Midwoud-Oostwoud, oktober 2018
Beste inwoner van Midwoud - Oostwoud,
Een vraag aan u:

Hoe zou u willen dat onze dorpen er in 2028 uit zouden moeten zien?
De dorpsraad heeft opdracht gekregen van de gemeente om een dorpsvisie te maken voor de
toekomst van Midwoud en Oostwoud.
Dit kan, mag en gaat de dorpsraad niet alleen doen.
Het dorp is immers van ons allen en niet van de dorpsraad!
Wij
-

willen graag van u uw waardering en verbeterpunten vernemen betreffende:
Midwoud - Oostwoud als dorp
uw woonomgeving en de voorzieningen
het verkeer, het vervoer en de veiligheid
gezondheidszorg en maatschappelijke zorg
recreatie en sport

U kunt dit aangeven in deze enquête.
Wilt u deze a.u.b. invullen en uiterlijk woensdag 17 oktober inleveren bij een van de
volgende winkels/adressen/in de brievenbus van:
Midwoud
- Café halfweg op de Buurt
- Spar Brouwer op de Korteling
- Grand café de Post aan de Tripkouw

Oostwoud
- Activiteitencentrum Woudrust
- Oosteinde 2 bij de fam. Murk-Luschen
- De Vliegenzwam, Oostwouder dorpsstraat 24

Op maandag 29 oktober (aanvang 19.30 uur) wordt tijdens een bewonersbijeenkomst in
Grandcafé de Post de uitslag van de enquête gepresenteerd. Samen met u gaan we een prioriteitenlijst opstellen, die vervolgens in de dorpsvisie komt te staan.
De dorpsraad wordt vervolgens gesprekspartner voor de gemeente over de uitvoeringsagenda
van de dorpsvisie.
Wij zouden het heel fijn vinden als u nu de gelegenheid benut om uw mening te geven, de
enquête invult en deze uiterlijk 17 oktober inlevert bij één van de bovengenoemde adressen persoonlijk of in de desbetreffende brievenbus van dit adres (en in dezelfde envelop mag
ook). Indien meerdere personen deze enquête willen invullen, kunt u deze kopiëren of via onze
website downloaden, printen, invullen en inleveren.
De uiteindelijke dorpsvisie krijgt u per adres als een soort van magazine in de brievenbus.
Bij voorbaat is onze dank groot!
Met vriendelijke groet van de dorpsraad Midwoud - Oostwoud.
www.dorpraadmo.nl
secretariaat@dorpsraadmo.nl

HOE WILT U DAT MIDWOUD/OOSTWOUD ERUIT ZIET IN 2028?
Geef uw antwoord aan door een vakje aan te kruisen 
PERSOONSGEBONDEN VRAGEN
Waar woont u?
 oude nieuwbouw
 nieuwe nieuwbouw
 doorgaande weg
 Midwoud		  Oostwoud
Wat is uw leeftijd?






jonger dan 30 jaar
30 – 45 jaar
45 – 65 jaar
ouder dan 65 jaar

Wat is de afstand tot je school of uw werk?

1. MIDWOUD-OOSTWOUD ALS DORP
Hoe waardeert u:
- het dorpse karakter
- de landelijke uitstraling
- de doorkijkjes naar weilanden/akkerbouw
- vrij van windmolens & gasboringen

 0 – 10 km
 meer dan10 km
 niet van toepassing (n.v.t.)

onvoldoende




geen

Ervaart u:
- geluidsoverlast door vliegverkeer
- overlast door wegverkeer
- overlast van muziek/ herrie
- andere overlast






redelijk




weinig





goed

geen mening











veel

geen mening











Wat zou u verbeterd willen zien ten aanzien van ons dorp?
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

2. WOONOMGEVING EN VOORZIENINGEN
onvoldoende
Hoe waardeert u:
- de school

- woonvoorzieningen jongeren

- woonvoorzieningen ouderen

- winkels

- horeca

- gezondheidscentrum (arts, tandarts,etc.)

- groenvoorzieningen

- de dorpshuisfunctie van de Post

- winkelplein ‘Korteling’ Midwoud


redelijk

goed

geen mening































Wat zou u verbeterd willen zien ten aanzien van woonomgeving en voorzieningen?
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

3. VERKEER, VERVOER EN VEILIGHEID
Hoe waardeert u:
- de route richting ‘ de Korteling’
- de route richting de school
- de route richting de winkels
- de route naar de sportvelden
- het openbaar vervoer naar Hoorn
- het openbaar vervoer naar andere kernen
- het toezicht op handhaven van de snelheid
- de kwaliteit van de trottoirs
- de kwaliteit van het wegdek
- het doorgaande landbouw- en vrachtverkeer
- de kruising Tripkouw/Cor Druifplein

onvoldoende












redelijk

goed













n.v.t./
geen mening

























Wat zou u verbeterd willen zien ten aanzien van verkeer, vervoer en veiligheid?
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
Hoe zou u de Tripkouw renoveren als u dit zou mogen doen?
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
De verlichting/lantarenpalen staan op de nominatie voor vervanging. Om het oude karakter van onze
dorpslinten te ondersteunen zou u dan vóór- of tegen een klassiek type paal zijn? Een klassieke paal is een
ouderwets ogende paal die bij de oude bebouwing past.
Vóór  Tegen 

4. GEZONDHEIDSZORG / MAATSCHAPPELIJKE ZORG
onvoldoende
Hoe waardeert u:
- de rollator/rolstoeltoegankelijkheid

- de zichtbaarheid van het wijkteam

- het zelfstandig thuis wonen met een verminderde
mobiliteit door de hoge leeftijd of door een handicap

- de toegankelijkheid bij de gemeente voor hulpvragen

- het actief snel handelen door de WMO/gemeente
op een aanvraag voor zorg/hulpmiddelen

- de verstrekte voorzieningen door de WMO/gemeente

- het aantal toegezegde zorguren door de WMO/gemeente


n.v.t./
geen mening

redelijk

goed































Ja

nee

Doet u vrijwilligerswerk?





Wilt u vrijwilligerswerk doen?





Wat zou u verbeterd willen zien ten aanzien van gezondheidszorg/maatschappelijke zorg?
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

5. RECREATIE EN SPORT
Hoe waardeert u:
- de recreatiemogelijkheden
- de recreatiemogelijkheden
- de recreatiemogelijkheden
- de recreatiemogelijkheden
- de fietsroutes
- de wandelroutes
- de vaarroutes
- de speeltuinen
- de sportvoorzieningen
- het verenigingsleven

voor
voor
voor
voor

onvoldoende
kinderen
gezinnen
55+
80+












redelijk












goed

n.v.t./
geen mening



























Wat zou u verbeterd willen zien ten aanzien van recreatie en sport?
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

6. LAATSTE VRAGEN
a. Waar zou u zelf een bijdrage aan willen leveren (zie bovenstaande onderwerpen)?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b. Hoe zou de dorpsraad zichtbaarder en relevanter kunnen zijn voor u?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
c. Welke onderwerpen, die voor u belangrijk zijn om te veranderen/verbeteren, heeft u gemist?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Dank u wel voor uw medewerking.
De ingevulde enquête UITERLIJK WOENSDAG 17 oktober inleveren bij:
Midwoud
- Café halfweg op de Buurt
- Spar Brouwer op de Korteling
- Grand café de Post aan de Tripkouw

Oostwoud
- Activiteitencentrum Woudrust
- Oosteinde 2 bij de fam. Murk-Luschen
- De Vliegenzwam, Oostwouder dorpsstraat 24

De bewonersavond in Grand café de Post vindt plaats op maandag 29 oktober 2018 om 19.30
uur. De uitslag van deze enquête en het concept kernvisie worden dan getoont.
Zet deze datum alvast in uw agenda!
Met vriendelijke groeten,
De dorpsraad van Midwoud-Oostwoud:
Marja Delmeer, Irene Murk, Claudia Nijssen, Ralph-Peter Maitimo, Yvo Verschoor, Annemieke Zuurbier,
Wim van der Doorn en Melchior Luitwieler
Midwoud - Oostwoud, september 2018
secretariaat@dorpsraadmo.nl
www.dorpsraadmo.nl

