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Resultaten enquête 

dorpscoöperatie

Middelstum



Aanpak enquête

Initiatiefgroep: 

Arjen Hoeber

Diana Klaassens

Gerri Smit

Jacomine Meyling

Marianne Ubbink

Marie-Louise Gregoire

Oeds Odolphi

Pita van der Woude

Truus Smit

Yke Toepoel

Initiatiefgroep 

In samenspraak met 

dorpsbelangen



Deelname aan de enquête

1200 enquêtes verspreid  - 362 ingevuld  

Deelnamepercentage: ruim 30 %





Vraag 1: Leeftijd van deelnemers 



Vraag 2: 

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het dorp? 

Meerdere opties mogelijk?



Vraag 3: Wat is er nodig op het gebied van wonen?



Vraag 4: 

Welke zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn van belang voor de 

toekomst?



Vraag 5: Zou u lid willen worden van een dorpscoöperatie

die zich inzet voor het versterken van de leefbaarheid?



Vraag 6: Wat vindt u een redelijk lidmaatschapsbedrag? 

per jaar



Vraag 7: Wat hoopt u dat een dorpscoöperatie u gaat brengen? 



Vraag 8: 

Bent u bereid zich in te zetten voor de initiatieven van de 

dorpscoöperatie?



Vraag 9: Als u zich NIET wilt inzetten, wat is daarvoor de reden?



Vraag 10:  Hoe wilt u zich misschien inzetten voor een ander?



Top 6: 

1. Gezelschap bieden (99)

2. Incidentele klussen (64)

3. Vervoer (44)

4. Hulp bij activiteiten (42)

5. Praktische klussen (35)

6. Bestuur van de coöperatie (22) 

Administratieve ondersteuning (29) 

Hulp bij computer (22)



Vraag 11: Hoe belangrijk is één plek in het dorp 

waar u met vragen terecht kunt?



Vraag 12: Hebt u nog andere ideeën?



Belangrijkste conclusies: 



Belangrijkste conclusies: 

1. Grote deelname!

2. Belangrijkst voor de toekomst:

Goede zorgmogelijkheden, goede voorzieningen

3. Dorpsbewoners willen graag iets voor elkaar betekenen. 

385 vormen van hulp, steun, gezelschap, zorg en klusjes

aangeboden

4. Het draagvlak voor een coöperatie is groot: ruim 56% wil lid 

worden en ruim 34% overweegt het.

5. Er is veel belangstelling voor één plek in het dorp 

waar bewoners met hun vragen terecht kunnen.




