerke?
Ja
Nee
Geen mening

Zo ja, waarom bent u op zoek naar
een nieuw te bouwen woning in Biggekerke?
Kruis de belangrijkste reden aan
Voor het werk
Familieomstandigheden
Wil zelfstandig wonen
Om goedkoper te wonen
Om groter te wonen
Om kleiner te wonen
Wil een kwalitatief betere woning
Echtscheiding
Om medische redenen
Om sociale redenen
Overig
Zou u willen verhuizen naar een
zorgwoning in een mogelijk te ontwikkelen
wooncomplex in Biggekerke binnen een
periode van:
0 - 5 jaar
5 - 10 jaar
meer dan 10 jaar
weet niet
nooit

Multi functioneel gebouw
Uit de brainstormsessie van 20 juni jl. is gebleken dat een
Woonzorgcomplex hoog op de lijst staat van gewenste
voorzieningen.
Volgens de gemeente is Biggekerke daar echter te klein
voor. Mogelijke alternatieven zijn:
• Een zgn. “brede school” dat is een school met
mogelijkheden voor verenigings- en sportactiviteiten,
inschoolse opvang, dorpsactiviteiten en een cluster van
een aantal zorgwoningen (3 à 4) Bij zorgwoningen wordt
gedacht aan aangepaste woningen waar men lang kan
blijven wonen in een sociaal veilige omgeving, en indien
mogelijk een zorgsteunpunt.
• Cluster van van 3 tot 4 zorgwoningen met inloopruimte
(voor ontmoeting van activiteiten)

10

11

12

326

328

334

Voorzieningen

13

131

Hoe belangrijk is de aanwezigheid van een
basisschool in Biggekerke voor de lokale
gemeenschap?
Zeer belangrijk
Belangrijk
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Geen mening

14

290

Hoe belangrijk is de aanwezigheid van
de volgende zaken op het gebied van
onderwijs in Biggekerke voor de lokale
gemeenschap?
Vul cijfer in
1 = Zeer belangrijk
2 = Belangrijk
3 = Onbelangrijk
4 = Zeer onbelangrijk
5 = Geen mening
Crèche/kinderopvang
Basisschool
Naschoolse opvang
Naschoolse activiteiten/clubs
Voorschoolse opvang
Brede school*
Tussenschoolse opvang
* zie vragen 10,11 en 12

15

230

Welke mogelijkheid heeft uw voorkeur?
Brede school met zorgmogelijkheid
Cluster van zorgwoningen met
inloopruimte
Geen van beide
Vindt u het een goed idee dat het
Dorpshuis en de basisschool in één
multifunctioneel gebouw worden
gecombineerd?
ja
nee
geen mening
Zo ja, wat zou hier dan in opgenomen
kunnen worden?
Kruis één of meer antwoorden aan
Ruimte voor kleinschalig ondernemen
Ruimte voor tentoonstellingen
Verhuur zaal ( voor feesten /
vergaderingen )
Kofﬁe / thee corner met buitenterras
Sportactiviteiten
Artistieke activiteiten (atelier/lessen)
Cluster van 3 à 4 zorgwoningen
Kiosk
Wereldwinkel
Consultatiebureau

16

305

Naar welke van de volgende activiteiten/
vrijetijdsvoorzieningen in Biggekerke
gaat uw belangstelling uit?
Kruis één of meer antwoorden aan.
Kinderclub
Culturele activiteit
Hobby mogelijkheid
Jongeren Ontmoeting Plek (JOP)
Ouderensoos
Braderieën / markten
Dorpsactiviteit bv barbecue
Dansles
Openbare internet mogelijkheid
Spelletjes (Rummicub scrabble etc.)
Tuinproject voor uitwisselen van
ervaring plantjes, zaden etc
Anders
............................................
Zou u het op prijs stellen (stelt u het op prijs)
dat de volgende activiteiten/voorzieningen op
het gebied van sport in Biggekerke aanwezig
zouden zijn (aanwezig zijn)?
Vul cijfer in
1 = Ja
2 = Nee
3 = Geen mening
Balspelen voor kinderen
Skatebaan
Voetbalwedstrijden
Volleybalwedstrijden
Gymnastiek
Ouderengymnastiek
Cursus valpreventie
Wandelen / ﬁetsen / nordic walking
Sportclinics
trimgroep
jeu de boules
anders
............................................

2

2

2

2

17

178

Wat vindt u van de kwaliteit van de volgende
(nuts)voorzieningen in Biggekerke?
Vul cijfer in:
1 = Goed
2 = Redelijk
3 = Slecht
4 = Geen mening
5 = Niet van toepassing
Vuilnisophaaldienst
(grijs afval en groen afval)
Grootvuil inzameling
Inzameling chemisch afval/Chemokar
Straatverlichting
Schoonmaken van straten/trottoirs
Sneeuw ruimen/zout strooien
Kabel (ontvangst radio/tv)
Telefoon via de kabel
Mobiele netwerk

24

329

Ondervindt u weleens één van de volgende
parkeerproblemen om en nabij uw huis?
Kruis één of meer antwoorden aan
Geen parkeergelegenheid meer
Auto’s die de toegang tot uw
parkeerplek / erf / oprit blokkeren
Auto’s die op uw oprit / erf parkeren
Ik ondervind geen parkeerproblemen
bij mijn huis

25

119

Bent u van mening dat er gevaarlijke
kruis-/verkeerspunten in Biggekerke zijn?
Ja
Nee
Geen mening

26

330

Zo ja, wilt u hieronder dan aangeven waar
volgens u de gevaarlijke kruis-/
verkeerspunten in Biggekerke zijn?

33

340

Koudekerkseweg
Zoutelandseweg
Valkenisseweg
Dorpsstraat
Kerkplein
L. Simonsestraat
Schuitvlotstraat
Vliedberg
Nijhoffstraat

34

336

Hoe vindt u dat de aankleding van de entree
van het dorp via de Valkenisseweg veranderd
zou moeten worden?
Kruis één of meer antwoorden aan.
Snoeien van de beplanting
Infopaneel vernieuwen
Plaatsen van meer plantenbakken
Aanleg van een picknickplaats
Anders
Niet nodig
Geen mening

35

338

Hoe vindt u dat de aankleding van de entree
van het dorp via de Zoutelandseweg veranderd
zou moeten worden?
Kruis één of meer antwoorden aan
Nieuwe beplanting
Plaatsen infopaneel
Plaatsen van bank en afvalbak
Anders
Niet nodig
Geen mening

36

339

Indien u van mening bent dat er één of
meerdere nieuwe informatiepanelen (plattegrond en evenementenkalender) geplaatst
moet(en)worden in Biggekerke, wilt u hieronder dan de gewenste locatie(s) aangeven?

...............................................................

27

121

Is te hard rijden soms een probleem in
Biggekerke?
Ja
Nee
Geen mening

28

146

Verkeer en parkeren

18

19

126

45

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de
ﬁetspaden / ﬁetsstroken in Biggekerke
en het buitengebied?
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

29

337

Indien u de kwaliteit van de ﬁetspaden /
ﬁetsstroken als slecht heeft beoordeeld,
wilt u hieronder dan aangeven waar u het
slecht vindt?
U kunt meerdere locaties noemen

Zo ja, waar vindt u dat te hard wordt gereden
Kruis één of meer antwoorden aan.
Koudekerkseweg
Zoutelandseweg
Valkenisseweg
Dorpsstraat
L. Simonsestraat
Schuitvlotstraat
Nijhoffstraat
Kerkplein
Hoe belangrijk vindt u dat er openbaar
vervoer (bus) door het dorp rijdt?
Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Niet belangrijk
Niet nodig

…………………………………………………..

37

..............................................................

20

127

21

78

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de
voetgangersvoorzieningen (trottoirs,
oversteekplaatsen) in Biggekerke?
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening
Indien u de kwaliteit van de voetgangersvoorzieningen als slecht heeft beoordeeld,
wilt u hieronder dan aangeven waar?
U kunt meerdere locaties noemen

Buitengebied, open ruimte

30

308

Welke maatregelen vindt u geschikt om de
overlast van honden- en paardenuitwerpselen
tegen te gaan in Biggekerke?
Kruis één of meer antwoorden aan
Afvalbakken met poepzakjes
extra hondentoilet plaatsen
Gebodsborden plaatsen
Een stratenveger aanstellen
Open terrein voor het uitlaten van
honden
Geen van deze maatregelen
Geen mening

31

335

Vindt u dat het authentieke karakter van het
Kerkplein behouden moet blijven?
Ja
nee
geen mening

32

311

Vindt u het een goed idee om een terras te
maken op het Kerkplein in Biggekerke?
Ja
Nee
Geen mening

..............................................................

22

128

23

79

Hoe gebruiksvriendelijk zijn de voetgangersvoorzieningen in Biggekerke voor mensen met
een handicap, rollator of een rolstoel en/of
slechtlopenden en/ of slechtzienden?
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening
Indien u de gebruiksvriendelijkheid van
de voetgangersvoorzieningen in Biggekerke
voor mensen met een handicap, rollator of
een rolstoel etc. als slecht heeft beoordeeld,
wilt u dan hieronder aangeven waar?
U kunt meerdere locaties noemen.
..............................................................

Hoe beoordeelt u het “groen”/de beplanting
in /op
Vul een cijfer in
1 = Goed
2 = Redelijk
3 = Matig
4 = Slecht

293

Wat vindt u van de volgende maatregelen
om de kwaliteit van het buitengebied van
Biggekerke te verbeteren?
Vul cijfer in:
1 = Zeer belangrijk
2 = De moeite waard
3 = Niet nodig
4 = Weet ik niet
Enkele bomen kappen
Bossen beter onderhouden
Bosgebied uitbreiden
Solitaire bomen op bijzondere
plaatsen behouden
Meer akkerranden aanleggen
Akkerranden beter onderhouden
Meer meidoornhagen aanleggen
ruiter- en voetpaden beter
onderhouden

38

319

Wat is er volgens u te verbeteren aan de
nieuw aangelegde wegen en paden in het
gebied tussen Biggekerke en Valkenisse zodat het platteland nog aantrekkelijker wordt?
Vul cijfer in:
1 = Zeer belangrijk
2 = Belangrijk
3 = Onbelangrijk
4 = Zeer onbelangrijk
5 = Geen mening
Afvalverwijdering
Meer onderhoud aan de bermen
De bermen laten verwilderen
Paden geschikt maken voor mensen
met een handicap
Verbinding uit dorp richting nieuw bos
verbeteren
Meer voet- en ruiterpaden maken voor
het publiek

Sociale veiligheid
aanspreekpunt is bij de politie voor
Biggekerke?
Ja
Nee
Weet niet

43

44

46

332

175

341

333

Economie en Toerisme
77

Dienen de volgende economische activiteiten te worden gestimuleerd in Biggekerke?
Vul cijfer in
1 = Sterke voorkeur
2 = Voorkeur
3 = Geen mening
4 = Twijfel
5 = Zeker niet
toerisme/recreatie
kleine ondernemingen/zelfstandigen
mini campings
boerderij verkoop
ecologische landbouw
akkerbouwbedrijf
melkveehouderij
intensieve veehouderij

40

318

Wat vindt u belangrijk dat toeristen over het
dorp Biggekerke weten?
Kruis één of meer antwoorden aan
Wandelroutes
Historie
Ligging t.o.v. andere dorpen en steden
Evenementen
Fietsroutes
Anders

41

83

Welke van de volgende toeristische-recreatieve activiteiten passen naar uw mening bij
het karakter van Biggekerke?
Kruis één of meer antwoorden aan
Fietsen
Paardrijden
Mountainbiken
Natuureducatie/-studie
Boerderijbezoek
Fotograferen
Vissen
Schilderen
Wandelen
Zonnen/zwemmen
Watersport
Jeu de boules

266

42 331 Vindt u het noodzakelijk dat er één

45

39

51

47

48

265

342

Zo ja, wat zijn volgens u de taken van deze
persoon in Biggekerke?
Kruis één of meer antwoorden aan
Handhaven van de openbare orde
Contact met bewoners
Surveillance in het dorp
Aanpak van overlast
Zijn er momenten dat u zich niet veilig voelt
in Biggekerke?
Kruis één of meer antwoorden aan
In de morgen
In de middag
In de avond
In de nacht
nooit
Hoe vaak voelt u zich eenzaam in
Biggekerke?
Heel vaak
Vaak
Af en toe
Zelden
Nooit
Bent u bereid om zich in te zetten als vrijwilliger bij onvoorziene situaties gedurende
een korte periode in Biggekerke?
Kruis één of meer antwoorden aan
Ja; voor vervoer
Ja; voor boodschappen
Ja; voor kinderopvang
Nee
Vindt u dat nieuwkomers verwelkomd
moeten worden in Biggekerke?
Ja
Neen
Geen mening
Zo ja, hoe zouden ze verwelkomd moeten
worden?
kruis één of meer antwoorden aan
Bloemetje
Bloemetje + folder over de activiteiten
in Biggekerke
Bloemetje + ’t Keuvelaertje +
gids Veere

Bestuur en informatie

49

239

Waar haalt u meestal uw informatie vandaan
over lokale zaken in Biggekerke?
Kruis één of meer antwoorden aan
Gemeentelijk mededelingenbord
Gemeentelijk informatieblad
Bibliotheek / Servicebus
Café
Dorpskrant / ’t Keuvelaertje
Kerkblad
De Faam
De Bode
Omroep Zeeland radio
Omroep Zeeland TV
Website gemeente Veere
Andere
............................................

50

241

Hoe beoordeelt u de informatie over lokale
zaken?
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

In welke mate vindt u dat de vertegenwoordigers in de volgende besturen zich bewust
zijn van de problemen in Biggekerke?
Vul cijfer in.
1 = volledig bewust
2 = enigszins bewust
3 = onbewust
4 = geen mening
Dorpsraad
Gemeenteraad
Waterschap
Provinciale staten

52

323

Hoe zou Biggekerke zich volgens u dienen
te ontwikkelen?
Kruis één of meer antwoorden aan
Als een woonwerkgemeenschap
Als een woondorp voor
gepensioneerden
Als een forensendorp (hier wonen elders
werken)
Als een toeristisch centrum
Houden zoals het nu is

53 174 Zou u in één zin Biggekerke willen typeren.
Verzin iets passend, iets leuks.
..............................................................

Persoonlijke gegevens

54

1

55

36

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw

56

37

Tot welke leeftijdsgroep behoort u?
11-15
60-64
16-17
65-74
18-24
75-84
25-44
85+
45-59

57

61

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
Universiteit / HBO
VWO / Gymnasium / Atheneum /
HBS (A of B)
MBO
HAVO / MMS
ULO/MAVO/3–jarige HBS/VMBO-T
LTS/Huishoudonderwijs/VMBO/LEAO
Basisonderwijs

58

47

Welk van de volgende alternatieven geeft uw
situatie het beste weer?
Werknemer (in loondienst)
Werkzoekend
Eigen baas met mensen in loondienst
Eigen baas zonder mensen in
loondienst
Trainee/in opleiding bij overheid of
bedrijfsleven
Student
Onbetaald huisvrouw/-man
Gepensioneerd/VUT
Arbeidsongeschikt
Vrijwilliger
Anders

Uit hoeveel personen bestaat het huishouden
waar u bij hoort?
Vul aantal in

Samenstelling agendacommissie
Co Besuijen
Corry de Groot

Schuitvlotstraat 12
Koudekerkseweg 19

551802
556045

Jos van Keulen
Marleen Kole
Charles Landré

L. Simonsestraat 17
Bergweg 1
Kerkplein 30

552957
552777
551719

Leo van Rheenen
Johan Reinhoudt
Ab de Visser

Dorpsstraat 6
De Ruiser 12
Korte Oostweg 2

563599
562215
553150

Mourijn Lourier
Nico Out
Mary Remijnse

SCOOP adviseur
SCOOP adviseur
Marketingbureau Mary Remijnse
adviseur

