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Voorwoord 
Voor u ligt het resultatenrapport van het dorpsbelevingsonderzoek in Odoorn. Dit verslag is 
geschreven in opdracht van Dorpsbelangen Odoorn, BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen 
Drenthe) en de gemeente Borger-Odoorn. Gedurende december 2017 en januari 2018 hebben wij, 
eerstejaars studenten aan Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden, onderzocht  wat er speelt in 
Odoorn en hoe de inwoners het leven in Odoorn ervaren. Dit resultatenrapport is het eindproduct, 
wat Dorpsbelangen Odoorn kan gaan gebruiken om actief zaken aan te pakken in Odoorn.  
 
Dit project is door ons studenten als zeer leuk, leerzaam en interessant  ervaren. Wij hebben het 
getroffen, met een, naar onze mening, zeer gastvrij dorp! 
 
Graag willen wij Wim Zweers, Bianca Meijering en de vrijwilligers bedanken voor hun tijd en hulp bij 
het uitdelen en ophalen van de enquêtes, ook willen wij de geïnterviewde mensen bedanken voor 
hun tijd en informatie. Met behulp van de interviews hebben wij inzicht gekregen in  onderwerpen 
die wij in de enquête konden behandelen.  
 
Daarnaast willen wij onze begeleider Mirjam Bakker en Luit Hummel van de BOKD bedanken voor de 
feedback en natuurlijk Jan van Delden die ons heeft geholpen met het verwerken en vormgeven van 
de resultaten.  
 
Tot slot willen wij de bewoners van Odoorn bedanken voor het invullen en inleveren van de 
enquêtes. Hierdoor hebben wij dit resultatenverslag kunnen maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jesper Bleumink 
Sybren Lanting 
Rutger Sluijter 
Lianne Smit 
Dirk de Vries 
 
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden, 24-1-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 

Samenvatting 
Odoorn is een dorp in de provincie Drenthe vlakbij Emmen. Het dorp maakt deel uit van de 
gemeente Borger-Odoorn. Het dorp telt rond de 1856 inwoners, verdeeld over ongeveer 800 
adressen. In de periode van november 2017 tot januari 2018 is er in Odoorn een 
dorpsbelevingsonderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is het meten van de leefbaarheid van 
het dorp en  het bepalen van zaken die in het dorp spelen. 
 
Voordat het onderzoek van start ging is er eerst een bezoek gebracht aan Odoorn om zelf een indruk 
te krijgen van het dorp. Bij dit bezoek is door een werkgroep het dorp geïntroduceerd en zijn er 
interviews gehouden met ‘sleutelfiguren’. Dankzij het bezoek aan het dorp, de werkgroep en de 
interviews ontstond de mogelijkheid dorps specifieke vragen te vormen voor de enquête. 
 
De enquêtes waren het middel waarmee de leefbaarheid is gemeten. In deze enquête zijn 
verschillende thema’s behandeld, zoals verkeersveiligheid, sociale omgeving, verenigingen, 
vrijwilligerswerk en wonen. In totaal zijn er 737 enquêtes uitgedeeld in Odoorn, waarvan er 286 zijn 
ingevuld en opgehaald. De respons, vergeleken met het aantal uitgedeelde en opgehaalde enquêtes, 
komt dus uit op ongeveer 40%. 
 
Het eerste thema bestond uit algemene vragen over geslacht, leeftijd en opleiding. De grootste 
groep respondenten  valt in de leeftijdscategorie van 60 tot 80 jaar. Wat betreft hoogst genoten 
opleiding binnen het huishouden van de respondenten, is HBO/WO het vaakst aangegeven. 
  
Bij het thema verkeersveiligheid hebben de respondenten de mogelijkheid gehad hun ervaring over 
de verkeersveiligheid te vermelden. 69% van de respondenten  heeft aangegeven dat ze de 
verkeersveiligheid positief ervaren. Waar de respondenten het over een zijn is dat er verandering 
moet plaatsvinden aan de verkeerssituatie bij het dorpsplein en bij basisschool De Weiert.  
 
Het thema sociale omgeving bevat vragen over bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel dat mensen in 
Odoorn hebben en de binding met het dorp. 96% van de respondenten heeft aangegeven dat ze zich 
veilig voelen in het dorp. Bij de vraag of mensen er trots op zijn om in Odoorn te wonen heeft 91% 
aangegeven dat ze inderdaad trots op zijn om in het dorp te wonen. Tot slot konden respondenten 
kiezen tussen 2 opties over de binding met het dorp, namelijk of mensen een sterke band hebben 
met het dorp of zich niet bemoeien met het dorp. 77,3% heeft aangegeven dat ze wel een sterke 
band met het dorp hebben. 
 
Bij het thema verenigingsleven en voorzieningen is gevraagd naar de behoefte aan een MFA, 
redenen waarom mensen geen lid zijn van een vereniging en het onderhoud van het sportcomplex 
en de gymzaal van de basisschool. Bij de vraag of mensen tevreden zijn over de onderhoud van het 
sportcomplex, is de meerderheid positief over het onderhoud. Maar wanneer er alleen wordt 
gekeken naar de antwoorden van de respondenten die hebben gezegd dat ze lid zijn van de tennis- 
en voetbalvereniging, slaat de tevredenheid om naar ontevredenheid. Bij deze groep zegt de 
meerderheid dat ze niet tevreden zijn met het onderhoud van het sportcomplex. De reden dat 
mensen voornamelijk geen lid zijn van een vereniging is omdat ze geen interesse hebben of geen 
tijd.  
 
Bij het thema vrijwilligerswerk is gevraagd of mensen al vrijwilligerswerk doen en of mensen 
interesse hebben om vrijwilligers werk te doen. Bij de respondenten heeft 33% aangegeven al 
vrijwilligerswerk doet. Bij de groep die heeft aangegeven dat ze géén vrijwilligerswerk doen, heeft 
12% aangegeven er wél interesse in te hebben. 
 



  

 
 

In het thema wonen in de buurt is er gevraagd naar hoe vaak mensen zwerfafval aantreffen in hun 
woonomgeving, daarnaast is gevraagd naar de mooiste en lelijkste plekken in Odoorn, ook is 
gevraagd naar de belangrijkste kwaliteiten en tekortkomingen van Odoorn. Van de respondenten die 
antwoord hebben gegeven op de vraag of ze regelmatig zwerfafval vinden in hun woonomgeving, 
heeft 52% ja geantwoord. De 3 meest voorkomende antwoorden over de mooiste plekken in Odoorn 
zijn: Eendenkuil, natuur in de omgeving en boshof en omgeving. De 3 meest voorkomende 
antwoorden bij lelijkste plekken in Odoorn zijn: Tankstation en omgeving, dorpsplein en de oude 
fabriek. De belangrijkste kwaliteiten waren volgens de respondenten de rust, de vriendelijkheid en 
de voorzieningen. De belangrijkste tekortkomingen waren het onderhoud van het openbaar groen, 
het feit dat mensen erg in zichzelf gekeerd zijn en het slecht openbaar vervoer.     
 
Tot slot hebben de respondenten een rapportcijfer kunnen geven op het dorp, wat uitkomt op een 
gemiddelde van 8,1.  
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Inleiding 
Odoorn is een zanddorp met zo’n 1856 inwoners, verdeeld over ruim 800 huishoudens. Het is een 
dorp in de gemeente Borger-Odoorn. In  bijlage VI staat een dorpsbeschrijving van Odoorn.  
 
Aanleiding en doel 
Het dorpsbelevingsonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een opdracht die afkomstig is van de 
gemeente Borger-Odoorn, de BOKD en Dorpsbelangen Odoorn. De eerstejaars studenten van de 
opleiding Management van de Leefomgeving  aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden 
voeren het dorpsbelevingsonderzoek uit. Het dorpsbelevingsonderzoek  wordt in vijf verschillende 
dorpen in de gemeente Borger-Odoorn uitgevoerd. Elke groep studenten heeft een eigen 
onderzoeksdorp toegewezen gekregen. De BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe) 
fungeert in dit onderzoek als contactpersoon tussen Dorpsbelangen Odoorn en de studenten van 
Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit resultatenrapport dat na onderzoek is opgesteld, gaat naar 
Dorpsbelangen Odoorn.  Het doel van dit onderzoek is het bepalen van verbeterpunten in het dorp 
Odoorn en te weten te komen wat er speelt binnen Odoorn. Dit rapport kan als ondersteuning 
gebruikt worden door Dorpsbelangen Odoorn om actief dingen aan te pakken in Odoorn.  
 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt verteld met behulp van welke methoden en technieken het onderzoek is 
uitgevoerd. Daarna wordt er in het resultatenhoofdstuk gekeken naar de meest opvallende 
resultaten uit het onderzoek, deze resultaten worden behandeld per thema. In het hoofdstuk 
worden de thema’s algemene vragen, verkeerveiligheid, sociale omgeving, verenigingsleven en 
voorzieningen, vrijwilligerswerk en wonen in de buurt besproken. In het hoofdstuk conclusie staat 
per thema kort besproken wat de bevindingen zijn. Daarna staat in het hoofdstuk discussie kort 
besproken waar de onderzoeksgroep tijdens het onderzoek tegenaan gelopen is.  In de bijlage staan 
alle resultaten uitgeschreven, ook staat de enquête in de bijlage, een dorpsbeschrijving, het ‘niet 
thuis briefje’ en de poster die is opgehangen op verschillende plekken in Odoorn.  
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1. Methode 
Dit resultatenrapport is opgezet door het samenvoegen van veel gegevens die zijn ontvangen op 
veel verschillende manieren. In dit hoofdstuk wordt duidelijk verteld welke stappen zijn 
ondernomen om dit resultatenrapport  te kunnen opstellen.  
 

1.1 Start dorpsbelevingsonderzoek 
Het dorpsbelevingsonderzoek is gestart op donderdag 23 november 2017. Die dag is de opdracht 
uitgedeeld door Luit Hummel van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe), een van de 
opdrachtgevers.  Naast de BOKD, zijn ook Dorpsbelangen Odoorn en de gemeente Borger-Odoorn 
opdrachtgever van het dorpsbelevingsonderzoek.  
 

1.2 Bijeenkomst met Dorpsbelangen Odoorn 
Dinsdag 28 November 2017 is de onderzoeksgroep (vijf studenten Management van de 
Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein) naar Odoorn geweest, daar is kennis gemaakt 
met de werkgroep van Dorpsbelangen Odoorn. Deze werkgroep is speciaal samengesteld voor het 
dorpsbelevingsonderzoek. Door middel van een rondleiding hebben zij het dorp laten zien. Na de 
rondleiding is de onderzoeksgroep samen met de werkgroep om de tafel gegaan. Hier zijn de 
thema’s besproken, die voor Dorpsbelangen belangrijk waren zoals; verkeersveiligheid, leefbaarheid 
en voorzieningen. 
 

1.3 Interviews 
Na de ontmoeting met de werkgroep ’s ochtends, hebben dinsdagmiddag 28 november een vijftal 
interviews plaatsgevonden met een aantal sleutelfiguren uit het dorp. Deze sleutelfiguren waren 
aangewezen door de werkgroep. De interviews hebben een verdieping gegeven op de onderwerpen 
die voor Dorpsbelangen belangrijk waren.  Daarnaast zijn uit de interviews nog andere onderwerpen 
naar voren gekomen die spelen in het dorp. Op basis van de onderwerpen uit deze interviews 
konden er dorpsspecifieke vragen worden opgesteld.   
 

1.4 Bezoek aan de gemeente Borger-Odoorn  
Maandag 4 december hebben alle onderzoeksgroepen, uit alle verschillende onderzoekdorpen, een 
bezoek gebracht aan de gemeente Borger-Odoorn. Dit vond plaats in het gemeentehuis in Exloo. 
Tijdens dit bezoek kregen de onderzoeksgroepen informatie over de gemeente, daarnaast kregen zij 
informatie over  de wensen, problemen en ideeën van de onderzoeksdorpen volgens de gemeente. 
Op deze manier kon de onderzoeksgroep Odoorn ook van een andere kant bekijken.  
 

1.5 Opzetten van de enquête 
Na het bezoek aan de gemeente Borger- Odoorn, het dorp Odoorn, Dorpsbelang Odoorn en de 
introductie van de BOKD, kon op dinsdag 5 december gestart worden met het maken van de 
dorpsspecifieke vragen. De dorpsspecifieke vragen zijn vragen die enkel in Odoorn gesteld worden. 
Deze vragen zijn opgesteld met de oog op de informatie die naar voren is gekomen uit alle bezoeken 
en de interviews. Er zijn 23 dorpsspecifieke vragen ontwikkeld. Naast deze vragen kwamen er nog 56 
vragen bij die in elk onderzoeksdorp gesteld worden, deze vragen zijn opgesteld door de docenten 
Management van de Leefomgeving in samenwerking met de BOKD. In totaal bestond de enquête uit 
79 vragen.   
 

1.6 Uitzetten van de enquêtes 
De enquête was na de controle, op 14 december klaar om gedrukt te worden. Op vrijdag 15 
december zijn de enquêtes huis aan huis uitgedeeld in Odoorn. Indien er niemand thuis was is de 
enquête in de brievenbus gedaan. Er zijn in totaal 737 enquêtes uitgezet.  Bij de enquête is een 
aanbiedingsbrief gedaan (zie bijlage III).  In deze aanbiedingsbrief stond vermeld waarom de enquête 
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verspreid werd, wanneer hij weer opgehaald werd en wanneer de resultaten worden gepresenteerd. 
Het verspreiden van de enquêtes is gedaan door de onderzoeksgroep in samenwerking met een 
vijftal  vrijwilligers uit Odoorn. Hiervoor is een draaiboek in elkaar gezet met de straten en nummers. 
Ook zat er een verdeling bij voor wie welke straat liep en een adressenlijst voor elke straat. De 
adressenlijsten dienden tevens als afvinklijsten, elk adres waar een enquête was gebracht werd 
afgevinkt op de lijst, zo kon worden gecontroleerd of overal een enquête was gebracht.  
 

1.7 Ophalen van de enquêtes 
Op dinsdag 19 december zijn de enquêtes huis aan huis weer opgehaald. Dit is gedaan op dezelfde 
manier als het uitdelen. Ditmaal waren er geen vrijwilligers en heeft de onderzoeksgroep het samen 
met Dorpsbelang Odoorn gedaan. Bij de mensen die niet thuis waren, werd  een niet thuis briefje in 
de brievenbus gedaan(zie bijlage IV). Op dit ‘niet thuis briefje’ stond vermeld hoe de enquête alsnog 
kon worden ingeleverd.  In totaal zijn er 286 ingevulde enquêtes opgehaald en ingeleverd.  
 

1.8 Verwerking van de enquête 
Dinsdag 9 januari 2018 is de onderzoeksgroep begonnen met het invoeren en bundelen van de 
resultaten. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in het programma SPSS statistics. Hierna zijn 
cirkeldiagrammen en histogrammen gemaakt van de belangrijkste resultaten, deze grafieken  zijn 
verwerkt in dit resultatenverslag. Alle resultaten zijn te vinden in de bijlage (zie bijlage II).  De open 
vragen zijn met de hand geteld, ook deze resultaten staan verwerkt in bijlage II. Het programma 
SPSS kan de open vragen niet verwerken. Er zijn tijdens de verwerking verbanden gelegd tussen de 
algemene  en de inhoudelijke vragen om een duidelijk beeld te creëren van wat er speelt in Odoorn. 
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2. De resultaten  
In dit hoofdstuk staan de resultaten weergegeven van vragen die ons een goed inzicht geven in de 
beleving van de inwoners  van Odoorn en in wat de inwoners vinden van Odoorn.  Deze resultaten 
staan weergegeven in grafieken. De resultaten van alle vragen staan in de bijlage (Bijlage II). 
In het onderschrift van de grafieken staat het vraagnummer van de vraag, de vraag zelf en hoe vaak 
de vraag is beantwoord. De response op de vraag staat vermeld als (N = aantal keer beantwoord). 
 

2.1 Respons  
In totaal zijn er op vrijdag 15 december  737 enquêtes uitgedeeld. Op dinsdag 19 december is er al 
een deel van de enquêtes opgehaald, daarnaast hadden de mensen de mogelijkheid op de enquêtes 
op drie andere adressen in te leveren. Er zijn in totaal 286 enquêtes teruggekomen. Een response 
van 40% precies.  
 

2.2 Algemene vragen  
In deze paragraaf staan de resultaten van de algemene vragen. Er worden vragen behandeld over; 
geslacht, leeftijd en opleiding.  
 
Geslacht 
In figuur 1 is de verdeling van het aantal mannen en vrouwen te zien die de enquête hebben 
ingevuld. De verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer gelijk, de vrouwen zijn in een kleine 
meerderheid.  

 
Figuur 1:  Vraag 1, U bent een (man/vrouw)? (N=285) 
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Leeftijd 
In figuur 2 is het percentage van de leeftijd per leeftijdscategorie van de respondenten te zien. 

Opvallend is dat ongeveer een kwart van de respondenten tussen de 60 en 70 jaar zijn en dat er 

relatief weinig mensen tussen 20 en 30 jaar de enquête hebben ingevuld. De gemiddelde leeftijd van 

de respondenten is 59 jaar.   

 
Figuur 2: Vraag 2, Wat is uw leeftijd?  (N=284) 
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Opleiding 
Figuur 3 geeft de verdeling van het opleidingsniveau in Odoorn in het huishouden van de 
respondenten weer. In het diagram is te zien dat een ruime meerderheid van de respondenten heeft 
aangegeven dat een HBO en/of WO de hoogst genoten opleiding binnen het huishoudens is.  
 

 
Figuur 3:  Vraag 5, Wat is de hoogst genoten opleiding in uw huishouden? (N =285)  
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Figuur 5 Plattegrond van Odoorn 

Woongebied 

In figuur 4 hieronder is per deelgebied (figuur 5: deelgebieden) het percentage te zien van de 
mensen die daar wonen. Van het aantal respondenten die deze vraag hebben ingevuld wonen de 
meeste mensen in deelgebied 4. Daarna wonen de meeste mensen in deelgebied 2, het centrum 
dus. De minste respondenten wonen in deelgebied 3.  

 
Figuur 4: Vraag DS 1,  In welk deelgebied woont u? (N=282) 
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Activiteit en bestemming 
In Figuur 6: Vraag 8, Hoe zou u uw hoofdactiviteit omschrijven? (N = 266) & Vraag 9, Waar bent u de 
meeste tijd van de dag actief met deze activiteiten? (N= 176en figuur 7 (volgende pagina) is de 
verhouding te zien tussen de hoofdactiviteit waar mensen mee bezig zijn gecombineerd met de 
plaats waar ze deze activiteit uitvoeren. Wat opvalt aan deze grafiek is dat 70% van de respondenten 
die betaald werk doen, dit niet in eigen dorp doen maar elders. De meerderheid van de 
respondenten werkt in Emmen en een bijna gelijk aantal ergens anders dan in de onderstaande 
genoemde plaatsen. 

 

 

 
  

Figuur 6: Vraag 8, Hoe zou u uw hoofdactiviteit omschrijven? (N = 266) & Vraag 9, Waar bent u de meeste tijd van de dag 
actief met deze activiteiten? (N= 176) 

Figuur 7: Vraag 9a, Indien elder (N=121) 
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2.3 Verkeersveiligheid  
In dit deel zal het gaan over hoe de dorpsbewoners de verkeersveiligheid ervaren en wat hun 
mening hierover is. Algemene vragen over hoe mensen de verkeersveiligheid ervaren in hun 
woonomgeving en of men vindt dat de wegen in Odoorn 30 km/h moeten worden. Maar ook 
specifieke vragen, zoals de verkeerssituatie bij basisschool De Weiert en hoe dit eventueel verbetert 
zou kunnen worden. 
 
Verkeerssituatie De Weiert 
In onderstaand cirkeldiagram geeft de verhouding weer tussen de groepen die wel of niet vinden dat 
er iets veranderd moet worden aan de verkeerssituatie bij de basisschool De Weiert. De vraag “Moet 
er iets gedaan worden aan de verkeerssituatie bij De Weiert?” stond niet in de enquête, maar 
mensen hadden wel de mogelijkheid om te kiezen hoe de verkeerssituatie veranderd zou moeten 
worden, met daarbij de optie dat er ook niets veranderd hoeft te worden. In het figuur is ook te zien 
dat de meningen over het onderwerp aardig verdeeld zijn, maar wel met een kleine meerderheid die 
voor verandering is van de verkeersituatie bij de basisschool. 
 

Meningen over verandering van de verkeerssituatie bij De Weiert 

 
Figuur 8: Moet de verkeerssituatie bij basisschool De Weiert verbeterd worden? (N=248) 
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Verkeerssituatie De Weiert, verdeeld tussen wel of geen kinderen jonger dan 16 jaar 
In figuur 9 hieronder is dezelfde vraag te zien, maar dan opgedeeld in 2 groepen. De ene groep heeft 
aangegeven geen thuiswonende kinderen jonger dan 16 jaar te hebben, en de andere groep wel. Het 
verschil met de vorige cirkeldiagram is niet groot, maar toch wel te zien.  

 
Meningen over verandering van verkeerssituatie De Weiert versus respondenten met wel of geen 

kinderen jonger dan 16 jaar 

 

Figuur 9: Moet de verkeersituatie bij bassischool De Weiert verbeterd worden? (N=248) en vraag 4, Heeft uw huishouden 
inwonende kinderen? (N=284) 

Wat willen mensen dat er veranderd? 
In tabel 1 hieronder staat wat de respondenten precies willen veranderen aan de verkeerssituatie bij 
basisschool De Weiert.  
 

Meer parkeergelegenheid bij  
de school  

109  30 km/h zone hele wijk  2 

Met een 30-km zone voor de  
school  

99  Klaar overs  2 

Met behulp van bloembakken als  
Verkeerremmende obstakels 

61  Eenrichtingsverkeer 
Nijkampenweg/De Goorns 

2 

Kinderen niet met de auto  
brengen  

27 Met ouders een oplossing 
Bedenken  

1 

Parkeerverbod rond de school 14 Bord ‘Spelende kinderen’ 1 

Ouders bewust maken van hun  
gedrag 

9 Plein zoals het eerder was 1 

Meer parkeerplaatsen  3 Verkeersborden 1 

Nieuwe school aan de  
Valtherweg 

3 Kiss&Ride 1 

Drempels 3 Autovrije zone  1 

Totaal; 342 (N=106) (Het totaal komt op 342 antwoorden omdat respondenten meerdere  
antwoorden konden geven.) 

Tabel 1: Vraag DS07, Hoe zou de verkeersituatie verbetert kunnen worden bij basisschool de Weiert?(N=248)  
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Tevredenheid over verkeersveiligheid 
In figuur 10 is de mening over de verkeersveiligheid van meerdere Oringers weergegeven. De stelling 
was: “Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid in mijn woonomgeving”. De meerderheid die 
antwoord heeft gegeven op deze stelling zegt het eens te zijn met deze stelling, met als grootste 
groep “Enigszins mee eens”.  

 

Figuur 10: Vraag 13, Ik ben tevreden met de verkeersveiligheid in mijn woonomgeving (N=281) 
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Tevredenheid over verkeersveiligheid, opgedeeld per deelgebied 
Bij de eerste dorp specifieke vraag kon men aangegeven in welk deelgebied zij woonden. In de 
volgende figuur zijn de antwoorden op de stelling gecombineerd met in welk deelgebied (figuur 12) 
de respondent woont. Dit toont aan hoe mensen uit ieder deelgebied de verkeersveiligheid ervaren. 
Opmerkelijk is dat de meerderheid uit deelgebied 3 zich niet veilig voelt in de eigen woonomgeving. 

 

Figuur 11: DS01, In welk deelgebied woont u? (N=282) en vraag 14, Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid in mijn 
woonomgeving. (N=281) 

 

Figuur 12: Plattegrond van Odoorn opgedeeld in deelgebieden 
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Wegen in Odoorn naar 30 km/h 
De volgende figuur betreft de vraag: “Moeten alle wegen in Odoorn een maximumsnelheid van 30 
km/h krijgen?”. Het resultaat is dat een grote meerderheid, 73%,  hier niet voor is. 

 

Figuur 13: DS10, Moeten alle wegen in Odoorn een maximumsnelheid van 30 km/h krijgen? (N=285) 
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Verkeerssituatie dorpsplein 
In onderstaand cirkeldiagram is de volgende vraag verwerkt: “Moet er wat veranderd worden aan de 
verkeersituatie bij het dorpsplein?”. Hierbij is de meerderheid voor een verandering aan de 
verkeersituatie.  

 

Figuur 14: DS11, Moet er wat veranderd worden aan de verkeersituatie bij het dorpsplein? (N=281) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Manieren waarop de verkeersituatie bij het dorpsplein verbetert kan worden 
Het vervolg op vraag DS11, waren mogelijkheden over hoe de verkeersituatie verbeterd zou kunnen 
worden, deze mogelijkheden staan weergegeven in figuur 15. Doordat het mogelijk was meerdere 
antwoorden te geven bij dit deel van de vraag, komt het opgetelde getal van de percentages niet uit 
op 100%, maar 100,1%. 31,5% van de respondenten heeft aangegeven dat de wegen langs het 
dorpsplein een maximumsnelheid van 30-km/h moeten krijgen, daarnaast heeft 20% van de 
respondenten aangegeven dat zwerfkeien de verkeerssituatie kunnen verbeteren. Respondenten 
hebben ook zelf een manier kunnen geven, namelijk bij de optie anders. ‘Parkeren niet toestaan en 
handhaven’ en ‘Voorrangsituatie Valtherweg’ zijn twee voorbeelden van de antwoorden die bij deze 
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antwoordmogelijkheid zijn ingevuld, andere ingevulde antwoorden zijn in de bijlagen te vinden 
onder de betreffende vraag 

 

Figuur 15: DS11, Moet er wat veranderd worden aan de verkeersituatie bij het dorpsplein? (Oplossingen, N=181) 

Overig  

In de tabel hieronder staan alle antwoorden die zijn geven en die niet konden worden weergegeven 
in figuur 15.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Parkeren niet toestaan en handhaven! 28  Voetpad 1 

Groener maken 9 Veilige oversteekplaats maken  1 

Gezelliger maken  5 Uitrit smaller maken  1 

Voorrangssituatie Valtherweg  5 Straat + straatverlichting 1 

Kruising verkleinen 3 Zebrapaden op hoofdwegen  1 

Grotere 30 km/h zone  2 Hoofdweg moet voorrangsweg worden  1 

In oude staat herstellen  1 In- en uitrit Tankstation   1 

Bomen  1   

Totaal; 61 
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2.4 Sociale omgeving  
In dit deel van de resultaten worden de resultaten gegeven van de vragen over de oorsprong van de 
bevolking van Odoorn, de binding van de dorpelingen met Odoorn en de veiligheid in Odoorn.  
 
Herkomst van bewoners 
Zoals in de onderstaande figuur te zien is hebben de inwoners die in Odoorn geboren en getogen 
zijn, het meeste het gevoel een echte Oringer te zijn. Van de mensen die na een tijdje weer zijn 
teruggekeerd voelt 93,8% zich een echte Oringer en van de mensen die in Odoorn zijn blijven wonen  
voelt 94,6%. Onder de inwoners die niet van oorsprong uit Odoorn komen, ligt het echte Oringer 
gevoel aanzienlijk lager. De inwoners die minder dan vijf jaar in Odoorn wonen voelen zich het minst 
Oringer, 32,0%. Van die inwoners die langer dan vijf jaar in Odoorn wonen voelt 23,4% zich een 
echte Oringer. Het percentage mensen wat zich helemaal geen Oringer voelt is in deze beide 
categorieën ook het hoogst.   

 
Figuur 16: Vraag 17,  Ik voel mij een echte Oringer. Vergeleken met vraag 6, Welke beschrijving is op u van toepassing. (N = 
276) 
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Trots op Odoorn 
In de cirkeldiagram hieronder is te zien dat het merendeel van de inwoners van Odoorn, 91%, er 
trots op is om in Odoorn te wonen. Slechts 9,0% van de inwoners is er niet trots op om in Odoorn te 
wonen.  
 

 
Figuur 17: Vraag DS12, Ik ben er trots op om in Odoorn te wonen. (N = 279) 
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Binding met Odoorn  
In de cirkeldiagram hieronder is te zien dat het grootste gedeelte van de respondenten, 77,3%, de 
beschrijving, ‘Ik heb een sterke band met het dorp als gemeenschap en vind dat prettig’, het meest 
op zichzelf van toepassing vindt. 22,7% vond de stelling, ‘Ik bemoei mij niet met het dorp en heb 
daar ook geen behoefte aan’, meer op zichzelf van toepassing.  
 
 

 
Figuur 18: Vraag 25, Welke beschrijving is het meest op u van toepassing? (N = 251) 
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Leefbaarheid/Dorpsprofiel  
In de figuur hieronder is te zien welke leefstijl de inwoners van Odoorn er op na houden. Het 
overgrote deel van de inwoners, 77,7%, is een gemeenschapsmens, deze mensen voelen zich 
verbonden met Odoorn en proberen voorzieningen vooral lokaal te zoeken. De andere groep die de 
voorzieningen vooral lokaal zoeken hebben geen band met Odoorn, deze groep 
leefbaarheidsklanten bestaat uit 18,9% van de respondenten. De groepen woonpassanten en 
thuisbasis mensen zijn minder goed vertegenwoordigd. De groep woonpassanten is met 2,5% de één 
na  kleinste groep. Een woonpassant is een inwoner die geen band heeft met het Odoorn en 
daarnaast de voorzieningen regionaal zoekt. De kleinste groep is de groep thuisbasis, 0,8%, deze 
mensen hebben wel een band met, maar ook zij maken het meest gebruik van regionale 
voorzieningen.  
 

 

Figuur 19: Vraag 25, Welk van de volgende beschrijvingen is het meest op u van toepassing? & Vraag 47, Welke van de 
volgende beschrijving is het meeste op u van toepassing? (N= 251) 
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Ik voel mij veilig in Odoorn  
In de figuur hieronder is te zien dat bij de donkerblauwe schijf van ‘helemaal mee oneens’ geen 
percentage staat aangegeven. Dit komt omdat het percentage, voor het programma waarmee de 
resultaten verwerkt zijn, te laag is om in de grafiek te zetten. Slechts 1,1% was het helemaal oneens 
met de stelling. Het merendeel 96,8% voelt zich veilig in Odoorn.   

 
 
Figuur 20: Vraag20, Ik voel mij veilig in Odoorn. (N = 282) 
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Tevredenheid gebruik van Buurtpreventie.  
Buurtpreventie is in veel wijken van Odoorn een begrip. De bewoners van een buurt zitten met z’n 
allen in een groepswhatsapp en waarschuwen elkaar, wanneer zij figuren in de buurt zien die zij niet 
vertrouwen. Buiten de buurtapp om, worden ook de ouderen zonder whatsapp op de hoogte 
gehouden.  
In de figuur hieronder is te zien dat het overgrote deel van de respondenten 77,0%, tevreden is met 
het gebruik van buurtpreventie in de eigen wijk. Een klein deel van de respondenten 16,5%, geeft 
aan dat er in de eigen wijk geen buurtpreventie is.  

 
Figuur 21: VraagDS14 ‘Ben u tevreden met het gebruik van buurtpreventie in uw wijk?’ (N=261) 
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Vragen/opmerkingen over veiligheid  
Het merendeel van de inwoners van Odoorn 52,5%, weet wel waar ze met hun vragen en 
opmerkingen over veiligheid naar toe moeten. 47,5% van hen weet dat niet.  
 

 
Figuur 22: VraagDS13, Is het bij u bekend waar u naar toe kunt met vragen of kleine opmerkingen over de veiligheid in 
Odoorn? (N = 282) 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



  

29 
 

2.5 Verenigingsleven en voorzieningen  
In dit hoofdstuk staan de resultaten van de vragen over het verenigingsleven en de voorzieningen in 
Odoorn. Er worden vragen behandeld over de sportaccommodaties, openbaar vervoer en andere 
voorzieningen. 

 
Tevredenheid onderhoud sportcomplex 
In figuur 23 wordt in percentages weergegeven of mensen het eens waren met de volgende stelling: 
‘Ik ben tevreden over de staat van onderhoud van het sportcomplex (terrein van de voetbal – en 
tennisvereniging)’.  Hier is te zien dat de meerderheid van de respondenten (69%) tenminste 
enigszins tevreden is over de staat van onderhoud van het sportcomplex. 

 
Figuur 23: Vraag DS 16, Ik ben tevreden over de staat van onderhoud van het sportcomplex (terrein van de voetbal – en 
tennisvereniging) (N= 236)  
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Tevredenheid over sportcomplex door leden HOC en OKKO 
Figuur 24 laat zien hoe tevreden de leden van de tennisvereniging zijn in vergelijking met de 
voetbalvereniging over de staat van het sportcomplex. De resultaten laten zien dat de leden van de 
tennisvereniging minder tevreden zijn over de staat van het sportcomplex dan de leden van de 
voetbalvereniging. Bij beide verenigingen is de meerderheid niet tevreden met de staat van het 
sportcomplex. Wat opvallend is, is dat in figuur 23 op de vorige pagina (waar de algemene 
tevredenheid weergegeven wordt) wel de meerderheid tevreden is over de staat van het 
sportcomplex.  

 
Figuur 14: Vraag DS16, Ik ben tevreden over de staat van onderhoud van het sportcomplex (terrein van de voetbal - en 
tennisvereniging). (N=236) en  vraag 41, Van welke van de volgende verenigingen in Odoorn bent u lid? (N=113)     
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Leden verenigingen 
In de onderstaande histogram staat de verdeling van verenigingsleden in Odoorn weergegeven. 
Zoals te zien is in de histogram is 30,5% van de respondenten lid van Dorpsbelangen Odoorn. Verder 
zijn de respondenten verdeeld lid van de verschillende verenigingen in het dorp.   

 
Figuur 25: Vraag 41, Van welke van de volgende verenigingen bent u lid/ bij betrokken? (N= 178) 
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Reden geen lid van vereniging 

Op deze pagina staat de histogram die aangeeft wat de reden is dat sommige respondenten geen lid 
zijn van een vereniging. Dit is aangegeven met percentage van de respondenten dat geen lid is van 
een vereniging. Opvallend in deze grafiek is dat er een relatief hoog percentage aan mensen is dat 
buiten het dorp al actief is bij verenigingen (19,5%). 

 
Figuur 26: Vraag 42: Als u geen lid bent van een vereniging, wat is daarvan de belangrijkste reden?(N=77) 
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Mening uiterlijk sporthal basisschool  
In figuur 27 wordt de tevredenheid over de sporthal bij de basisschool weergegeven. Hier is te zien 
dat de meningen zijn verdeeld, maar een kleine meerderheid vindt dat de sporthal bij de basisschool 
er goed uitziet.    

 
Figuur 27: Vraag DS 18, Ik vind dat de  sporthal bij de basisschool er goed uitziet. (N= 252) 
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Behoefte aan een multifunctioneel accommodatie 
In onderstaand histogram staat aangegeven hoeveel procent van de respondenten behoefte heeft 
aan een MFA in Odoorn. Dit is gecombineerd met het belang van een publieke ontmoetingsruimte. 

 
Figuur 28: vraag DS 21, Is er behoefte aan een MFA in Odoorn? (N=282) en vraag 33, Een publieke ontmoetingsruimte is 
essentieel voor leefbaarheid. (N=275)   
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Bereikbaarheid van Odoorn met openbaar vervoer 
In de onderstaande cirkeldiagram staat vermeld hoe tevreden de inwoners van Odoorn zijn over de 
bereikbaarheid van Odoorn met het openbaar vervoer. Lichtblauw geeft aan dat 29,3% van de 
respondenten de bereikbaarheid van Odoorn met openbaar vervoer goed vindt. Donkerblauw geeft 
aan dat 8,9%  van de respondenten ontevreden is over de bereikbaarheid van Odoorn met het 
openbaar vervoer. 

 
Figuur 29: vraag 39, Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van Odoorn met het openbaar vervoer. (N=259) 
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2.6 Vrijwilligerswerk 
In dit onderdeel van het hoofdstuk  is te vinden hoeveel inwoners er wel of geen vrijwilligerswerk 
uitvoeren en waarom de mensen die geen vrijwilligerswerk uitvoeren dit niet doen. 
 
Personen die vrijwilligerswerk uitvoeren  
In onderstaand cirkeldiagram staat vermeld hoeveel procent van de respondenten wel en geen 
vrijwilligerswerk uitvoeren. Donkerblauw staat voor: nee, ik voer geen vrijwilligerswerk uit. Dit is 
67,4% van de respondenten. Lichtblauw staat voor: ja, ik voer wel vrijwilligerswerk uit. Dit is 32,6%. 
 

 
Figuur 30: Vraag 45, Doet u vrijwilligerswerk voor één of meerdere verenigingen in  Odoorn? (N=269) 
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Bereidheid tot vrijwilligerswerk  
In onderstaand cirkeldiagram staat het vervolg verwerkt van de vorige vraag. In het cirkeldiagram 
staat vermeld hoeveel procent van de respondenten die geen vrijwilligerswerk doet (zie vorige 
pagina), wel bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen, of juist niet. Donkerblauw staat voor: nee, ik 
ben niet bereid vrijwilligerswerk uit te voeren, dit is 88%.  Lichtblauw staat voor: ja, ik ben wel bereid 
om vrijwilligerswerk te doen, dit is 12%. 

 
Figuur 31: Vraag 46,  bereidheid voor vrijwilligerswerk. (extra opgemaakt, N=niet bekend) 
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2.7 Wonen in de buurt 
In dit onderdeel van het hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd die betrekking hebben tot 
het wonen in Odoorn. Hier zijn de resultaten te vinden over wat respondenten mooi of minder mooi 
vinden aan Odoorn evenals vragen met betrekking tot zwerfafval en woningaanbod. 
 
Soort woning 
In onderstaand cirkeldiagram staat vermeld in welk soort woning de respondenten wonen. Hierin is 
te zien dat het grootste gedeelte van de respondenten een koopwoning heeft.  

 
Figuur 32: Vraag 48, Ik woon in een. ( N= 255) 
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Woningaanbod 
In de onderstaande histogram is geïnventariseerd in welke mate de respondenten het eens zijn met 
de stelling: in mijn dorp zijn er voldoende woningen voor alle leeftijden en inkomens. In onderstaand 
histogram is te zien dat 58% van de respondenten eens is met deze stelling. Daartegen is  42% het 
oneens is met deze stelling. 

 

Figuur 33: Vraag 50, In mijn dorp zijn er voldoende woningen voor alle leeftijden en alle inkomens. (N=262) 

 

Tabel 2 woningaanbod in combinatie 
met gemiddelde leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Leeftijd 

Gemiddelde 

Er zijn voldoende 

woningen voor alle 

leeftijden en alle 

inkomens. 

Helemaal mee oneens 59 

Enigszins mee oneens 58 

Enigszins mee eens 58 

Helemaal mee eens 60 
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Vinden van zwerfafval in eigen woonomgeving 
In onderstaand cirkeldiagram staat weergegeven of inwoners van Odoorn regelmatig zwerfafval 

vinden in hun woonomgeving. Een kleine meerderheid van de respondenten geeft aan regelmatig 

zwerfafval te vinden in de eigen woonomgeving.  De minderheid van de respondenten geeft aan dat 

zij niet regelmatig zwerfafval vinden in hun woonomgeving. 

 

 
Figuur 34: Vraag DS 23, Vindt u regelmatig zwerfafval in uw woonomgeving? (N= 284) 
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Mooiste plekken  
In de onderstaande figuur staan de 8 plekken weergegeven die de respondenten het meest hebben 
opgegeven als mooiste plek. De top 3 mooiste plekken zijn volgens de respondenten;  de Eendenkuil, 
de omliggende natuur en de Boshof met omgeving. De staaf met overig is de hoogste staaf in dit 
figuur. Onder het figuur staan, in de tabel, de plaatsen die tot overig behoren.  

 
Figuur 35: Vraag 53, Wat vindt u de drie mooiste en de drie lelijkste plekken in uw woonomgeving? (N=223) 

Overige: 

Mooie brinken  14  De Goorns  2 

Schoonmeer  8 Groen  2 

Bloemenbuurt  6 La Finca 2 

Oringer dennen  6 Huis Brink a.d. Torenweg 2 

Akkers 5 Zwembad 1 

Molenveld  5 Polshoogte 1 

Weg naar de ijsbaan 4 Weg richting de ijsbaan  1 

Nijkampenweg  4 Oud Kampenweg 1 

Buitengebied  4 Geerskampweg 1 

Hunebed  4 Oude dokterspraktijk  1 

Schanger dennen  4 Vennetje 1 

Hammeersweg 3 Rossingwal  1 

COOP 3 De Kei 1 

Begraafplaats 3 Dorpskern  1 

Langhieten II 3 Hoofdstraat  1 

SIVO terrein  3 Genitiaan  1 

Hoek Bakker Joost 3 Nieuwe plannen  1 

Es westkant Odoorn  3 Voetbalveld  1 

Totaal; 107 
Tabel 3: Overige mooiste plekken (N=107) 



  

42 
 

Lelijkste plekken  
Net als de vorige pagina staat hier een histogram met meerdere plekken. Dit keer staan de plekken 
genoemd die de respondenten het lelijkste vinden, ook zijn deze keer de acht meeste genoemde 
plekken in de grafiek gezet en weer is overig de grootste staaf. Onder het histogram staat de tabel 
met ‘overige’ gegeven antwoorden. De top 3 lelijkste plekken is; Tankstation en omgeving, het 
Dorpsplein en de Fabriek. 

 
Figuur 36: Vraag 53, Wat vindt u de drie mooiste en de drie lelijkste plekken in uw woonomgeving? (N=169) 

Overige: 

Valtherweg  15  Schapenperceel Exloërweg 1 

Oringermarke  9 Laskowskilaan 1 

Sportpark  5 Centrum Odoorn  1 

Langhieten I 4 Tipweg 1 

Gebied rond de school  4 HB consult 1 

Speeltuin Sleedoorn  3 Ds. van Lunzenlaan  1 

Bejaardentehuis 3 Grote veestallen  1 

Het Steegje  3 Uitgereden bermen  1 

Bibliotheek  3 Fysio  1 

Flatjes Dambeern  2 Verdichting Langhieten  1 

Grote gat in Langhieten II 2 Zandwegen om het dorp  1 

Zwerfafval 2 Wegversmalling Valtherweg 1 

Fixet pand 2 Vervallen huis Valtherweg  1 

Eendenkuil 1 Aanbouw Tellinghof 1 

Liniekampen 1 Jeu de Boulle baan  1 

Hooibult voor Eppies bergie  1 Onderhoud wandel/fietspaden 1 

Iebeern  1 Oude Rabo 1 

Kreuzen  1 Asfalt in de Bloemenbuurt  1 

Schaapstreek 1   

Totaal; 81 
Tabel 4: Overige lelijkste plekken 



  

43 
 

Belangrijkste kwaliteiten 
In het figuur hieronder staan de belangrijkste kwaliteiten van Odoorn weergegeven, volgens de 
respondenten. De respondenten vonden rust, vriendelijkheid en voorzieningen de belangrijkste 
kwaliteiten. In tabel 6 op de volgende pagina staat de kwaliteiten die in de histogram onder ‘overig’ 
vallen weergegeven.  

 
Figuur 37: Vraag 53, Wat zijn voor u de twee belangrijkste kwaliteiten van Odoorn? (N=255) 

Overige: 

Natuur  14  Fietsgebied  2 

Fijne woon/leef omgeving  10 Leefbaarheid  2 

Veiligheid  9 Niet te groot – Niet te klein  2 

Supermarkt 9 Schoon dorp  2 

Goed gelegen  8 Behaardentehuis 2 

Leuke omgeving 7 Mentaliteit van een zanddorp 1 

Noaberschap  7 Infrastructuur  1 

Huisarts + Praktijk  6 Veel jeugd  1 

Kleinschaligheid 6 Carbid schieten  1 

Actief dorp 5 Kerndorp  1 

Toeristisch aantrekkingskracht 4 Grote school  1 

Ligging t.o.v. Emmen  4 Openbaar vervoer  1 

Relaxte sfeer 4 Breed verenigingsleven  1 

Gastvrijheid 4 Dorpsfeest 1 

De mensen  3 Dorpsgebeuren 1 

Vrijheid 3 Schone lucht 1 

Karakter dorp  3 Binding d.m.v. activiteiten 1 
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Tabel 5: Belangrijkste kwaliteiten (N=131) 

Belangrijkste tekortkomingen 
In het figuur hieronder staan de belangrijkste tekortkomingen van Odoorn weergegeven, volgens de 
respondenten. De respondenten vonden het onderhoud van het openbaar groen, het feit dat 
mensen erg in zichzelf gekeerd zijn en het slecht openbaar vervoer de belangrijkste tekortkomingen. 
In tabel 7 op de volgende pagina staat de tekortkomingen die in de histogram onder ‘overig’ vallen 
weergegeven.  
 

 
Figuur 38: Vraag 54, Wat zijn voor u de twee belangrijkste tekortkomingen van Odoorn?(N=159) 

Overig: 

‘Echt dorp  2 Activiteiten SOKC 1 

Totaal; 131                            (Er zijn meerdere antwoorden die onder het kopje ‘overig’ vallen.) 

verkeersveiligheid 17  Dorpshuis 1 

Weinig winkels 8 Groepsvorming  1 

Geen MFA 7 Geen viswinkel 1 

Te hoge huizen prijzen  6 Te hoge snelheid in de Goorns 1 

Geen parkeerplaats bij school 6 Activiteiten worden slecht  
door Oringers bezocht  

1 

Weinig voetpaden  5 Slecht onderhoud zwembad  1 

Geen sportschool  4 Teveel activiteiten  1 

Weinig woonruimte voor jeugd 4 Te weinig activiteiten  1 

Geen gezellig plein  4 Geen snackbar 1 

Geen mooi sportpark 3 Geen fietspad centrum  1 

Slecht onderhoud openbare ruimte 3 Slecht onderhoud dorpsplein 1 
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Tabel 6: Belangrijkste tekortkomingen (N=118) 

 
Rapportcijfer Odoorn 
Onderstaand histogram laat de rapportcijfers zien die de respondenten hun dorp geven. Het cijfer 0 
is door het SPSS programma ook berekend, vandaar dat deze ook gemeld is. Het gemiddelde cijfer 
voor het dorp Odoorn is volgens de respondenten een 8,1 (zie tabel 5).  

 
Figuur 39: Vraag 56,  Met welk rapportcijfer waardeert u uw woonomgeving als geheel? ( N= 272) 

 

 

 
 

Tabel 7: gemiddelde rapportcijfer 

 

Slecht onderhoud begraafplaats 3 Weinig dynamiek  1 

Komt weinig van de grond 3 Parkeren Dambeern  1 

Regelgeving tegen gebruik van  
houtkachels  

3 Openheid naar bezoekers 1 

Weinig horeca 3 Geen goedkope supermarkt 1 

Te rustig  2 Geen speeltuin in de buurt  1 

Geen ontmoetingsplek voor jeugd 2 Geluidsoverlast straaljagers  1 

Uitgereden bermen  2 Doortastendheid 1 

Gemeente luistert slecht 2 Slecht groenonderhoud eigen 
terreinen 

1 

Geen duidelijke dorpskern 2 Geen politiebureau 1 

Wordt niet gestrooid in zijwegen 2 Geen tandarts  1 

Glasvezel 2 Geen thuisbezorgd  1 

Weinig bejaarden woningen 2 30 km/h zone te klein  1 

Totaal; 118 

 Ingevuld 272 

Niet ingevuld 15 

Gemiddelde 8,11 
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Verbeterpunten om het cijfer te verhogen 
Dit dorpsbelevingsonderzoek heeft ook als doel om verbeterpunten aan te kaarten. De vraag bij 
onderstaand cirkeldiagram is als volgt; wat moet er volgens u gebeuren om het rapportcijfer met 
een punt te laten stijgen?  Deze verbeterpunten zijn ook gegeven door de respondenten. In het 
onderstaande cirkeldiagram staan de verbeterpunten weergegeven. Lichtblauw is overig  en is door 
52,6% van de respondenten gegeven. Tabel 5  laat de keuzes zien welke bij overig zijn ingevuld. 
 
Donkerblauw is verbeteren van groen onderhoud,  dit hebben 25,7% van de respondenten als 
antwoord gegeven. Groen is het creëren van een echt dorpsplein. Dit hebben 11.2% van de 
respondenten gegeven. Grijs is het Sivo festival dat is gestopt, 2%van de respondenten vindt dat dit 
voor een beter cijfer zorgde. Paars is het updaten van de sportfaciliteiten. Dit hebben 8.6% van de 
respondenten als antwoord gegeven. 
 

Figuur 40: Vraag 57,  Wat zou er volgens u in Odoorn moeten gebeuren om dit cijfer met een punt te laten stijgen? ( N=123) 

Overig: 

Plein geen parkeerplaats 15  Kwaliteit openbare ruimte  
verbeteren 

1 

Gezellig plein  10 Verkeersveiligheid 1 

Wegenonderhoud  8 Goedkope huurwoningen voor 
jongeren  

1 

Bouwmarkt 8 Heel Odoorn 30 km/h zone  1 

Onderhoud begraafplaats  6 Oud Odoorn terug naar de  1 
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Tabel 8: De  keuzes welke gegeven zijn bij overig (rapportcijfer) 

 

 

 

 

 

 

 

  

oude staat  

Openbaar vervoer  3 Bouwgrond goedkoper maken  1 

Illegaal storten van tuinafval  2 Paden Paasbergen en  
Langhieten  I & II verbeteren 

1 

Bomen Nijkampenweg vervangen  2 Overlast door houtkachels 1 

Hondenpoep 2 Mensen moeten meer contact  
zoeken 

1 

Bouw seniorenwoningen op de  
plek van de oude fabriek  

2 Betere basisschool  1 

Zebrapad supermarkt  2 Bomen A. diepenburgweg  
weghalen  

1 

30 km/h zone De Goorns 1 Meer begrip tonen voor mensen  
waar men het niet mee eens is  

1 

Gemeente moeten klachten  
serieus nemen  

1 Activiteiten voor kids tot 12 jr. 1 

Dambeern 1 richtingsverkeer  1 Geen MFA om de rust te bewaren 1 

Stratenvolleybal  1 Nieuwe sportvelden op huidige plek  1 

Sportaccommodatie verplaatsen  1   

Totaal; 80 
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Conclusie  
In dit hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten per thema behandeld. Er zijn in totaal 737 
enquêtes verspreid in Odoorn, hiervan zijn er 286 enquêtes ingevuld en opgehaald. Dit is een 
respons van precies 40%.      
 
Thema algemeen 
Van de respondenten is de verdeling van het geslacht ongeveer gelijk, met een kleine meerderheid 
van vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 59 jaar. Ruim de helft van de 
respondenten is Hbo of WO opgeleid. De meerderheid van de respondenten werkt Emmen en 
omstreken. 
 
Thema verkeersveiligheid 
De verkeersveiligheid is in het dorp Odoorn een aandachtspunt. 70% van de respondenten is 
tevreden over de verkeersveiligheid in hun woonomgeving, 31% van de respondenten zijn echter  
niet tevreden met de verkeersveiligheid in hun woonomgeving. Vooral de verkeerssituatie bij de 
basisschool is een aandachtpunt. De meerderheid van de respondenten vinden de situatie bij de 
basisschool onveilig en willen dat er iets aan gedaan wordt. Voornamelijk het parkeren en de 
snelheid zijn het probleem. Een punt bij verkeersveiligheid binnen het dorp is de snelheid, echter 
vond het merendeel van de respondenten, 73%, het geen goed idee om van Odoorn een 30-km zone 
te maken. Naast de snelheid in het dorp is de verkeersveiligheid bij het dorpsplein ook een punt van 
aandacht. Zo vindt 64% dat er zeker wat moet veranderen in de vorm van snelheid remmende 
maatregelen, 36% van de respondenten is tevreden over de situatie bij het dorpsplein. 
 
Thema sociale omgeving 
Ruim 91% van de respondenten is trots op Odoorn. 77% van de respondenten heeft een sterke 
binding met het dorp als gemeenschap. Er is een leefstijlenprofiel van Odoorn opgesteld waaruit is 
gebleken dat 78% van de respondenten een gemeenschapsmens is, deze mensen hebben een band 
met het dorp en zoeken hun voorzieningen vooral lokaal. De inwoners van Odoorn voelen zich veilig 
in hun dorp, 96% van de respondenten heeft aangegeven zich veilig te voelen in Odoorn. 
 
Thema verenigingsleven en voorzieningen 
Odoorn heeft een sportcomplex waar de voetbal en tennis samen komen. Een meerderheid van de 
respondenten is tevreden over het onderhoudt van het sportcomplex, 31% is hier niet tevreden 
over. Er zijn veel verenigingen in Odoorn, van de respondenten heeft 39% geen interesse in een 
lidmaatschap bij de vereniging. In het dorp staat een sporthal/gymzaal welke aandacht verdiend.  
Van de respondenten vindt 51% dat de sporthal/gymzaal er goed uitziet. De andere 49% vindt van 
niet. 60% van de respondenten heeft aangegeven geen interesse te hebben in een MFA. 40% heeft 
daar wel behoefte aan.  
 
Thema vrijwilligerswerk 
In het dorp zijn veel vrijwilligers nodig. 33% van de respondenten doet al vrijwilligerswerk. De 
overige 67% doet dat nog niet. Van de personen die geen vrijwilligerswerk doen heeft 12% wel 
interesse in vrijwilligerswerk.  
 
Thema wonen in de buurt 
Odoorn heeft een divers woningaanbod, van huurwoningen en koopwoningen tot 
seniorenappartementen. Ruim 58% van de respondenten vindt dat er genoeg woningen beschikbaar 
zijn voor alle leeftijden en inkomens. De andere 42% vindt van niet. Het is opmerkelijk dat 90% 
hiervan in een koopwoning woont, 10% woont in een huurwoning.  
Aan de inwoners is gevraagd of zij last hebben van zwerfafval in hun woonomgeving. Van de 
respondenten geeft 52% aan regelmatig zwerfafval te vinden. De overige 48% vindt niet met 
regelmaat zwerfafval.  
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De respondenten hebben aangegeven wat zij de mooiste en de lelijkste plekken vinden. De 
respondenten vonden de eendenkuil, de natuur in de omgeving en de boshof en omgeving de 
mooiste plekken van Odoorn. De lelijkste plekken waren volgens de respondenten het tankstation 
en omgeving, het dorpsplein en de oude fabriek.  
De respondenten hebben ook aangegeven wat zij de belangrijkste kwaliteiten en tekortkomingen 
zijn. De belangrijkste kwaliteiten waren volgens de respondenten de rust, de vriendelijkheid en de 
voorzieningen. De belangrijkste tekortkomingen waren onderhoud van het openbaar groen, het feit 
dat mensen erg in zichzelf gekeerd zijn en het slecht openbaar vervoer. 
Over het algemeen zijn de Oringers erg tevreden over het dorp. Ze gaven hun dorp een gemiddeld 
rapportcijfer van een 8,1.   
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Discussie  
Het dorpsbelevingsonderzoek in Odoorn is soepel verlopen. Ondanks de hoge tijdsdruk is het over 
het algemeen goed gekomen met het leveren van tussenresultaten, zoals een dorpsbeschrijving, de 
enquête, een aanbiedingsbrief en de niet thuis briefjes. Het opstellen van de enquêtes ging goed, 
want de informatie van dorpsbelangen en de informatie uit de interviews was zeer helder. Ook het 
uitzetten van de interviews ging prima, maar bij het ophalen van de enquêtes heeft de projectgroep 
een inschattingsfoutje gemaakt.  
Dinsdag 19 december om vijf uur ’s middags is gestart met het ophalen van de enquêtes, dit duurde 
echter iets langer dan verwacht. Na zeven uur waren nog niet alle adressen bezocht, veel mensen 
deden na zeven uur de deur niet meer open. Deze adressen hebben een ‘niet thuis briefje’ in de 
brievenbus gekregen. Het kan zijn dat de respons hierdoor iets lager is dan vooraf werd gedacht.  
 
Door de lage respons, 40%, hebben we geen goed beeld kunnen krijgen van wat alle huishoudens 
denken van de verschillende thema’s. Daarnaast  hadden de respondenten samen een gemiddelde 
leeftijd van 59 jaar. Terwijl de instructies van de enquête werd verzocht om de eerst jarige die ouder 
is dan 18 jaar de enquête te laten invullen, dit heeft mogelijk invloed gehad op de resultaten.  
 
Verder zijn we tijdens het verwerken van de resultaten enkel aangelopen tegen gebrek aan tijd. We 
hebben geprobeerd hier zo goed mogelijk mee om te gaan.  
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INSTRUCTIES 

 

Deze enquête bestaat uit 81 vragen. De nummering van de vragen loopt echter niet van 1 t/m 81. Dit 
komt omdat de vragen zijn onderverdeeld in basisvragen en dorpsspecifieke vragen. De basisvragen 
worden in alle deelnemende dorpen gesteld, zodat die informatie met elkaar kan worden 
vergeleken. De dorpsspecifieke vragen worden alleen in Odoorn gesteld, deze vragen worden 
aangegeven met ‘DS’ (DS 1, DS 2, etc.).  
 
Het is de bedoeling dat één persoon uit uw huishouden de enquête invult. Wij verzoeken u 
vriendelijk de enquête in te laten vullen door de eerst jarige in u huishouden, welke minimaal 18 jaar 
is. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten.  
Vul bij elke vraag één antwoord in, tenzij anders is aangeven. Bij keuzevragen kleurt u het hokje voor 
het door u gekozen antwoord. Bij stellingen antwoord u door een kruisje te plaatsen in het door u 
gekozen vakje.  Bij openvragen antwoord u door uw antwoord in te vullen op de stippellijntjes.  
 
Mocht u zich bij het invullen van de vraag hebben vergist, dan kun u uw antwoord wijzigen zoals hier 
onder is voorgedaan.  
 

1. Keuzevragen  
 
         Uw eerste foute antwoord.                                                                 Hoe u het antwoord wijzigt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Stellingen 
 

Wanneer u een ander antwoord wilt geven dan u eerste antwoord zet u een kruisje in het juiste 
vakje en een rondje om het kruisje.  
 

 
 

 

 

 
 
 
Wij wensen u veel plezier met het invullen van de enquête en willen u alvast bedanken voor uw 
medewerking! 

  

Stelling  Helemaal mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Helemaal mee eens 

Ik voel mij een echte Oringer 
 

           
          X 

   
           

Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 
 

Wat is uw geslacht? 

 Man 
o Vrouw 

X 
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THEMA: Algemeen 

 

1. U bent een: 
0 Vrouw 

0 Man 

 

2. Wat is uw leeftijd? 
....... jaar  

 

3. Hoe is uw huishouden samengesteld? 
0 Alleenstaand 

0 Samenwonend/gehuwd 

 

4. Heeft uw huishouden inwonende kinderen? 
0 Nee (ga door naar vraag 5) 

0 Ja 

Aantal van 0 tot 4 jaar  

Aantal van 4 tot 12 jaar  

Aantal van 12 tot 16 jaar  

Aantal van 16 jaar en ouder  

 

5. Wat is de hoogst genoten opleiding in uw huishouden? 
0 Basisonderwijs 

0 Lager- of beroepsonderwijs 

0 VMBO/MAVO/LBO 

0 MBO 

0 HAVO/VWO 

0 HBO/WO 

0 Anders, namelijk: ..... 

 

6. Welke van de volgende beschrijvingen is op u van toepassing?  
0 Ik ben in Odoorn geboren, getogen en er blijven wonen 

0 Ik ben in Odoorn geboren, getogen, naar elders verhuisd en weer teruggekeerd 

0 Ik ben niet in Odoorn geboren en woon hier minder dan vijf jaar 
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0 Ik ben niet in Odoorn geboren en woon hier vijf jaar of langer 

 

7. Ik woon in Odoorn omdat… 
Meerdere antwoorden mogelijk.  
0 Ik hier mensen ken/familie heb 

0 Ik in een rustige en veilige omgeving wil wonen 

0 Ik een ruimte vragende hobby heb 

0 Ik hier werk 

0 Ik hier ben geboren 

0 Anders, namelijk: ..... 

 

 

DS 1.  In welk deelgebied woont u? (gebruik hiervoor onderstaande kaart)  

0 Deelgebied 1  

0 Deelgebied 2 

0 Deelgebied 3 

0 Deelgebied 4 

0 Deelgebied 5 

0 Deelgebied 6, het buitengebied  
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8. Hoe zou u uw hoofdactiviteit omschrijven? 
0 Ik heb betaald werk als zelfstandige of in loondienst 

0 Ik doe onbetaalde activiteiten  

 

9. Waar bent u de meeste tijd van de dag actief met deze activiteiten? 
0 Thuis 

0 In Odoorn 

0 Elders, namelijk (plaats noemen) ……….. 

 

10. Indien u geen betaald werk heeft, hoe zou u uw belangrijkste activiteit omschrijven? 
0 Ik doe het huishouden 

0 Ik doe vrijwilligerswerk 

0 Ik ben schoolgaand 

0 Anders, namelijk ....... 

 

THEMA:  Het Dorp en DE omgeving 

 

 
Stelling 

Helemaal 

mee oneens 

Enigszins 

mee oneens 

Enigszins 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

11.  Ik vind mijn dorp mooi en aantrekkelijk     

12.  Ik vind dat er voldoende groen is in mijn 

woonomgeving 

    

DS 2. Ik vind dat het groen in mijn 

woonomgeving goed wordt 

onderhouden 

    

13.  Ik hecht waarde aan de cultuurhistorie 

van mijn woonomgeving 

    

14.  Ik ben tevreden over de 

verkeersveiligheid in mijn 

woonomgeving 

    

DS 3. Ik ben tevreden over de 

verkeersveiligheid aan de Goorns  

    

DS 4. Ik ben tevreden met de straatverlichting 

in het dorp 

    

DS 5. Ik ben tevreden met de straatverlichting  

in het buitengebied van Odoorn 
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DS 6. Ik vind dat de wegen goed worden 

onderhouden in Odoorn 

    

15.  De kwaliteit van de woonomgeving is 

onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

    

16.  Ik stoor mij aan leegstaande gebouwen 

in Odoorn 

    

 
DS 7. Hoe zou de verkeerssituatie verbeterd kunnen worden bij bassischool De Weiert?   

  0  de verkeerssituatie hoeft niet verbeterd te worden 
  0  met een 30-km zone voor de school  
  0  met behulp van bloembakken als verkeer remmende obstakels  
  0  met behulp van meer parkeergelegenheden  
  0  anders, namelijk….  
 
DS 8. De staat van het wegdek in mijn  woonomgeving is: 
 0 Goed  
 0 Matig 
 0 Slecht  
 

DS 9. Bij welke weg(en) zou de straatverlichting verbeterd kunnen worden. (Zelf benoemen)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
DS 10. Moeten alle wegen in Odoorn een maximumsnelheid van 30-km/h krijgen? 
0 Ja 
0 Nee  
 
DS 11. De Goorns dient als een sluiproute, ervaart u dit als een probleem?  
0 Ja  
0 Nee 
 
DS 12. Moet er wat veranderd worden aan de verkeersituatie bij het dorpsplein? (zo ja, Meerdere 
antwoorden mogelijk)  
0 Nee, er hoeft niks veranderd te worden 
0 Ja, zwerfkeien langs de weg  
0 Ja, een zebrapad 
0 Ja, verkeersdrempels plaatsen op de weg  
0 Ja, meer parkeerplaatsen langs de weg  
0 Ja, wegen langs het dorpsplein 30-km/h maken  
0 Ja, anders namelijk………………….. 
 
 
 
 
THEMA :  sociale omgeving en identiteit  
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Stelling 

Helemaal 

mee oneens 

Enigszins 

mee oneens 

Enigszins 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

17.  Ik voel mij een echte Oringer     

DS 13. Ik ben er trots op om in Odoorn te 

wonen 

    

18.  Als ik hulp nodig heb, kan ik altijd 

rekenen op mijn buren en 

dorpsgenoten 

    

19.  Ik geef regelmatig ondersteuning of 

hulp aan een of meerdere van mijn 

dorpsgenoten 

    

20.  Ik voel mij veilig in mijn dorp     

21.  In mijn dorp komen zaken gemakkelijk 

van de grond 

    

22.  Ik heb voldoende sociale contacten 

binnen mijn dorp 

    

23.  Ik voel me wel eens eenzaam     

24.  Er is behoefte aan georganiseerde 

burenhulp in mijn dorp 

    

 

25. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing? 
0 Ik heb een sterke band met het dorp als gemeenschap en vind dat prettig 

0 Ik bemoei mij niet met het dorp en heb daar ook geen behoefte aan 

 

27. Ontvangt u hulp bij zaken als het huishouden, de tuin, boodschappen doen, koken of vervoer? 

ja/nee (omcirkelen) 

Zo ja, van wie ontvangt u deze hulp? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

0     Familie, buren, vrienden 

0 Professionele organisatie 
 

28. Verwacht u in de komende vijf jaar ondersteuning nodig te hebben op het gebied van het 
huishouden, de tuin, boodschappen doen, koken of vervoer? 
0  Ja 

0 Nee 
 

29. Ik vind het moeilijk om mee te kunnen komen in de veranderende samenleving en zelf de 
verantwoordelijkheid te nemen. 
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0 Nee  
0 Ja 

 

Indien ja, omdat…. (Meerdere antwoorden mogelijk) 

0 Ik het lastig vind dat je tegenwoordig alles digitaal per computer moet regelen  

0 Ik voor veel dingen niet weet bij welke instanties ik moet aankloppen  

0 Ik het vervelend vind om mijn dorpsgenoten om hulp te vragen 

0 Ik niet weet of ik bij mijn dorpsgenoten terecht kan 

0 Ik kan niet of moeilijk werken met een computer 

0 Ik kan zelf geen formulieren lezen/invullen via internet 

0 Anders, namelijk … 

 

DS 14.  Is het bij u bekend waar u naar toe kunt met vragen of kleine opmerkingen over de 

veiligheid in Odoorn?  

0 Ja, namelijk………….. 

0 Nee 

 

DS 15. Bent u tevreden met het gebruik van buurtpreventie in uw buurt?   

0 Ja  

0 Nee  

0 In mijn buurt is geen buurtpreventie 

 

DS 16. Heeft u behoefte aan informatieavonden over inbraak en diefstal preventie?  

0 Ja  

0 Nee 
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THEMA:  VERENIGINGSLEVEN, ontmoeting en Voorzieningen 

 

 
Stelling 

Helemaal 

mee oneens 

Enigszins 

mee oneens 

Enigszins 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

30.  Ik ben tevreden over de rol van 

Vereniging Dorpsbelangen Odoorn 

    

31.  Er zijn voldoende sportverenigingen in 

mijn dorp en in de nabije omgeving  

    

 DS 17. Ik ben tevreden over de staat van 

onderhoud van het sportcomplex 

(terrein van de voetbal – en 

tennisvereniging)  

    

DS 18. Ik ben tevreden met de locatie van het 

sportcomplex in Odoorn 

    

DS 19. Ik vind dat de sporthal bij de 

basisschool er goed uitziet    

    

32. Er worden voldoende activiteiten in 

mijn dorp georganiseerd 

    

33. Er zijn voldoende ontmoetingsplekken 

in mijn dorp 

    

34. Een ontmoetingsruimte zoals een 

dorpshuis, dorpscafé of iets dergelijks is 

belangrijk voor de leefbaarheid van 

mijn dorp 

    

35. Voorzieningen 1 zijn voor mij voldoende 

bereikbaar 

    

36. Ik vind het belangrijk om mee te doen 

aan dorpsactiviteiten 

    

37. Het verenigingsleven in mijn dorp is rijk 

en afwisselend 

    

38. Er zijn voldoende speelmogelijkheden 

en activiteiten voor kinderen in mijn 

dorp 

    

39. Er zijn voldoende basisscholen in de 

nabije omgeving  

    

40. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid 

van Odoorn met het openbaar vervoer  

    

                                                           
1 Voorzieningen zijn medische voorzieningen, winkels, recreatieve voorzieningen en onderwijs 
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DS 20. Er worden genoeg activiteiten 

georganiseerd op het plein voor de 

Margaretha kerk.  

    

 

41. Welke voorzieningen zouden beter bereikbaar moeten zijn? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 
0 Medisch  

0 Onderwijs  

0 Winkels   

0 Recreatieve voorzieningen 

 

 

 

42. Van welke van de volgende verenigingen in Odoorn bent u lid/ bij betrokken? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
0 Dorpsbelangen Odoorn 

0 Voetbal Vereniging HOC 

0 Tennisclub Okko 

0 Muziekvereniging ODO 

0 Musicalgroep Odoorn 

0 Gymvereniging THOR 

0 De kaartclub 

0 De buurtvereniging 

0 Anders, namelijk ......  

       0  Ik ben geen lid van een vereniging in Odoorn 

 

43. Als u geen lid bent van een vereniging, wat is daarvan de belangrijkste reden? 
0 Ik heb geen tijd 

0 Ik heb geen interesse 

0 Ik kan het met bepaalde mensen binnen de vereniging niet goed vinden 

0 Ik weet niet dat deze verenigingen er zijn 

0 Ik ben actief bij verenigingen buiten mijn dorp 

0 Anders, namelijk... 

 

44. Mist u activiteiten of verenigingen in uw dorp? 
0 Nee 
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0 Ja, namelijk.... 

 

45. Doet u vrijwilligerswerk voor één of meerdere verenigingen in uw Odoorn? 
0 Ja, gemiddeld ... uur in de week 

0 Nee 

 

46. Bent u bereid als vrijwilliger iets voor uw dorp te doen? 
0 Ja (vul dan het bijgeleverde kaartje in) 

0 Nee  

 

47. Ik/wij heb(ben) de volgende kwaliteiten in te zetten vanuit mijn/ons huishouden voor Odoorn. 
Meerdere antwoorden mogelijk. 
0 Bestuurstaak 

0 Mensen enthousiast maken 

0 Creatief/kunstzinnig 

0 Administratief 

0 Voorlichting geven 

0 Algemeen ondersteunend 

0 Organiseren van activiteiten 

0 Technische klussen 

0 Begeleiden van mensen 

0 Tuin- en/of buitenwerken 

0 Bezoeken van mensen, luisterend oor 

0 Hond uitlaten 

0 Klusjes bij mensen thuis 

0 Anders, namelijk ... 
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DS 21. Als u geen vrijwilliger wilt zijn, wat is daarvan de belangrijkste reden? 

        0 Ik heb geen tijd 

        0 Ik voel geen klik met de mensen 

 0 Ik weet niet welk vrijwilligerswerk ik kan doen 

 0 Ik ben al actief bij vrijwilligerswerk buiten het dorp 

 0 Anders, namelijk... 

 

48. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing?  
0 Ik kies zo veel mogelijk voor de voorzieningen die nog in mijn dorp zijn en ik maak me sterk 

voor het behoud van deze voorzieningen 

0 Het maakt mij niet uit of er voorzieningen in mijn dorp zijn, ik richt mij vrijwel alleen op de 

voorzieningen buiten het dorp 

 

DS 22.  Is er behoefte aan een MFA2 in Odoorn?  

0 Ja  

0 Nee, ga door naar vraag 49 

 

DS 23. Welke voorzieningen zouden er in het MFA een plek moeten krijgen? (meerdere antwoorden 

mogelijk)  

 0 School  

 0 Voetbal vereniging   

 0 Tennis vereniging   

 0 Kinderopvang   

 0 Muziekvereniging ODO  

 0 Musicalgroep Odoorn  

 0 Gymvereniging THOR  

 0 De kaartclub  

 0 Dorpshuis 

 0 Bibliotheek 

 0 Huisarts 

 0 Anders, namelijk…………..  

 

                                                           
2 Een MFA is een Multifunctionele Accommodatie. Dit is de nieuwerwetse versie van een dorpshuis waar vaak 
ook de school en de kinderopvang  in zitten en waar  lokale verengingen een plek in krijgen.       
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THEMA: WONEN EN DE BUURT 

 

49. Ik woon in een: 
0 Huurwoning 

0 Koopwoning 

 

 
Stelling 

Helemaal 

mee oneens 

Enigszins 

mee oneens 

Enigszins 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

50.  Mijn buurt ziet er netjes uit     

51.  In mijn dorp zijn er voldoende 

woningen voor alle leeftijden en alle 

inkomens 

    

52.  Ik kan zonder problemen tot op hoge 

leeftijd in mijn woning blijven 

    

 

DS 24. Vindt u regelmatig zwerfafval in uw woonomgeving? (zo ja, meerdere antwoorden mogelijk)  

 0 Nee  

 0 Ja, groenafval  

 0 Ja, restafval   

 0 Ja, bouwafval 

 0 Anders, namelijk .......  
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Overige vragen 

 

53. Wat vindt u de drie mooiste en de drie lelijkste plekken in uw woonomgeving? 
 
De drie mooiste plekken: 
0 ……………………………………………………………………………………… 

0 ……………………………………………………………………………………… 

0 …………………………………………………………………………………….. 

 

De drie lelijkste plekken: 

0 ……………………………………………………………………………………… 

0 ……………………………………………………………………………………… 

0 ……………………………………………………………………………………… 

 
54. Wat zijn voor u de twee belangrijkste kwaliteiten van Odoorn? 

0 ……………………………………………………………………………………… 

0 ……………………………………………………………………………………… 

 

55. Wat zijn voor u de twee belangrijkste tekortkomingen van Odoorn? 
0 ……………………………………………………………………………………… 

0 ……………………………………………………………………………………… 

 

56. Met welk rapportcijfer waardeert u uw woonomgeving als geheel? 
(omcirkel uw waardering)? Een 10 = zeer tevreden en 1 = zeer ontevreden. 

 
1 –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7  –  8  –  9  - 10   

 
57. Wat zou er volgens u in Odoorn moeten gebeuren om dit cijfer met een punt te laten stijgen? 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die hier aangeven.  
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Bijlage II   Resultaten enquête in percentages en aantallen  
   
THEMA: ALGEMEEN  

  
1. U bent een:  

0 Vrouw           (149; 52,3%) 

0 Man           (136; 47,7%) 

            (Totaal: 285) 

2. Wat is uw leeftijd?  

....... jaar   

 

Leeftijdsgroep: Aantal: 

18-30 8 

31-40 23 

41-50 51 

51-60 46 

61-70 69 

71-80 62 

81-90 23 

91-100 2 

Gemiddelde leeftijd: 59 

 

  

3. Hoe is uw huishouden samengesteld?  

0 Alleenstaand          (61; 21,5%) 

0 Samenwonend/gehuwd         (222; 78,2%) 

            (Totaal: 284) 

4. Heeft uw huishouden inwonende kinderen?  

0 Nee (ga door naar vraag 5)        (190; 66,9%) 

0 Ja           (94; 33,1%)  

           (Totaal: 284)  

      

    

  

5. Wat is de hoogst genoten opleiding in uw huishouden?  

0 Basisonderwijs          (3; 1,1%) 

0 Lager- of beroepsonderwijs        (9; 3,2%) 

0 VMBO/MAVO/LBO         (30; 10,5%) 

0 MBO           (57; 20,0%) 

0 HAVO/VWO          (27; 9,5%) 

0 HBO/WO          (158; 55,4%) 

0 Anders, namelijk: Landbouwschool      (1; 0,4%) 

           (Totaal: 285) 

Aantal van 0 tot 4 jaar   (14; 22,6%) 

Aantal van 4 tot 12 jaar   (18; 29,0%) 

Aantal van 12 tot 16 jaar   (23; 37,1%) 

Aantal van 16 jaar en ouder   (32; 51,6%) 
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6. Welke van de volgende beschrijvingen is op u van toepassing?   
0 Ik ben in Odoorn geboren, getogen en er blijven wonen     (38; 13,3%) 
0 Ik ben in Odoorn geboren, getogen, naar elders verhuisd en weer teruggekeerd  (16; 5,6%) 

0 Ik ben niet in Odoorn geboren en woon hier minder dan vijf jaar    (26; 9,1%) 

0 Ik ben niet in Odoorn geboren en woon hier vijf jaar of langer    (205; 71,9%) 

           (Totaal: 285)  

7. Ik woon in Odoorn omdat… (meerdere antwoorden mogelijk)  

0 Ik hier mensen ken/familie heb        (106; 37,9%) 
0 Ik in een rustige en veilige omgeving wil wonen      (158; 56,4%) 

0 Ik een ruimte vragende hobby heb        (12; 4,3%) 

0 Ik hier werk           (47; 16,8%) 

0 Ik hier ben geboren         (37; 13,2%)  

0 Anders, namelijk: .....          (53; 18,9%)  

           (Totaal: 280) 

Anders namelijk:           

Werk in de omgeving         (24) 

Ooit gewerkt in Odoorn         (7)                                 

Mooi wonen          (5) 

Wij kregen hier een woning        (3) 

Dorp met natuur         (3) 

Prettig dorp met goede voorzieningen        (2) 

Wilde in een dorp wonen         (2) 

Gunstig gelegen          (2) 

Zanddorp           (2) 

Graag in Drenthe willen wonen        (1) 

Hier opgegroeid          (1) 

Ik voel me hier thuis         (1) 

           (Totaal; 53) 

 

DS 1.  In welk deelgebied woont u? (gebruik hiervoor onderstaande kaart)   

0 Deelgebied 1           (49; 17,4%) 

0 Deelgebied 2           (87; 30,9%) 

0 Deelgebied 3           (6; 2,1%) 

0 Deelgebied 4           (95; 33,7%) 

0 Deelgebied 5           (38; 13,5%) 

0 Deelgebied 6, het buitengebied         (7; 2,5%) 

           (Totaal; 282) 



  

70 
 

           

   

  

8. Hoe zou u uw hoofdactiviteit omschrijven?  

0 Ik heb betaald werk als zelfstandige of in loondienst     (153; 57,5%) 

0 Ik doe onbetaalde activiteiten         (113; 42,5%) 

            (Totaal: 266) 

9. Waar bent u de meeste tijd van de dag actief met deze activiteiten?  

0 Thuis           (90; 32,6%) 

0 In Odoorn          (61; 22,1%) 

0 Elders, namelijk (plaats noemen) ………..       (125; 45,3%) 

            (Totaal: 176) 

    9a. Indien elders:  

0 Emmen         (43; 27,6%) 

0 Assen          (9; 5,8%) 

0 Groningen         (7; 4,5%) 

0 Stadskanaal         (4; 2,6) 

0 Gemeente Borger Odoorn       (6; 3,8%) 

0 Zuid-oost Drenthe        (10; 6,4%) 

0 Overig         (42; 26,8%) 

           (Totaal: 156) 
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Overig: 

Diverse plaatsen  7  Nieuw-weerdiage 1 

Schoonoord  3 Rolde 1 

Zwolle 3 Haren  1 

Nooitgedacht  2 Den Haag 1 

Schoonoord 2 Zuidlaren  1 

Musselkanaal  2 Gasselte 1 

Coevorden 2 Wezep 1 

Een West  1 Drachten  1 

Eeserveen  1 Hoogeveen  1 

Nieuw-Buinen  1 Buitenland  1 

Erm 1 Dalen  1 

Steenwijk  1 Ter Apel 1 

Zuidbroek 1 Zwartemeer  1 

Amersfoort 1 Peest 1 

Totaal; 42 

 

10. Indien u geen betaald werk heeft, hoe zou u uw belangrijkste activiteit omschrijven?  

0 Ik doe het huishouden        (69; 45,7%)  
0 Ik doe vrijwilligerswerk        (38; 25,2%) 

0 Ik ben schoolgaand         (4; 2,6%) 

0 Anders, namelijk .......         (40; 26,6%) 

            (Totaal: 151) 

Anders, namelijk: 

Pensioen  13  Ik doe ALLES 2 

Hobby  11 Boekhouding  1 

Klussen  4 Opleiding  1 

Oppassen  4 Mantelzorg  1 

Tuin  2 Vrijwilligerswerk  1 

Totaal; 40  

 

THEMA:  HET DORP EN DE OMGEVING   

  
Stelling  

Helemaal  

mee oneens  

Enigszins  

mee oneens  

Enigszins  

mee eens  

Helemaal 

mee eens  

Totaal 

11.   Ik vind mijn dorp mooi en  

aantrekkelijk  

4; 1,4% 6; 2,2% 72; 25,9% 196; 70,5% 278 

12.   Ik vind dat er voldoende 

 groen is in mijn 

 woonomgeving  

4; 1,5% 1; 0,4% 28; 10,2% 242; 88,0% 275 

DS 2.  Ik vind dat het groen in mijn 

woonomgeving goed  

wordt onderhouden  

61; 21,5% 72; 25,4% 79; 27,8% 72; 25,4% 284 

13.   Ik hecht waarde aan de 

 cultuurhistorie van mijn 

 woonomgeving  

5; 1,8% 16; 5,7%   116; 41,4% 143; 51,1%  280 

14.   Ik ben tevreden over de  

verkeersveiligheid in mijn 

 woonomgeving  

28; 10,0%  59; 21,0%  108; 38,4% 86; 30,6% 281 
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DS 3.  Ik ben tevreden over de 

verkeersveiligheid aan de  

Goorns   

 55; 21,5% 78; 30,5%  97; 37,9%  26; 10,2%  256 

DS 4.  Ik ben tevreden met de  

straatverlichting in het dorp   

 4; 1,4% 38; 13,6%  121; 43,4%  116; 41,6%  279 

DS 5.  Ik ben tevreden met de 

 straatverlichting  in het 

 buitengebied van Odoorn  

 21; 7,8% 67; 24,8  111; 41,1% 71; 26,3% 270 

DS 6.  Ik vind dat de wegen goed 

 worden schoongehouden 

 in Odoorn  

 39; 14,0% 82; 29,5% 99; 35,6  58; 20,9% 278 

15.   De kwaliteit van de 

woonomgeving is onze 

gezamenlijke 

verantwoordelijkheid  

3; 1,1%  28; 10,0% 126; 45,2% 122; 43,7% 279 

16.   Ik stoor mij aan leegstaande 

 gebouwen in Odoorn  

 103; 38,0% 65; 24,0% 65; 24,0% 38; 14,0% 271 

 

 

DS 7. Hoe zou de verkeerssituatie verbeterd kunnen worden bij bassischool De Weiert? (Meerdere antwoorden 

mogelijk.)    

0 de verkeerssituatie hoeft niet verbeterd te worden      (142; 57,3%) 

0 met een 30-km zone voor de school         (99; 39,9%) 

0 met behulp van bloembakken als verkeer remmende obstakels       (63; 25,4%) 

0 met behulp van meer parkeergelegenheden         (109; 44,0%) 

0 anders, namelijk….           (71; 28,6%) 

           (Totaal; 248) 

Overig 

Kinderen niet met de auto  
brengen  

27  Eenrichtingsverkeer 
Nijkampenweg/De Goorns 

2 

Parkeerverbod rond de school 14  Met ouders een oplossing 
Bedenken  

1 

Ouders bewust maken van hun  
gedrag 

9  Bord ‘Spelende kinderen’ 1 

Meer parkeerplaatsen  3 Plein zoals het eerder was 1 

Nieuwe school aan de  
Valtherweg 

3 Verkeersborden 1 

Drempels 3 Kiss&Ride 1 

30 km/h zone hele wijk  2 Autovrije zone  1 

Klaar overs  2   

Totaal; 71 

 

 
DS 8. De staat van het wegdek in mijn woonomgeving is:  

 0 Goed            (215; 76,0%) 

 0 Matig           (55; 19,4%) 

 0 Slecht            (13; 4,6%) 

            (Totaal: 283) 
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DS 9. Bij welke weg(en) zou de straatverlichting verbeterd kunnen worden. (Zelf benoemen)   

 Aantal Percentage % 

Bij welke weg(en) zou de 

straatverlichting verbeterd 

kunnen worden 

Niet ingevuld 189 66,1% 

Hammeersweg naar 

Torenweg 

11 3,8% 

Valtherweg 12 4,2% 

Torenweg 9 3,1% 

Schelpenpad PaasB 6 2,1% 

Langhietenseweg 9 3,1% 

Buitengebied 7 2,4% 

fietspaden tussen de 

dorpen 

15 5,2% 

overig 28 9,8% 

Totaal 286 100,0% 

 

Overig: 

’t Ab Pannenkoek voetpad/fietspad 5  Kruisingen  1 

Schaapstreek 4 Melkweg 1 

Juist zuinig zijn met licht 2 Geerskampweg 1 

Borgerderweg 2 Zwembad 1 

Exloërweg 2 Voetpad Irisstraat-Anjeleistraat 1 

Oude Kamperweg 2 Eerste Dwarsweg 1 

Fietspaden  2 Oud Odoorn oud type lantaarns 1 

Eekhoflaan 1 Verbindingen tussen plannetjes 1 

Totaal; 28 

 

DS 10. Moeten alle wegen in Odoorn een maximumsnelheid van 30-km/h krijgen?  

0 Ja             (77; 27,0%)  

0 Nee              (208; 73,0%) 

            (Totaal; 285) 

  

DS 11. Moet er wat veranderd worden aan de verkeersituatie bij het dorpsplein? (zo ja, meerdere antwoorden 

mogelijk)   

0 Nee, er hoeft niks veranderd te worden        (100; 35,6%)  

0 ja, er moet wat veranderd worden        (181; 64,4%) 

            (Totaal: 281) 

 

Zo ja, 

0 Ja, zwerfkeien langs de weg           (56; 30,8%) 

0 Ja, een zebrapad           (34; 18,7%) 

0 Ja, verkeersdrempels plaatsen op de weg         (17; 9,3%) 

0 Ja, meer parkeerplaatsen langs de weg         (30; 16,5%) 

0 Ja, wegen langs het dorpsplein 30-km/h maken      (91; 50,0%)  

0 Ja, anders namelijk…………………..         (61; 33,5%) 

            (Totaal: 181) 

 Ja, anders namelijk. 

Parkeren niet toestaan en handhaven! 28  Voetpad 1 

Groener maken 9 Veilige oversteekplaats maken  1 
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Gezelliger maken  5 Uitrit smaller maken  1 

Voorrangssituatie Valtherweg  5 Straat + straatverlichting 1 

Kruising verkleinen 3 Zebrapaden op hoofdwegen  1 

Grotere 30 km/h zone  2 Hoofdweg moet voorrangsweg worden  1 

In oude staat herstellen  1 In- en uitrit Tankstation   1 

Bomen  1   

Totaal; 61 

 

 

THEMA :  SOCIALE OMGEVING EN IDENTITEIT   

  

  

Stelling  

Helemaal  

mee 

 oneens  

Enigszins  

mee  

oneens  

Enigszins  

mee  

eens  

Helemaal 

 mee  

eens  

Totaal 

17.   Ik voel mij een echte  

Oringer  

 36; 13,0% 42; 15,2% 104; 37,7% 94; 34,1% 276 

DS 12.  Ik ben er trots op om in  

Odoorn te wonen  

12; 4,3% 13; 4,7% 99; 35,5% 155; 55,6% 279 

18.   Als ik hulp nodig heb, kan  

ik altijd rekenen op mijn  

buren en dorpsgenoten  

 5; 1,8% 16; 5,7% 78; 27,9 181; 64,6% 280 

19.   Ik geef regelmatig  
ondersteuning of hulp aan een of 
meerdere van mijn  
dorpsgenoten  

 15; 5,5% 40; 14,7% 130; 47,8% 87; 32,0% 272 

20.   Ik voel mij veilig in mijn  

dorp  

 3; 1,1% 6; 2,1% 77; 27,3% 196; 69,5% 282 

21.   In mijn dorp komen zaken gemakkelijk 

van de grond  

21; 8,1% 76; 29,2% 133; 51,2% 30; 11,5% 260 

22.   Ik heb voldoende sociale  

contacten binnen mijn  

dorp  

 15; 5,3% 17; 6,0% 87; 31,0% 162; 57,7% 281 

23.   Ik voel me wel eens  

eenzaam  

 216; 77,1% 35; 12,5% 20; 7,1% 9; 3,2% 280 

24.   Er is behoefte aan  

georganiseerde burenhulp in mijn dorp  

 79; 29,8% 95; 35,8% 79; 29,8% 12; 4,5% 265 

  

25. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing?  

0 Ik heb een sterke band met het dorp als gemeenschap en vind dat prettig    (194; 77,3%)  

0 Ik bemoei mij niet met het dorp en heb daar ook geen behoefte aan     (57; 22,7%) 

            (Totaal: 251) 

   

26. Ontvangt u hulp bij zaken als het huishouden, de tuin, boodschappen doen, koken of vervoer?  

0 nee              (223; 19,1%)  

0 ja             (59; 20,9%) 

            (Totaal: 282) 
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Zo ja, van wie ontvangt u deze hulp?  

Meerdere antwoorden mogelijk.  

0 Familie, buren, vrienden          (31; 53,4%) 

0 Professionele organisatie          (35; 60,3%) 

            (Totaal: 58) 

  

27. Verwacht u in de komende vijf jaar ondersteuning nodig te hebben op het gebied van het huishouden, de 

tuin, boodschappen doen, koken of vervoer?  

0 Ja            (60; 21,0%) 

       0 Nee            (226; 79,0%) 

             (Totaal: 286) 

 

28. Ik vind het moeilijk om mee te kunnen komen in de veranderende samenleving en zelf de 

verantwoordelijkheid te nemen.  

0 Nee              (257; 89,9%) 

0 Ja             (29; 10,1%) 

            (Totaal: 286)        

    Indien ja, omdat…. (meerdere antwoorden mogelijk)      

0 Ik het lastig vind dat je tegenwoordig alles digitaal per computer moet regelen    (28; 90,3%) 

0 Ik voor veel dingen niet weet bij welke instanties ik moet aankloppen     (10; 32,3%) 

0 Ik het vervelend vind om mijn dorpsgenoten om hulp te vragen     (11; 35,5%) 

0 Ik niet weet of ik bij mijn dorpsgenoten terecht kan       (6; 19,4%) 

0 Ik kan niet of moeilijk werken met een computer       (17; 54,8%) 

0 Ik kan zelf geen formulieren lezen/invullen via internet      (8; 25,8%) 

0 Anders, namelijk herseninfarct gehad        (1; 3,2%) 

            (Totaal: 31) 

 

  

DS 13.  Is het bij u bekend waar u naar toe kunt met vragen of kleine opmerkingen over de veiligheid in Odoorn?   

0 Ja, namelijk…………..          (148; 52,5%)  

0 Nee             (134; 47,5%) 

            (Totaal: 282) 

Namelijk: 

Gemeente  67  Buurtpreventie/Buurtapp 18 

Wijkagent/Politie  30 Buurtzorg  3 

Dorpsbelangen  29 Buurtvereniging  1 

Totaal; 148 

 

DS 14. Bent u tevreden met het gebruik van buurtpreventie in uw buurt?    

0 Ja       (201; 77,0%) 

0 Nee              (17; 6,5%) 

0 In mijn buurt is geen buurtpreventie         (43; 16,5%) 

             (Totaal: 261) 

 

DS 15. Heeft u behoefte aan informatieavonden over inbraak- en diefstalpreventie?   

0 Ja              (28; 9,9%) 

0 Nee             (254; 90,1%) 

            (Totaal: 282)  
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 THEMA:  VERENIGINGSLEVEN, ONTMOETING EN VOORZIENINGEN  

  

  

Stelling  

Helemaal  

mee oneens  

Enigszins  

mee oneens  

Enigszins  

mee eens  

Helemaal 

 mee  

eens  

Totaal  

29.   Ik ben tevreden over de rol van  

Vereniging Dorpsbelangen Odoorn  

 10; 3,6% 16; 5,8% 121; 44,2%  127; 46,4% 274 

30.   Er zijn voldoende sportverenigingen in mijn dorp 

en in de nabije omgeving   

 3; 1,1% 15; 5,6%  86; 31,9%  166; 61,5%  270 

 DS 16.  Ik ben tevreden over de staat van  

onderhoud van het sportcomplex  

(terrein van de voetbal – en  

tennisvereniging)   

 32; 13,6% 41; 17,6% 86; 36,4%  77; 32,6%  236 

DS 17.  Ik ben tevreden met de  

locatie van het sportcomplex in  

Odoorn  

 10; 3,8% 22; 8,3%  88; 33,2%  145; 54,7%  265 

DS 18.  Ik vind dat de sporthal bij de 

basisschool er goed uitziet     

 53; 21,0% 70; 27,8%  85; 33,7%  44; 17,5%  252 

31.  Er worden voldoende activiteiten  

in mijn dorp georganiseerd  

 9; 3,3% 20; 7,3%  107; 39,1%  138; 50,4%  274 

32.  Er zijn voldoende  

ontmoetingsplekken in mijn dorp  

 8; 3,0% 39; 14,5%  122; 45,4%  100; 37,2%  269 

33.  Een ontmoetingsruimte zoals een 

dorpshuis, dorpscafé of iets 

dergelijks is belangrijk voor de 

leefbaarheid van mijn dorp  

 15; 5,5% 27; 9,8%  87; 31,6%  146; 53,1%  275 

34.  Voorzieningen 3 zijn voor mij voldoende 

bereikbaar  

 4; 1,4% 7; 2,5%  59; 21,3%  207; 74,7%  277 

35.  Ik vind het belangrijk om mee te  

doen aan dorpsactiviteiten  

 18; 6,7% 29; 10,7%  144; 53,3%  79; 29,3%  270 

36.  Het verenigingsleven in mijn dorp is rijk en 

afwisselend  

 6; 2,3% 33; 12,6%  138; 52,7%   85; 32,4% 262 

37.  Er zijn voldoende  

speelmogelijkheden en activiteiten  

voor kinderen in mijn dorp  

 8; 3,1% 38; 14,6%  127; 48,8%  87; 33,5%  260 

38.  Er zijn voldoende basisscholen in de nabije 

omgeving   

 13; 4,9% 26; 9,7%  93; 34,7%  136; 50,7%  268 

39.  Ik ben tevreden over de  

bereikbaarheid van Odoorn met  

het openbaar vervoer   

 23; 8,9% 56; 21,6%  104; 40,2%  76; 29,3%  259 

DS 19.  Er worden genoeg activiteiten 

georganiseerd op het plein 

voor de Margaretha kerk   

 41; 15,5% 72; 27,3%  106; 40,2%  45; 17,0%  264 

 

  

                                                           
3 Voorzieningen zijn medische voorzieningen, winkels, recreatieve voorzieningen en onderwijs  



  

77 
 

40 . Welke voorzieningen zouden beter bereikbaar moeten zijn? (meerdere antwoorden mogelijk)  0 

Medisch                (40;34,2%) 

0 Onderwijs             (35; 29,9%) 

0 Winkels              (31; 26,5%) 

0 Recreatieve voorzieningen          (44; 37,6%) 

                         (Totaal; 117)  
 

  

41. Van welke van de volgende verenigingen in Odoorn bent u lid/ bij betrokken? (meerdere antwoorden 
mogelijk)       

0 Dorpsbelangen Odoorn          (197; 70,9%) 
0 Voetbal Vereniging HOC         (82; 29,5%) 

0 Tennisclub Okko          (31; 11,2%) 

0 Muziekvereniging ODO          (67; 24,1%) 

0 Musicalgroep Odoorn          (9; 3,2%) 

0 Gymvereniging THOR          (39; 14,0%) 

0 De kaartclub           (6; 2,2%) 

0 De buurtvereniging          (115; 41,1%) 

          0 Anders, namelijk ......           (64; 23,0%) 

          0 Ik ben geen lid van een vereniging in Odoorn       (35; 12,6%) 

            (Totaal; 178)  

 

Overig: 

Vrouwen van Nu  19  Ondernemersvereniging 1 

IJsvereniging Schoonmeer 15 Podium Odoorn  1 

Stichting SOKC 6 Dynamic Tennis 1 

Toneelvereniging Heidebloem 4 De Breimutsen  1 

Fitplus senioren activiteiten  4 DET 1 

55+ club  3 Ouderen missie Pinokkio  1 

Oderen Historisch  3 Wandelgroep  1 

Kerk  3 Bridgeclub  1 

Zangvereniging  2 EHBO 1 

OOR Volleybal  2 Schildergroep  1 

Koor ‘De Decibelles’ 2   

Totaal; 73                                               (sommige mensen vullen bij ‘Anders’ meerdere verenigingen in) 

 

42. Als u geen lid bent van een vereniging, wat is daarvan de belangrijkste reden?       

0 Ik heb geen tijd                   (18; 23,4%)                                                

0 Ik heb geen interesse           (30; 39,0%) 

0 Ik kan het met bepaalde mensen binnen de vereniging niet goed vinden    (1; 1,3%) 

0 Ik weet niet dat deze verenigingen er zijn              (3; 3,9%)                                                                                                  

0 Ik ben actief bij verenigingen buiten mijn dorp            (15; 19,5%)                                                                                  

0 Anders, namelijk...           (10; 13,0%) 

            (Totaal; 77) 

Anders namelijk: 

Hoge leeftijd            ( 7 ) 

Komt er niet van           ( 2 ) 

Mechanische problemen          ( 1 ) 
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43. Mist u activiteiten of verenigingen in uw dorp?                                                        

       0 Nee            (235; 85,1%) 

0 Ja, namelijk....           (41; 14,9%)  

(Totaal; 276) 

Ja, namelijk:  

SIVO 8  Sjoelvereniging 1 

Sportschool 6 Culturele activiteiten  1 

Koningsdag ontbijt  3 Verenigingen op actief vlak  1 

Volleybal  3 Lezingen  1 

Markt  2 Zeepkistenrace  1 

Cursussen  1 Puppy voetbal  1 

Foto-club 1 Een extra basisschool  1 

Tafeltennis 1 Sporthal met kantine  1 

Feest met live muziek  1 Visclub  1 

Eieren gooien  1 Activiteiten voor kinderen  1 

Totaal; 37  -  Niet ingevuld; 5 

 

44. Doet u vrijwilligerswerk voor één of meerdere verenigingen in uw Odoorn?                                    

       0 Ja            (93; 32,6%) 

0 Nee            (192; 67,4%) 

(Totaal; 285) 

 Zo ja, gemiddeld … uur in de week.  

Gemiddeld aantal uren Aantal  

1 52 

2 8 

3 11 

4 15 

5 6 

36 1 

 

45. Bent u bereid als vrijwilliger iets voor uw dorp te doen?  

0 Ja (vul dan het bijgeleverde kaartje in)        (68; 25,3%) 

0 Nee             (201; 74,7%) 

            (Totaal; 269%) 

 

46. Ik/wij heb(ben) de volgende kwaliteiten in te zetten vanuit mijn/ons huishouden voor Odoorn. 

Meerdere antwoorden mogelijk.                                                                                           

0Bestuurstaak           (27; 24,5%) 

0Mensen enthousiast maken         (20; 18,2%) 

0 Creatief/kunstzinnig          (21; 19,1%)                         

0 Administratief          (19; 17,3%)   

0 Voorlichting geven          (14; 12,7%)                     

0 Algemeen ondersteunend         (53; 48,2%)                      

0 Organiseren van activiteiten         (31; 28,2%)                    

0 Technische klussen          (24; 21,8%) 

0 Begeleiden van mensen         (22; 20,0%) 

0 Tuin- en/of buitenwerken         (17; 15,5%) 

0 Bezoeken van mensen, luisterend oor       (21; 19,1%) 

0 Hond uitlaten          (19; 17,3%) 
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0 Klusjes bij mensen thuis          (11; 10,0%)                                                                                                               

0 Anders, namelijk ...          (3; 2,7%) 

             (Totaal; 110) 

Anders namelijk: 

Helpen met computer/tablet         ( 2 ) 

Helpen bij evenementen         ( 1 ) 

           (Totaal; 3) 

 

DS 20. Als u geen vrijwilliger wilt zijn, wat is daarvan de belangrijkste reden?                                    

 0 Ik heb geen tijd                    (82; 44,1%) 

0 Ik voel geen klik met de mensen        (9; 4,8%) 

0 Ik weet niet welk vrijwilligerswerk ik kan doen                     (7; 3,8%)                                                                                   

0 Ik ben al actief bij vrijwilligerswerk buiten het dorp             (24; 12,9%)                                                                                     

0 Anders, namelijk...          (64; 34,4%) 

           (Totaal; 186)                     

Anders namelijk: 

Ben al actief als vrijwilliger 25  Wil geen verplichtingen  3 

Hoge leeftijd  21 Ziekte 3 

Druk genoeg  5 Slechte ervaring  1 

Geen behoefte 5 Twijfel over eigen mogelijkheden 1 

Totaal; 64 

 

47. Welk van de volgende twee beschrijvingen is het meest op u van toepassing?   

0 Ik kies zo veel mogelijk voor de voorzieningen die nog in mijn dorp zijn en ik maak me sterk voor het behoud 

van deze voorzieningen.         (256; 95,2%) 

0 Het maakt mij niet uit of er voorzieningen in mijn dorp zijn, ik richt mij vrijwel alleen op de voorzieningen     

buiten het dorp.         (13; 4,8%)  

            (Totaal; 269) 

DS 21.  Zou u behoefte hebben aan een MFA4 in Odoorn?   

0 Ja             (112; 39,7%) 

0 Nee, ga door naar vraag 49         (170; 60,3%) 

           (Totaal; 282) 

  

DS 22. Welke voorzieningen/verenigingen zouden er in het MFA een plek moeten krijgen? (meerdere antwoorden 

mogelijk)   

 0 School            (80; 72,7%) 

 0 Voetbalvereniging            (46; 41,8%) 

 0 Tennisvereniging            (41; 37,3%) 

 0 Kinderopvang            (80; 72,7%) 

 0 Muziekvereniging ODO          (49; 44,5%) 

 0 Musicalgroep Odoorn          (51; 46,4%) 

 0 Gymvereniging THOR          (58; 52,7%) 

 0 De kaartclub           (65; 59,1%) 

 0 Dorpshuis           (92; 83,6%) 

 0 Bibliotheek           (91; 82,7%) 

 0 Huisarts           (31; 28,2%) 

 0 Anders, namelijk…………..          (18; 16,4%) 

           (Totaal; 110) 

                                                           
4 Een MFA is een Multifunctionele Accommodatie. Dit is de nieuwerwetse versie van een dorpshuis waar vaak ook de school 

en de kinderopvang  in zitten en waar  lokale verengingen een plek in krijgen.        
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Anders namelijk: 

Fysio  4  Yoga 1 

Hobbyclub  3 Tai Chi 1 

Sportzaal/Gymzaal 3 Verzekeraar 1 

Repair café  2 Verhuurkantoor  1 

Startende ondernemers 2 Buurtverenigingen  1 

Zangvereniging  1 Workshops 1 

Computerhulp  1 Jeu de Boulle club  1 

Sociale ontmoetingsplek  1 Biljardvereniging 1 

Tandarts 1 Toneel 1 

Totaal; 27                                 (Sommige mensen vullen bij ‘Anders’ meer dan 1 antwoord in) 

 

   

THEMA: WONEN EN DE BUURT  

  

48. Ik woon in een:  

 0Huurwoning                                                                                                                                                  (27; 10,6%)      

0 Koopwoning                                  (228; 89,4%) 

            (Totaal; 255) 

  

  
Stelling  

Helemaal  

mee oneens  

Enigszins  

mee oneens  

Enigszins  

mee eens  

Helemaal  

mee eens  

Totaal  

49.   Mijn buurt ziet er netjes uit   (17; 6,1%)  (34; 12,2%)  (108; 38,7%)  (120;  

43,0%) 

279 

50.   In mijn dorp zijn er voldoende 

woningen voor alle leeftijden en 

alle inkomens  

 (39; 14,9%) (71; 27,1%)  (99; 37,8%)  (53; 20,2%)  262 

51.   Ik kan zonder problemen tot op  

hoge leeftijd in mijn woning  

blijven  

 (16; 5,8%) (41; 14,8%)   (94; 33,9%) (126;  

45,5%)  

277 

  

DS 23. Vindt u regelmatig zwerfafval in uw woonomgeving?  

        0 Nee             (135; 47,5%) 

        0 Ja           (149; 52,5%) 

            (Totaal; 284) 

 

Zo ja, wat voor zwerfafval vind u dan? (Zo ja, meerdere antwoorden mogelijk) 

 0 Ja, groenafval           (95; 63,8%) 

 0 Ja, restafval              (72; 48,3%) 

 0 Ja, bouwafval           (  7;    4,7%)  

 0 Anders, namelijk  Hondenpoep        (21; 14,1%)  

            (Totaal; 195) 
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OVERIGE VRAGEN  

  

52. Wat vindt u de drie mooiste en de drie lelijkste plekken in uw woonomgeving?  

  

De drie mooiste plekken:  

 Aantal  Percentage  % 

Mooiste plekken Natuur 96 41,2% 

Boshof en omgeving 76 32,6% 

Oud Odoorn 60 25,8% 

Eendekuil 98 42,1% 

Plein 49 21,0% 

Kerk 57 24,5% 

Eigen huis en tuin 21 9,0% 

Eppies bergie 28 12,0% 

Overig 107 45,9% 

Totaal 233  

 

Overig 

Mooie brinken  14  De Goorns  2 

Schoonmeer  8 Groen  2 

Bloemenbuurt  6 La Finca 2 

Oringer dennen  6 Huis Brink a.d. Torenweg 2 

Akkers 5 Zwembad 1 

Molenveld  5 Polshoogte 1 

Weg naar de ijsbaan 4 Weg richting de ijsbaan  1 

Nijkampenweg  4 Oud Kampenweg 1 

Buitengebied  4 Geerskampweg 1 

Hunebed  4 Oude dokterspraktijk  1 

Schanger dennen  4 Vennetje 1 

Hammeersweg 3 Rossingwal  1 

COOP 3 De Kei 1 

Begraafplaats 3 Dorpskern  1 

Langhieten II 3 Hoofdstraat  1 

SIVO terrein  3 Genitiaan  1 

Hoek Bakker Joost 3 Nieuwe plannen  1 

Es westkant Odoorn  3 Voetbalveld  1 

Totaal; 107 
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De drie lelijkste plekken:  

 Aantal Percentage 

% 

Lelijkste plekken Tankstation en omgeving 67 39,6% 

Plein 56 33,1% 

Fabriek 26 15,4% 

Gymzaal 23 13,6% 

Troep boer Exloeërweg 13 7,7% 

Schuur hoek Hoofdstraat 13 7,7% 

Begraafplaats 13 7,7% 

Langhieten 2 5 3,0% 

Overig 81 47,9% 

Totaal 169 100,0% 

Overig  

Valtherweg  15  Schapenperceel Exloërweg 1 

Oringermarke  9 Kaskowskilaan 1 

Sportpark  5 Centrum Odoorn  1 

Langhieten I 4 Tipweg 1 

Gebied rond de school  4 HB consult 1 

Speeltuin Sleedoorn  3 Ds. van Lunzenlaan  1 

Bejaardentehuis 3 Grote veestallen  1 

Het Steegje  3 Uitgereden bermen  1 

Bibliotheek  3 Fysio  1 

Flatjes Dambeern  2 Verdichting Langhieten  1 

Grote gat in Langhieten II 2 Zandwegen om het dorp  1 

Zwerfafval 2 Wegversmalling Valtherweg 1 

Fixet pand 2 Vervallen huis Valtherweg  1 

Eendenkuil 1 Aanbouw Tellinghof 1 

Liniekampen 1 Jeu de Boulle baan  1 

Hooibult voor Eppies bergie  1 Onderhoud wandel/fietspaden 1 

Iebeern  1 Oude Rabo 1 

Kreuzen  1 Asfalt in de Bloemenbuurt  1 

Schaapstreek 1   

Totaal; 81 

 

53. Wat zijn voor u de twee belangrijkste kwaliteiten van Odoorn?  

 Aantal  Percentage 

% 

Belangrijkste kwaliteiten Rust 78 34,7% 

Ruimte 34 15,1% 

Veel groen 46 20,4% 

Vriendelijk dorp 61 27,1% 

Saamhorigheid 48 21,3% 

Veel voorzieningen 57 25,3% 

Overig 77 34,2% 

Totaal 225 100,0% 
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Overig:  

Natuur  14  Fietsgebied  2 

Fijne woon/leef omgeving  10 Leefbaarheid  2 

Veiligheid  9 Niet te groot – Niet te klein  2 

Supermarkt 9 Schoon dorp  2 

Goed gelegen  8 Behaardentehuis 2 

Leuke omgeving 7 Mentaliteit van een zanddorp 1 

Noaberschap  7 Infrastructuur  1 

Huisarts + Praktijk  6 Veel jeugd  1 

Kleinschaligheid 6 Carbid schieten  1 

Actief dorp 5 Kerndorp  1 

Toeristisch aantrekkingskracht 4 Grote school  1 

Ligging t.o.v. Emmen  4 Openbaar vervoer  1 

Relaxte sfeer 4 Breed verenigingsleven  1 

Gastvrijheid 4 Dorpsfeest 1 

De mensen  3 Dorpsgebeuren 1 

Vrijheid 3 Schone lucht 1 

Karakter dorp  3 Binding d.m.v. activiteiten 1 

‘Echt dorp  2 Activiteiten SOKC 1 

Totaal; 131                            (Er zijn meerdere antwoorden die onder het kopje ‘overig’ vallen.) 

 

54. Wat zijn voor u de twee belangrijkste tekortkomingen van Odoorn?  

 Aantal Percentage 

% 

Belangrijkste 

tekortkomingen 

Onderhoud openbaar 

groen 

35 22,0% 

Geen bouwmarkt 13 8,2% 

Openbaar vervoer 14 8,8% 

Mensen zijn erg op zichzelf 16 10,1% 

Overig 118 74,2% 

Totaal 159 100,0% 

 

Overig  

verkeersveiligheid 17  Dorpshuis 1 

Weinig winkels 8 Groepsvorming  1 

Geen MFA 7 Geen viswinkel 1 

Te hoge huizen prijzen  6 Te hoge snelheid in de Goorns 1 

Geen parkeerplaats bij school 6 Activiteiten worden slecht  
door Oringers bezocht  

1 

Weinig voetpaden  5 Slecht onderhoud zwembad  1 

Geen sportschool  4 Teveel activiteiten  1 

Weinig woonruimte voor jeugd 4 Te weinig activiteiten  1 

Geen gezellig plein  4 Geen snackbar 1 

Geen mooi sportpark 3 Geen fietspad centrum  1 

Slecht onderhoud openbare ruimte 3 Slecht onderhoud dorpsplein 1 

Slecht onderhoud begraafplaats 3 Weinig dynamiek  1 

Komt weinig van de grond 3 Parkeren Dambeern  1 
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55. Met welk rapportcijfer waardeert u uw woonomgeving als geheel?  

(omcirkel uw waardering)? Een 10 = zeer tevreden en 1 = zeer ontevreden.  

  

 Aantal  

1 0 

2 0 

3 0 

4 1 

5 2 

6 6 

7 37 

8 149 

9 62 

10 15 

Totaal; 272 
 

56. Wat zou er volgens u in Odoorn moeten gebeuren om dit cijfer met een punt te laten stijgen?   

 Aantal Percentage % 

Wat moet er gebeuren om 

het cijfer een punt te laten 

stijgen? 

Groenonderhoud 39 31,7% 

Echt dorpsplein creëren 17 13,8% 

SIVO 3 2,4% 

Sportfaciliteiten updaten 13 10,6% 

Overig 80 65,0% 

Totaal 123 100,0% 

Overig 

Plein geen parkeerplaats 15  Kwaliteit openbare ruimte  
verbeteren 

1 

Gezellig plein  10 Verkeersveiligheid 1 

Wegenonderhoud  8 Goedkope huurwoningen voor 
jongeren  

1 

Bouwmarkt 8 Heel Odoorn 30 km/h zone  1 

Onderhoud begraafplaats  6 Oud Odoorn terug naar de  
oude staat  

1 

Openbaar vervoer  3 Bouwgrond goedkoper maken  1 

Regelgeving tegen gebruik van  
houtkachels  

3 Openheid naar bezoekers 1 

Weinig horeca 3 Geen goedkope supermarkt 1 

Te rustig  2 Geen speeltuin in de buurt  1 

Geen ontmoetingsplek voor jeugd 2 Geluidsoverlast straaljagers  1 

Uitgereden bermen  2 Doortastendheid 1 

Gemeente luistert slecht 2 Slecht groenonderhoud eigen 
terreinen 

1 

Geen duidelijke dorpskern 2 Geen politiebureau 1 

Wordt niet gestrooid in zijwegen 2 Geen tandarts  1 

Glasvezel 2 Geen thuisbezorgd  1 

Weinig bejaarden woningen 2 30 km/h zone te klein  1 

Totaal; 118 

 Gemiddelde  

Rapportcijfer woonomgeving 8 
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Illegaal storten van tuinafval  2 Paden Paasbergen en  
Langhieten  I & II verbeteren 

1 

Bomen Nijkampenweg vervangen  2 Overlast door houtkachels 1 

Hondenpoep 2 Mensen moeten meer contact  
zoeken 

1 

Bouw seniorenwoningen op de  
plek van de oude fabriek  

2 Betere basisschool  1 

Zebrapad supermarkt  2 Bomen A. diepenburgweg  
weghalen  

1 

30 km/h zone De Goorns 1 Meer begrip tonen voor mensen  
waar men het niet mee eens is  

1 

Gemeente moeten klachten  
serieus nemen  

1 Activiteiten voor kids tot 12 jr. 1 

Dambeern 1 richtingsverkeer  1 Geen MFA om de rust te bewaren 1 

Stratenvolleybal  1 Nieuwe sportvelden op huidige plek  1 

Sportaccommodatie verplaatsen  1   

Totaal; 80 

  
 

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die hieronder aangeven. 

 

- Tankstation verplaatsen naar buiten het dorp. 

- Sluipverkeer langs De Goorns aanpakken.  
- Sportpark niet verplaatsen naar de Valtherweg. 
- Speelgelegenheid Nijkampenweg/De Goorns. 
- Stinkende houtkachels aanpakken. 
- IJs/Skeeler park dichterbij het dorp.  
- Er wordt niet gestrooid/geschoven in doodlopende straten. 
- Dorpsbelangen met periodiek om tafel met de gemeente.  
- Vanaf Exloo word te hard het dorp binnen gereden.  
- Eenzaamheid moet worden aangepakt. 
- Niks te doen voor jeugd 12-16, jeugdsoos een idee? 
- Onderhoud van groen desnoods door buurtbewoners. 
- Brinkje bij De Goorns inrichten als sporttuin.  
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Bijlage III De aanbiedingsbrief 
Odoorn, 15 december 2017 

 

Beste inwoner van Odoorn, 

Wij zijn studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving (Toegepaste aardrijkskunde) 

aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In opdracht van Dorpsbelangen Odoorn voeren 

wij een dorpsbelevingsonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om alle dorpsbewoners de kans 

te geven om hun mening te geven over alle aspecten van het dorp. Dorpsbelangen Odoorn gaat 

vervolgens samen met de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) aan de slag om de uitkomsten 

uit te werken in een dorpsplan.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een enquête, welke geheel anoniem ingevuld kan 

worden. Thema’s van de enquête zijn o.a.: 

 Verkeersveiligheid 

 Verenigingen 

 Voorzieningen 

 Sociale leefomgeving 

 Wonen in het dorp 

 Het dorp en de omgeving 

De ingevulde enquête wordt dinsdag 19 december 2017 weer huis-aan-huis opgehaald door ons. 

Mocht u op deze dag niet aanwezig zijn, dan kunt u de ingevulde enquête  t/m donderdag 21 

december 2017 inleveren bij Dorpsbelangen Odoorn (adres: Rusken 10 of Nijkampenweg 3b), of bij 

de post/pakketbalie in de Coöp Supermarkt 

Op woensdag 31 januari 2018 worden de resultaten van dit dorpsbelevingsonderzoek 

gepresenteerd. U bent van harte welkom bij deze presentatie. Dit zal, onder voorbehoud, 

plaatsvinden in het gebouw Boshof 5. Aanvang vanaf 18:45 uur. 

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jesper Bleumink 

Lianne Smit 

Sybren Lanting 

Dirk de Vries 

Rutger Sluijter 
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Bijlage IV Niet thuis briefje 
Odoorn, 19 dec. 2017  

Beste inwoner van Odoorn,  
 
In opdracht van dorpsbelangen Odoorn voeren wij, studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein 
(toegepaste aardrijkskunde), een dorpsbelevingsonderzoek uit. Dit onderzoek gebeurt door middel 
van een enquête.  
 
Wij zijn op dinsdag 19 december bij u aan de deur geweest om de ingevulde enquête op te halen. 
Helaas was u niet aanwezig op het moment van ophalen. Indien u deze enquête ingevuld heeft kunt 
u de enquête tot en met donderdag 21 december inleveren op de volgende punten: Dorpsbelangen 
Odoorn (adres: Rusken 10 of Nijkampenweg 3b), of bij de post/pakketbalie in de Coöp Supermarkt.  
 
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld zouden wij u willen vragen dit alsnog te doen. Hoe 
meer enquêtes er worden ingeleverd, hoe beter het beeld wordt over wat er speelt in het dorp.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
Met vriendelijke groet,  

 
Jesper Bleumink, Lianne Smit, Sybren Lanting, Dirk de Vries en Rutger Sluijter  
 

 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2v3pl4nYAhVE26QKHROnAgAQjRwIBw&url=https://www.borger-odoorn.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/article/vergadering-welstandscommissie-borger-odoorn-9855.html&psig=AOvVaw2p2yQQYlh8V6KVBreVTH-4&ust=1513330032073875
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4yeelmInYAhXSJewKHZtEBh4QjRwIBw&url=http://www.natuurmuseumfryslan.nl/hogeschool-van-hall/&psig=AOvVaw3Frsr-Zk3sgGWZiNFDLTya&ust=1513330157296124
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In samenwerking met: 

Bijlage V Informatie poster Odoorn 
 

 

 

 

 

 

Wat leeft in uw dorp? 

 

 

Vrijdag, 15 december zullen er huis-aan-huis enquêtes 

worden uitgedeeld door studenten. 

 

In deze enquête kunt u uw mening geven over o.a.:  

 Verkeersveiligheid 

 Groenonderhoud/ onderhoud van het dorp 

 Sportaccommodatie  

 En meer… 

In opdracht van dorpsbelangen Odoorn, voeren studenten van 

Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden een dorpsbelevings-

onderzoek uit, om inzicht te krijgen in wat speelt, wat verbeterd kan 

worden en wat behouden moet worden. 
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Bijlage VI Bijlage VI   Dorpsbeschrijving Odoorn  
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Inleiding 
In deze dorpsbeschrijving van Odoorn is algemene informatie te vinden over het dorp. De beschrijving heeft 
als doel een beeld te vormen van het dorp Odoorn, zodat de resultaten uit het dorpsbelevingsonderzoek 
kunnen worden gekoppeld aan de kennis over het dorp.  
In deze dorpsbeschrijving staat onder andere beschreven welke voorzieningen te vinden zijn in Odoorn, hoe 
de geschiedenis van het dorp er uit ziet, hoe het huidige Odoorn er uit ziet en hoe de natuur rond Odoorn er 
uit ziet.  
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1. Geschiedenis van Odoorn. 
Odoorn, een dorpje in het oude Drentse landschap. Dit Drentse landschap is ontstaan in het Saalien. 

Drenthe was één grote ijsplaat. Hierin waren veel keien, leem en zand meegevoerd en zelfs 

opgestuwd tot ruggen. Het dorp Odoorn is een plaats met een rijke en ook interessante 

geschiedenis.  De eerste tekenen van leven op het gebied van het nu huidige Odoorn komen van de 

laatste ijstijd.  Er zijn diverse bijltjes en vuurstenen uit die tijd gevonden.  (H.gras, 1997) 

1.1 Oorsprong van het dorp 
Het dorp is ontstaan aan de rand van een keileem rug. Deze keileem rug noemen wij de Hondsrug. 

Aan beide kanten van de Hondsrug  ligt veen. De Hondsrug loopt van de stad Emmen tot aan de stad 

Groningen. Zoals vermeld is de Hondsrug opgebouwd uit keileem, vanuit de ijstijd opgestuwd. Later 

bedekt met een dikke laag dekzand. Vandaar dat we Odoorn kunnen en mogen beschrijven als 

‘’Esdorp’’. Een aantal bekende kenmerken van de Esdorpen zijn; De brink, hier stonden de dieren en 

er werden daar eiken of beuken geplant als bouwmaterialen voor de huizen en gereedschappen, een 

beek of riviertje, een heideveld of gewoon open veld, diverse boerderijen dichter bij elkaar in het 

dorp. Een ander belangrijk punt van de Esdorpen is een dobbe. Een dobbe is een afgegraven plas 

zonder stroming in het water. De dobbe was erg belangrijk voor het vee als drinkvoorziening. 

Aangezien veel gebouwd was van hout diende de dobbe ook als bluswatervoorziening. (Loonstra, 

2004) 

1.2 Vermelding van het dorp 
Odoorn wordt pas in 1327 voor het eerst schriftelijk  gevonden. Dit is niet met 100 procent 

zekerheid te zeggen omdat er in de middeleeuwen geen duidelijk archief is bijgehouden. De 

kerkelijke gemeente is in deze eeuw vermoedelijk afgesplitst in de parochie van Emmen waardoor 

deze kerkgemeente  waarschijnlijk weinig invloed meer had.  

1327 de naam Odoorn in een bezegelde brief. 
1376 de naam Oderen in een brief over het kerspel 
1393 de Naam Odern in een geschrift 
1431 de naam Oederen in een geschrift 
1546 de naam Oideren in een geschrift 
1548 de naam Oderen in een uitdrukking 
Tegenwoordig heet het dorp Odoorn. Zoals hierboven heeft het dorp een lange geschiedenis van 
namen.  
 
De naam Odoorn heeft een betekenis van de Nederlands – Duitse kant. Odoorn bestaat uit twee 

delen, namelijk Ode en Hoorn. Ode stamt af van het Duitse öde wat woest ,verlaten betekend.  

Hoorn is een ander woord voor Hoek of bocht. Dit samen geeft de conclusie dat Odoorn de hoek van 

Odo of de Verlaten woeste hoek betekend. (dorp Odoorn, 1990) 
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2. Bodem en Geologie van Odoorn 
Odoorn ligt ten Noorden van Emmen in de gemeente Borger-Odoorn. Het dorp wordt omringt door 
Exloo, Klijndijk, Odoornerveen en Eeserveen. (wikipedia, 2017)Het gebied kenmerkt zich door de 
bossen en Heide. Daarnaast wordt er veel grond gebruikt voor landbouwdoeleinden, met name 
akkerbouw. Het grondgebied van Odoorn is 1.688 ha groot, in onderstaande afbeelding is te zien 
hoe groot dit gebied is. (Borger Odoorn, 2017) 
 
 

2.1 Het gebied rond Odoorn 
10 000 jaar geleden was het einde van de oude 

steentijd. Vanaf dat moment ontstonden er bossen, 

beekjes en riviertjes. Er zijn gebruikssporen en 

voorwerpen in het Drents museum te vinden waarbij 

je kan aflezen dat er in het oude gebied, nu Odoorn, 

werd gevist in de beekjes en riviertjes.  Het vissen 

gebeurde door rondtrekkende groepen jagers van 

ongeveer 20 personen. Zo kwamen zij aan hun 

voedsel. In de nieuwe steentijd ontstond de wisseling 

van het jagen naar het verbouwen van gewassen en 

het houden van tam gemaakt vee. (H.gras, 1997) 

Door deze activiteiten ontstonden kleine dorpen in 

Drenthe. Deze dorpen stonden op twee verschillende 

grondsoorten, namelijk het veen en de zandgrond. Veel dorpen verplaatsen zich telkens weer, met 

het voedselaanbod mee. Hierdoor ontstonden ook de Celtic Fields. Dit zijn akkers met een 

rechthoekige vorm omringd door Walletjes. De dorpen bleven bij het ontstaan van de Celtic Fields 

staan, alleen verplaatsten de boerderijen en het vee telkens naar andere plekken bij deze Celtic 

Fields. (H.gras, 1997) 

 Bij het beschermen van het vee werd gebruik gemaakt van speciale speerpunten welke uit Duitsland 

afkomstig zijn. Er was wel degelijk een handelsverband. De kennis voor de bouw van hunebedden als 

graven komen ook deels uit Duitsland. De graven waren vast dus het dorp werd nu permanent 

bewoond, het ontstaan van het dorp Odoorn is daar een voorbeeld van. (H.gras, 1997) 

 

 

2.2 De Hondsrug 
Odoorn ligt op de Hondsrug. De Hondsrug is een langgerekte rug van Emmen naar Groningen. Deze 
rug is ontstaan door de laatste 3 ijstijden, de Elster ijstijd, de Saalien ijstijd en de Weichsel ijstijd. 
Vooral de Saalien ijstijd is erg belangrijk geweest voor de vorming van de Hondsrug. Tijdens deze 
ijstijd is Nederland het langst bedekt geweest met landijs uit Scandinavië. Aan het einde van de 
ijstijd, smolt het ijs waardoor er een laag sediment achterbleef. Dit sediment bestond voornamelijk 
uit keileem. Deze dikke laag vormen een reeks ruggen, waaronder de Hondsrug. (Geopark) 
Op een bodemkaart is duidelijk te zien waar de Hondsrug ligt. Hier bestaat de bodem voornamelijk 
uit Leem en zand. Aan beide kanten van de Hondsrug is veengrond te vinden, alleen ten westen 
wordt dit veen door een laag zand bedekt.  (deHondsrug) 

Figuur 8 Grondgebied van Odoorn  
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Figuur 2 Bodemkaart Odoorn 

Figuur 3 Hoogtekaart Odoorn 
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3. Natuur rond Odoorn 
Het dorp Odoorn bevindt zich op de Hondsrug. Op de Hondsrug bevinden zich loof- en naaldbossen, 
stuifzanden, meren en beken, heiden, akkers en weides, maar ook dorpen. (Promotie Drenthe, z.d.) 

 

3.1 Boswachterij Odoorn 
Odoorn bevindt zich op zandgrond, in het begin van de 20e eeuw zijn er als werkverschaffing bomen 
geplant. De bomen beschermde de dorpen tegen stuifzand en het hout kon na verloop van tijd 
verkocht worden. De bossen rond Odoorn waren dus ontginningsbossen. De ontginningsbossen 
bestonden vooral uit naaldbomen, tussen de percelen naaldbomen werden singels met loofbomen 
geplant om het risico op grote bosbranden te verminderen.  
(Boswachterij Odoorn, 2015).  
Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw werden de bossen niet langer gebruikt voor ontginning. 
Natuur en recreatie voeren sindsdien de boventoon in de bossen rond Odoorn. (Promotie Drenthe, 
z.d.) Tijdens een storm in 1972 waaide een groot deel van het bos om. Hierna is de helft van het 
gebied opnieuw bebost en de andere helft wordt begraast. Dit begrazingsgebied heet het 
schapenpark, tegenwoordig wordt het gebied begraast door onder andere een kudde heideschapen 
van de schaapskooi van Exloo. In dit gebied liggen grote heidevelden met jeneverbesstruiken.  
(Boswachterij Odoorn, 2015) 
 
Boswachterij Odoorn (Figuur 4) is 1800 hectare groot en valt onder Staatsbosbeheer. De 
boswachterij ligt iets ten noorden van Odoorn, dit is te zien op Error! Reference source not found. 
hieronder. Het gebied is erg toegankelijk voor recreanten, zo mogen in de bossen van de 
boswachterij de honden los en zijn er wandelpaden, fietspaden en ruiterpaden. Er zijn wandelroutes 
uitgezet die worden aangegeven met behulp van paaltjes, maar er zijn ook kaarten zodat je je eigen 
plan kunt trekken. (Staatsbosbeheer, z.d.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 (Tarvieven , z.d.) 

Figuur 4 (Promotie Drenthe, z.d.) 
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4. Voorzieningen in Odoorn 
In Odoorn is geen sprake van een grote weg die door het dorp gaat. Op Google Maps is te zien dat 

de N34 als boog om Odoorn heen gaat. Qua openbaar vervoer zijn er in Odoorn 3 bushaltes te 

vinden, waar alleen bus 59 langs rijdt. Buslijn 59 rijdt tussen Emmen en het knooppunt bij Gieten 

(Qbuzz).  

4.1 Winkels en bedrijven 
Odoorn heeft meerdere winkels en bedrijven. Zo is de supermarkt ‘Coop’ in het dorp te vinden, 

samen met drogisterij Sima.  Het dorp heeft eigenlijk alle mogelijke voorzieningen zoals:  

 Drogisterij Elly 

 Tankstation Esso 

 Bakkerij Joost 

 Bloemenwinkel Weerman 

 Postkantoor 

 Bibliotheek 

 Huisartsenpraktijk Derksen en Engelsman 

 Openbare basisschool de Weiert 

 Café, restaurant, zalencentrum Boshof 

 Hotel, restaurant La Vinca 

 Hotel de Oringrmarke 

 Hotel eetcafé de Stee  

 Saphas kappers 

 En nog vele andere… 

Daarnaast is er nog een geldautomaat te vinden in Odoorn, wat steeds minder vaak voorkomt in 

dorpen. De geldautomaat is te vinden in het Tankstation Esso. Dit is vooral voor ouderen een 

voordeel waardoor ze langer in het dorp kunnen wonen. (Borger Odoorn, 2017) (dorpsbelangen 

Odoorn, sd) (wikipedia, 2017) 

4.2 Bezienswaardigheden 
Odoorn heeft nog enkele bezienswaardigheden. De Margarethakerk, (foto 1) welke is gebouwd in 

1898. Het koor van de Margarethakerk is afkomstig uit de 12de eeuw. De kerk welke hoorde bij het 

koor is in de 18e eeuw afgebrand. Odoorn telt 2 hunebedden, D32 en D34. Ook is er nog een 

grafheuvel uit de steentijd deze heet ‘’Het Eppiesbergje’’.  Odoorn is het dorp  waar de Drentse 

wandel vierdaagjes is gehuisvest. (Provincie Drenthe, 1999) (Borger Odoorn, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Tankstation Esso (eigen publicatie) 

Figuur 6 Margarethakerk (eigen publicatie) 
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4.3 verenigingen  
Het dorp Odoorn telt nog verschillende bloeiende verenigingen. Een deel van de leden komt uit de 

omliggende dorpen. De verenigingen zorgen tot nu toe zelf voor de activiteiten, wedstrijden en 

voorstellingen. De verenigingen zijn: (Borger Odoorn, 2017) (dorpsbelangen Odoorn, sd) 

 Voetbal vereniging HOC  

 Tennisclub Okko  

 Muziekvereniging ODO 

 Musicalgroep Odoorn 

 Gymvereniging THOR  

 De kaartclub 

 Diverse Buurtverenigingen (11 stuks) 

 

 

4.4 Monumenten in Odoorn 
Een monument is een gebouw of plek dat van algemeen belang is (wetenschap of cultuurhistorie).   

Als we het hebben over monumenten in Odoorn dan spreken we vooral over de twee hunebedden 

vlak buiten het dorp(D32 en D34). Buiten de hunebedden zijn er ook nog de hervormde 

Margarethakerk, Het koor van de kerk is van omstreeks 1200, de kerk zelf is in 1856, de Blidenstede, 

deze was gebouwd als buiten huis, en is ontworpen in de jaren 30, een oude boerderij die nu in 

gebruik is als bibliotheek en het van lunzenhius, voormalig armen werkhuis. De hunebedden in 

Odoorn zijn beide portaal hunebedden en zijn beide incompleet. (drimble monumenten, sd) 

 

Figuur 8 Achterkant Margarethakerk (eigen publicatie) 

 

 

 

 

Figuur 7 Poort voetbal vereniging HOC (eigen publicatie) 
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5. Eigen indruk 
Odoorn kwam op ons over als een rustig dorp. Op weg naar de werkgroep kwamen wij in het dorp al 
verschillende voorzieningen tegen zoals een drogisterij,een tankstation, een kapper , een 
supermarkt en een restaurant. Maar voor een dorp van deze grote is dat niet gek.                    
Na de presentatie van de werkgroep, kwam Odoorn op ons over als een selectief actief dorp. De 
mensen die betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten, zijn vrijwel altijd dezelfde mensen. 
Tijdens de interviews draaide dat beeld al een beetje bij, de mensen waren enthousiast!                      
Gedurende de wandeling door het dorp, zagen wij dat er in Odoorn door de jaren heen is gegroeid in 
omvang. Dit is goed te zien aan de huizen. In de kern het Oud Odoorn staan veel woonboerderijen 
met rieten daken, verder naar buiten toe worden de huizen wat moderner. Al met al lijkt Odoorn 
ons een leuk onderzoeksdorp.  
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