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Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Inleiding
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
2014 heeft de dorpsraad besloten het
dorpsontwikkelingsplan Meterik te actualiseren.
Daarvoor was inbreng van de inwoners van
Meterik nodig.
Van de inwoners wilde de dorpsraad weten:
“Wat vinden de inwoners en bedrijven in Meterik
van de leefbaarheid? Wat is goed, wat kan beter?”
Door middel van deze enquête heeft de dorpsraad de inwoners van Meterik vragen gesteld
over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de leefbaarheid in ons dorp.
Met de inbreng van de inwoners van Meterik kunnen we gezamenlijk bepalen wat we
belangrijk vinden voor de leefbaarheid in ons mooie Meterik.
Dat veel inwoners behoud/verbetering van de leefbaarheid belangrijk vinden blijkt wel uit
het grote aantal enquêteformulieren dat we ingevuld terug ontvangen hebben.
De resultaten liggen in dit rapport voor. Tevens wordt aangegeven wat de dorpsraad met de
resultaten gaat doen.
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Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Doel enquête
“Wat vinden de inwoners en bedrijven in Meterik van de leefbaarheid? Wat is goed, wat kan
beter?”
Antwoorden krijgen op die vraag was het doel van de enquête.
Met de inbreng van de inwoners in Meterik kunnen we gezamenlijk bepalen wat we
belangrijk vinden voor de leefbaarheid in ons mooie Meterik. Met die informatie kan het
dorpsontwikkelingsplan Meterik worden geactualiseerd en kan actie ondernomen worden
op de belangrijkste verbeterpunten.
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Verantwoording enquête
Er zijn 550 enquêtes huis aan huis verspreid in Meterik.
De formulieren zijn tevens huis-aan-huis weer
opgehaald op een vooraf gecommuniceerd tijdstip.
243 Huishoudens hebben de moeite genomen de
enquête in te vullen en in te leveren. Een mooi
resultaat en voldoende respons om de enquête als
representatief te kunnen beschouwen.
Verwerking van de formulieren was een hele klus
door de vele opmerkingen die waren gevraagd en ook
zijn gegeven. Juist die opmerkingen leverden de meest waardevolle informatie op.
De resultaten van de enquête zijn input voor keuzes die bij de actualisatie van het
dorpsontwikkelingsplan gemaakt moeten worden. Dit bepaalt de aandachtspunten en
actiepunten van de dorpsraad voor de komende jaren.
De top 6 van de leefbaarheidsactiviteiten wordt actief door de dorpsraad opgepakt. Een
groot aantal mensen heeft positief gereageerd op de vraag of men mee wil helpen bepaalde
doelen te realiseren. Van die hulp willen we graag gebruik maken.
Samen werken we zo aan het leefbaar houden van Meterik.
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Hoofdpunten Wonen-Veiligheid- Verkeer- Leefbaarheid
Wonen
Op de vraag of hun woonsituatie binnenkort wijzigt antwoorden 86 huishoudens met ja.
Daarvan verwachten 51 huishoudens dat ze binnen Meterik blijven wonen en 35
huishoudens verwachten dat ze buiten Meterik gaan wonen.
Bij de vragen over welk type woning men dan wil gaan bewonen in de nieuwe situatie is
geen duidelijke voorkeur te onderscheiden voor koop of huur. Hetzelfde resultaat zien we bij
het onderscheid starterswoning-seniorenwoning- eengezins geschakeld- eengezins
vrijstaand.
In geval men een voorkeur voor een koop woning heeft geven de huishoudens een
duidelijke voorkeur aan voor de prijsklasse 150 tot 200 duizend euro.
Veel gemaakte opmerkingen/highlights:
-

Veel jongeren vertrekken wegens gebrek aan passende/betaalbare woningen;
Voor ouderen zijn er te weinig voorzieningen om hier te kunnen blijven wonen.

Actie dorpsraad
-

Nauwkeurig inventariseren wat de werkelijke behoefte is en op welke termijn die
ontstaat.
Contact onderhouden met gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars
om het woningaanbod beter af te stemmen op de behoefte.
Appartementen voor woonurgentie deels beschikbaar krijgen voor inwoners van
Meterik.
Kijken of voorzieningen voor senioren beter bereikbaar kunnen worden gemaakt.
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Veiligheid
Inwoners van Meterik voelen zich veilig in en rond hun eigen woning. 230 Huishoudens
hebben dat aangegeven, 6 huishoudens hebben aangegeven zich niet veilig in en rond hun
eigen woning te voelen.
Op de vraag of men zich veilig in hun eigen buurt of straat voelde antwoorden 223
huishoudens dat dit het geval is, 11 huishoudens voelen zich niet veilig in hun buurt of
straat.
Het melden van onveilige situaties gebeurt weinig. Slechts 37 huishoudens geven aan dat zij
weleens een onveilige situatie hebben gemeld, 170 huishoudens geven aan dat zij dat niet
gedaan hebben.
Veel gemaakte opmerkingen/highlights:
-

Meer straatverlichting is nodig, er vinden veel inbraken plaats
Sociale controle is belangrijk en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
veiligheid

Actie dorpsraad
-

Recent extra straatverlichting op diverse plekken in Meterik geplaatst op initiatief
van de dorpsraad.
Informatieavond organiseren met wijkagent over veiligheid en inbraakpreventie.
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Verkeer
De verkeersveiligheid in Meterik wordt door 102 huishoudens als voldoende beoordeeld en
door 105 huishoudens als onvoldoende.
Veel genoemde verkeersonveilige situaties zijn de verkeerssituatie op het kruispunt
Speulhofsbaan/Oude Peeldijk. De hoge snelheden op de doorgaande wegen in het centrum
te weten de Sint Jansstraat, Crommentuynstraat en de Schadijkerweg. En de slechte staat
van de buitenwegen. Alle genoemde verkeersonveilige situaties zijn opgenomen in de
bijlage.
Actie dorpsraad
De meest genoemde verkeersonveilige situaties zijn al een speerpunt van de dorpsraad. De
dorpsraad blijft bij de gemeente aandacht vragen voor de verkeersonveilige situaties in
Meterik.
-

Verbetering van kruising Speulhofsbaan/Oude Peeldijk is bij de gemeente in
onderzoek. Dorpsraad bewaakt de voortgang.
Bespreken overige knelpunten met verkeersdeskundigen
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Leefbaarheid Meterik
In de enquête zijn open vragen gesteld over wat de bewoners vinden van de leefbaarheid in
Meterik. Veelgenoemde punten die inwoners van Meterik waarderen zijn het gevarieerde
verenigingsleven, de saamhorigheid, de rust en de kleinschaligheid van Meterik.
Zaken die volgens veel inwoners niet gemist kunnen worden zijn onder andere:
-

MFC De Meulewiek
Pinautomaat (ondanks inspanningen van Dorpsraad toch verdwenen)
Basisschool
Café’s
Gymzaal

De belangrijkste verbeterpunten die aangegeven zijn komen bij de afzonderlijke
onderwerpen aan bod.
Actie dorpsraad
Deze belangrijkste leefbaarheidswaarden zijn uitgangspunten voor de dorpsraad bij advies
en iniatieven. Daarnaast faciliteert de dorpsraad overleg tussen de vereningen in Meterik en
probeert zij samenwerking tussen verenigingen te bevorderen.
-

Faciliteren actie „Kansrijk Meterik“
Ondersteunen initiatief Kermis Meterik
Leefbaarheidsprojecten opstarten (zie hierna).
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Activiteiten Leefbaarheid

Activiteit
Iets organiseren voor eenzamen /
vrijwilliger om te bezoeken
Iets organiseren voor ouderen
Chauffeur buurttaxi / wensbus
Vrijwilliger bij MFC
Eetpunt
Buurt-/dorpsfeest
Groenonderhoud in en rond dorp
Dorpsraad
Kaartclub
Wandelclub
Speelvoorzieningen jeugd
Vrijwilliger bij vereniging (waar je geen lid
van bent)
Deelnemen in vrijwilligerspool (meehelpen
daar waar nodig/gevraagd op afroep indien
beschikbaar
Opzetten klussendienst /klusservice /
kluscafe
Onderhoud van de ommetjes

wenselijk
91
97
72
62
63
95
107
37
38
43
102
40

50
55
104

In bovenstaande tabel is per activiteit aangegeven hoeveel Meterikse huishoudens van de
243 huishoudens die de enquête hebben teruggestuurd uitvoering van de betreffende
activiteit in Meterik wenselijk vinden.
Daarnaast hebben verschillende inwoners aangegeven actief mee te willen helpen bij de
betreffende activiteit en/of deze wil organiseren. In de bijlage is een volledig overzicht
opgenomen van aantallen inwoners die gereageerd hebben op de gestelde vragen.
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Actie Dorpsraad
De dorpsraad wil de top 6 van de genoemde leefbaarheidsactiviteiten gezamenlijk oppakken
met inwoners van Meterik. Hiertoe worden inwoners die eerder hun belangstelling kenbaar
hebben gemaakt actief benaderd, maar ook anderen die mee willen helpen zijn uiteraard
van harte welkom.
De leefbaarheidsactiviteiten die buiten de top 6 vallen zal de dorpsraad niet actief oppakken.
Wanneer vrijwilligers een activiteit buiten de top 6 oppakken dan kan de dorpsraad hierbij
faciliteren.
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Tot slot en vervolg
Conclusies
Het onderwerp ‚leefbaarheid‘ leeft onder de inwoners van Meterik.
Wonen

Jongeren vertrekken uit Meterik omdat er onvoldoende passende en betaalbare woningen
zijn voor hen. Ouderen vertrekken noodgedwongen uit Meterik omdat er onvoldoende
voorzieningen zijn in Meterik, in Horst zijn die voorzieningen er wel.
Veiligheid

Over het algemeen ervaren inwoners hun woonomgeving als veilig. Het melden van
onveilige situaties gebeurd bijna niet.
Verkeer

Als meestgenoemde verkeersonveilige situaties zijn genoemd het kruispunt Speulhofsbaan/
Oude Peeldijk, hoge snelheden op de doorgaande wegen in de bebouwde kom en de slechte
staat van onderhoud van de wegen in het buitengebied.
Leefbaarheid Meterik

De meestgewaardeerde zaken noodzakelijk voor een goede leefbaarheid zijn het
gevarieerde verenigingsleven in Meterik, de saamhorigheid onder de inwoners, de rust en
de kleinschaligheid van Meterik.
Activiteiten leefbaarheid

Veel inwoners hebben kenbaar gemaakt welke activiteiten zij al dan niet wenselijk vinden
voor de leefbaarheid in Meterik. Veel inwoners willen actief een bijdrage leveren aan één of
meer leefbaarheidsactiviteiten.

Vervolg
De resultaten van de enquête worden door middel van een informatieavond gepresenteerd
aan de inwoners van Meterik.
De resultaten van de enquête worden meegenomen bij de actualisatie van de
dorpsontwikkelingsplan.
Daarnaast worden de top 6 leefbaarheidactiviteiten actief opgepakt door de dorpsraad en
worden samen met belangstellende inwoners verder ingevuld en gestart.
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