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vooraf.
Hoe prettig vinden mensen
het om ergens te wonen? Hoe
ervaren ze de leefbaarheid van
hun woonomgeving? Dat hangt af
van een veelheid aan factoren. In
deze publicatie kijken we naar hoe
de inwoners het leven in Drenthe
ervaren en hoe zich dat heeft
ontwikkeld in de afgelopen jaren.
Het leven in Drenthe wordt deels
bepaald door macro-ontwikkelingen
waar een individuele burger weinig
invloed op heeft, zoals geografische,
economische, sociale en culturele
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen
kunnen echter wel invloed hebben
op de manier waarop inwoners hun
leefomgeving beleven en waarderen.
Ervaren leefbaarheid gaat over alles
wat te maken heeft met aangenaam
wonen, werken en leven van
inwoners in de eigen omgeving.
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In deze publicatie wordt vooral ingegaan
op de aspecten die inwoners van
Drenthe op lokaal niveau belangrijk
vinden, dus in de omgeving van
hun dorp of wijk. Naast de ervaren
leefbaarheid en toekomstperspectief
hebben we het Drents Panel ook
gevraagd naar andere onderwerpen,
zoals tevredenheid met voorzieningen,
wonen, werkgelegenheid in de regio en
inzet voor leefbaarheid in de buurt.
Het in beeld brengen van de ervaringen
en belevingen van inwoners levert
belangrijke beleidsinput op voor
gemeenten, instellingen en de
provincie. Daarom legt Trendbureau
Drenthe elke twee jaar een uitgebreide
vragenlijst over leefbaarheid voor
aan het Drents Panel. Deze publicatie
is de tweede uitgave en schets de
ontwikkelingen in ervaringen van
de afgelopen 2 jaar (2016-2018).
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1.

Waardering
van de leefbaarheid.

In Drenthe spelen verschillende
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn
op de leefbaarheid. Zijn Drentse panelleden
tevreden met de leefbaarheid in de eigen
woonomgeving of zien ze hun dorp, wijk
of buurt achteruit gaan?
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Waardering
leefbaarheid
woonomgeving
(rapportcijfer)

7,9
7,8

Drenthe
Anticipeerregio Oost-Drenthe

Vindt u de
leefbaarheid in
uw dorp of wijk
het afgelopen jaar
veranderd?

74+16+10 70+14+16
10%

15%

15%

Tevredenheid leefbaarheid onverminderd hoog
Het Drents Panel is positief over de leefbaarheid in hun woonomgeving. In termen
van een rapportcijfer geven Drentse panelleden de leefbaarheid van hun woonbuurt
gemiddeld een 7,9. Dit is gelijk aan 2016. Ook in de twee andere Noordelijke
provincies waarderen de inwoners de leefbaarheid in hun dorp of wijk vergelijkbaar.
De tevredenheid van inwoners is ook afhankelijk van persoonlijke factoren, zoals hun
sociaal economische situatie en gezondheid. Uit leefbaarheidsonderzoek in BorgerOdoorn is gebleken dat mensen met een betaalde baan tevredener zijn over hun dorp
dan werklozen. Ook zijn mensen met een goede gezondheid vaker tevreden over
hun woonplaats dan mensen met een slechtere gezondheid (CMO STAMM, 2012).
In Oost-Drenthe stapelt zich de sociaal economische problematiek. De inwoners zijn
lager geschoold, vaker werkloos en zijn minder positief over de eigen gezondheid
(GGD, 2016). Lage inkomens en risico op armoede, gaan vaak samen met andere
problemen zoals werkloosheid en slechte gezondheid. Het lijkt nauwelijks
van invloed op de beleving van de inwoners in Oost-Drenthe. Zij waarderen
de leefbaarheid van hun woonbuurt ook hoog, gemiddeld met een 7,8.
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14%

74%

2016

70%

2018

vooruit
gelijk
achteruit
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Vooruitgang leefbaarheid
vooral door ...

“Meer onderhoud
aan de groenvoorzieningen
en schoonhouden
van de straten.”

Leefbaarheid buurt stabiel
Het merendeel van het panel geeft aan dat de leefbaarheid in de afgelopen twaalf
maanden gelijk is gebleven (70%). Het aandeel panelleden dat een vooruitgang in de
leefbaarheid ervaart, is in de afgelopen twee jaar vijf procentpunten toegenomen,
van 10% in 2016 naar 15% in 2018. Panelleden zien vooral een verbetering in
het onderhoud van wegen, groen en straatverlichting, bouw en onderhoud van
woningen en voorzieningen. Het organiseren van meer sociale activiteiten, onder
andere door dorpscoöperatie, wijkvereniging of dorpshuis, worden door Drentse
panelleden ook genoemd als aspecten die de leefbaarheid vooruit helpen.

“Toename van
activiteiten. Met name
door komst en
goed georganiseerd
dorpshuis.”

Achteruitgang leefbaarheid
vooral door ...
“Het verdwijnen van
voorzieningen, zoals
de bibliotheek en
het sluiten van het
“Onderhoud aan
buurthuis.”
groen, wegen,
fietspaden, maar vooral
hondenpoep en afval
op de straat.”

“De groenvoorziening
is een zootje, daardoor
worden de mensen
ook slordiger met
weggooien van
allerlei rommel.”

Het aandeel inwoners van Drenthe dat van mening is dat hun buurt er het
afgelopen jaar op achteruit is gegaan, is al sinds 2012 redelijk stabiel
(Veiligheidsmonitor, CBS). Een op de zeven panelleden ervaart momenteel een
achteruitgang in de leefbaarheid. Voor Drenten is het verdwijnen van voorzieningen
de belangrijkste reden voor de achteruitgang van de leefbaarheid in de buurt.
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“Doordat alle straten
de afgelopen jaren
zijn vernieuwd, en
er een geheel nieuw
wijkcentrum met alle
dagelijkse voorzieningen
is gebouwd.”
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“Meer geluidsoverlast
door het verkeer
op de Balkenweg.
Veroorzaakt door de
verkeersintensiteit.”

2.

Werkgelegenheid.

Een leefbaar Drenthe is een provincie waar,
onder meer, voldoende werkgelegenheid is die
aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners.
Hoe tevreden is het Drents panel hier mee?
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Kwart van de panelleden

is ontevreden over de werkgelegenheid
in de regio in 2018 (35% in 2016)

Tevredenheid met werk in de regio neemt toe
De groeiende economie zorgt voor meer werkgelegenheid. De werkgelegenheid
trekt sinds 2017 weer aan en dat zien we terug in hoe de Drentse panelleden
het aanbod van werk ervaren: in 2018 zijn meer panelleden tevreden over
de hoeveelheid beschikbaar werk in de regio dan twee jaar geleden. Dat
geldt zowel voor henzelf (39%) als voor de werkgelegenheid in het algemeen
(33%). Toch is ook nog circa een kwart van de panelleden ontevreden over
de werkgelegenheid in de regio. In 2016 lag dit nog rond de 35%.
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Tevredenheid met
werk in het algemeen
in de regio (2018)

33%

43%

24%

22%

41%

37%

2018
2016

Tevredenheid
met werk voor u
in de regio (2018)

39%

32%

29%

29%

37%

35%

(helemaal)
tevreden

neutraal

(helemaal)
niet tevreden

2018
2016
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Reistijd
van woning
naar werk

< 15 min

25%

10%

15-30 min

30-60 min

37% 42%

31% 44%

werkelijk
acceptabel

Reistijd woon-werkverkeer
Inwoners van de provincie Drenthe wonen in kilometers relatief ver van
hun werk. Het CBS (2018) berekende dat inwoners in Drenthe gemiddeld
28,4 kilometer reizen van huis naar het werk, terwijl deze afstand in
Nederland gemiddeld 22,7 kilometer is. In de regio Oost-Drenthe is het
gemiddeld aantal pendelkilometers met 30,6 zelfs nog hoger.
Het ligt voor de hand dat op het platteland vaker sprake is van langere
reisafstanden, immers de meeste banen bevinden zich in grotere steden.
Stedelingen zijn in 37% van de gevallen binnen een kwartier op hun werk,
dit geldt slechts voor 16% van de mensen die op het platteland wonen.
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> 60 min

8%

4%

Helft van de

panelleden wil maximaal
half uur reizen naar werk

Wat is een acceptabele reisafstand woon-werkverkeer?
Het aanbod van werk binnen een acceptabele reisafstand van het woongebied is
van belang voor de leefbaarheid in een gebied. De werkgelegenheid hoeft niet direct
naast de (woon)deur te zijn. Drentse panelleden willen best een eindje reizen naar
hun werk. Vier op de tien panelleden wil maximaal 15-30 minuten reizen naar het
werk. Een bijna even zo groot deel geeft zelfs aan dat ze best een half uur tot een
uur willen reizen om op het werk te komen (44%). Veruit de meeste mensen werken
binnen voor hun acceptabele reisafstand. Slechts 4% moet langer reizen dan gewenst.
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3.

Wonen en
woonomgeving.

De leefbaarheid van een gebied wordt mede
bepaald door de aantrekkelijkheid van de
woonomgeving. Hoe fijn wonen is het in Drenthe?
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Tevredenheid met
woonomgeving en
groenvoorzieningen
((helemaal) eens)
2018
2016

Ik woon in een aantrekkelijke
woonomgeving

85%
85%

Er is voldoende groen

80%
86%

Er staan veel woningen
en gebouwen leeg
Er is veel braakliggende grond
door de sloop van gebouwen
De fiets- en wandelpaden
worden goed onderhouden

7%
12%
16%
18%
48%
55%

Een aantrekkelijke woonomgeving
Inwoners van Drenthe zijn zeer tevreden met hun woonomgeving. De meeste
panelleden vinden dat ze in een aantrekkelijke woonomgeving wonen met
voldoende groen. Dit aandeel is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. Ook
geven panelleden aan dat er weinig woningen en gebouwen leeg staan.
De tevredenheid met het onderhoud van fiets- en wandelpaden en
perken en plantsoenen in de woonomgeving wordt wisselend beoordeeld.
Bijna de helft van de panelleden is tevreden. Eén op de vier inwoners
is ontevreden. De tevredenheid met het onderhoud van fiets- en
wandelpaden is in de afgelopen twee jaar iets afgenomen.
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Helft van de panelleden is

tevreden met de waardeontwikkeling
van de woning in 2018 (42% in 2016)

Tevredenheid met eigen woning hoog
Gevraagd is hoe tevreden men is met een aantal aspecten van de eigen woning. De
meeste Drentse panelleden vinden hun woning aantrekkelijk. Het aandeel inwoners
dat tevreden is met de waardeontwikkeling van de woning is in de afgelopen twee
jaar toegenomen. In 2016 gaven vier op de tien panelleden dat aan, in 2018 is dat
meer dan de helft. Mogelijk speelt het herstel van de economie hier een rol in.
De verwachting is dat er de komende jaren sprake zal zijn van druk op
de woningmarkt. Met de forse groei aan ouderen die langer thuis blijven
wonen, en de toename aan eenpersoonshuishoudens van 80-plussers,
zal er vooral een behoefte komen aan andere woningen: meer voor
kleinere huishoudens en ouderen (Trendbureau Drenthe, 2018).
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Tevredenheid
met verschillende
kenmerken van
de woning
% (helemaal) eens
2018
2016

Twee derde van de leden geeft aan tevreden te zijn over de mogelijkheden
om in de woning langer zelfstandig thuis te blijven wonen. We zien
hierin een toename tussen 2016 en 2018. Vrijwel alle leden van
het Drents panel ouder dan 45 jaar vonden dat hun woning op dat
moment geschikt was om in te wonen. Echter, voor ongeveer
de helft van het panel zal hun woning geschikt gemaakt moeten worden om
er in de toekomst te kunnen blijven wonen (Trendbureau Drenthe, 2018).
De panelleden zijn in het licht van de verduurzaming van het woningbezit in
Drenthe, steeds minder tevreden over de energiezuinigheid van hun woning.
Dit betreft in grote mate het particulier woningbezit, aangezien bijna zeven op
de tien woningen in Drenthe particulier woningbezit is. Het is te verwachten
dat duurzame renovatie voor woningeigenaren met lage inkomens moeilijker
te realiseren is, aangezien het inkomen en de waarde van hun woning vaak
niet in verhouding staat tot de hoge kosten voor verduurzaming.
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87%
91%
aantrekkelijkheid
van de woning

67%
56%
mogelijkheid voor
lang zelfstandig
thuis te blijven wonen

48%
54%
energiezuinigheid
van de woning

52%
42%
waardeontwikkeling
van de woningen

25
25

4.

Verhuizen.

In de afgelopen jaren was landelijk een toename
te zien van het aantal huishoudens met een
verhuiswens (WoOn, 2019). Wat zijn in Drenthe
de belangrijkste redenen om te willen verhuizen?
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Bent u van plan
om binnen 2 jaar
te verhuizen?
2018
2016

72%
72%

van de panelleden
wil niet verhuizen

22%
21%

van de panelleden wil
misschien verhuizen

6%
7%

van de panelleden
wil zeker verhuizen

1
2
3

huidige woning
huidige woonomgeving
huidige sfeer in de buurt

Top 3 redenen om te blijven

1
2
3

gezondheid
persoonlijke omstandigheden
ontevredenheid huidige woning

Top 3 redenen om te verhuizen

Relatief geringe wens en noodzaak tot verhuizen

Wat zijn de redenen om te willen verhuizen?

Ruim een kwart van de panelleden wil binnen 2 jaar (misschien) verhuizen,
namelijk 28%. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde. In 2018 gaf 34%
van de Nederlanders aan binnen 2 jaar (misschien) te willen verhuizen.

Zoals gezegd wil 28% misschien of zeker verhuizen. Belangrijkste redenen
daarvoor zijn de eigen gezondheid en persoonlijke omstandigheden
(huwelijk, samenwonen, scheiding, etc.). De top 3 is tussen 2016 en 2018
ongewijzigd. Voor jongeren tot 35 jaar bestaat de top 3 van verhuisredenen
uit persoonlijke omstandigheden, onvrede huidige woning en studie/werk.

Onder Drentse jongvolwassenen (18-34 jaar) bestaat een grotere verhuiswens;
54% zegt binnen 2 jaar zeker of misschien te willen verhuizen. Dit is al enige
jaren stabiel. Dit komt ook overeen met landelijk onderzoek: jongeren
tot aan de leeftijd van 35 jaar hebben een hogere verhuisgeneigdheid
dan oudere leeftijdsgroepen. Ook gezinnen met kinderen hebben relatief
vaker een verhuiswens. Dit betreft veelal eigenaren-bewoners die
willen doorstromen naar een andere koopwoning (WoOn, 2019).
Meer dan 70% van de panelleden zegt in de komende 2 jaar niet te willen
verhuizen. Ze zijn tevreden met hun huidige woning en woonomgeving.
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De belangrijkste verhuisreden (gezondheid) sluit aan bij het onderzoek naar langer
zelfstandig wonen in Drenthe (2018). Hieruit blijkt dat 16% van de 45-plussers
in de toekomst zal moeten verhuizen naar een andere woning omdat ze geen
mogelijkheid zien om lang zelfstandig in de eigen woning te kunnen blijven.
De vraag naar ander type woningen neemt daarmee toe. Zoals
naar kleinere woningen die geschikt zijn om er ook op oudere
leeftijd zelfstandig in te kunnen blijven wonen.
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5.

Inzet voor
leefbaarheid.

Al enkele jaren zetten gemeenten in op het stimuleren
van leefbaarheid in dorpen en wijken door inwoners
meer vrijheid te geven over de inrichting van hun dorp
of wijk. Hoe is dit in Drenthe?
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4 op 10 panelleden

geeft aan in een dorp of wijk
te wonen waar veel
buurtbewoners actief zijn

39%

32%

Ik woon in dorp/wijk waar veel
buurtbewoners actief betrokken zijn

Ik ben actief betrokken bij
wat in mijn dorp/wijk gebeurt

Betrokkenheid bij woonomgeving verschilt per dorp

Positieve beleving leefbaarheid mogelijk voorwaarde voor inzet

Bijna vier op de tien Drentse panelleden geeft aan in een dorp of wijk te
wonen waar veel buurtbewoners actief zijn (39%). 15% geeft aan dat dit niet
het geval is in hun dorp of wijk. Een derde (33%) zegt zelf actief betrokken
te zijn bij wat in hun dorp of wijk gebeurt. Een kleinere groep (23%) laat
weten zelf niet betrokken zijn bij wat er in hun dorp of wijk gebeurt.

Waarvan hangt de mate van inzet voor de leefbaarheid af? Het lijkt erop dat
Drentse panelleden die de leefbaarheid in hun dorp of wijk de afgelopen
12 maanden vooruit zien gaan, zelf vaker actief betrokken zijn bij hun
woonomgeving dan inwoners die de leefbaarheid achteruit zien gaan. Daarbij
zeggen panelleden die de leefbaarheid vooruit zien gaan, eerder dat iedere
burger verantwoordelijk is om zich hiervoor in te zetten. Onderzoek van
Leidelmeijer en Schulenberg (2012) laat zien dat bewoners die de leefbaarheid
van hun dorp minder positief inzien, zich minder vaak inzetten. Volgens Vermeij
en Gieling (2016) is het een reëel risico dat een afnemende leefbaarheid de
motivatie van bewoners om zich voor een dorp of wijk in te zetten, aantast.

Landelijk onderzoek laat zien dat inwoners in dorpen en wijken op het
platteland vaker actief betrokken zijn dan in stedelijke regio’s. Zo vindt het SCP
in hun dorpenmonitor dat bewoners in afgelegen dorpen een sterke sociale
samenhang ervaren, een grote waardering voor hun leefomgeving hebben en
vaak bereid zijn tot vrijwillige inzet. Rond de stad is het leven van dorpsbewoners
sterk verweven met dat van in de stad waardoor de sociale samenhang
hier meer op die van de stad is gaan lijken (Steenbekkers et al. 2017).
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van het panel vindt dat iedere burger
zich moet inzetten voor leefbaarheid

40%

vindt dat hij of zij zelf inzet moet
plegen voor de lokale leefbaarheid
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Naast de inzet van burgers, zien de panelleden een verantwoordelijkheid voor hun
gemeente om de leefbaarheid te stimuleren. Acht op de tien panelleden verwachten
dit. Dit aandeel is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. Verder zien we dat er
minder inzet wordt verwacht van de meer ‘op afstand staande’ overheidsinstellingen.
Een kwart van de Drenten verwacht een ondersteunende rol van de provincie en
10% van de Nederlandse regering. Inwoners zijn zich wellicht onvoldoende bewust
van de rol van de regionale en nationale overheid op het gebied van leefbaarheid.

80%

f
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Wie moet zich inzetten voor de leefbaarheid?
Al enkele jaren zetten gemeenten in op het stimuleren van leefbaarheid in dorpen en
wijken door inwoners meer vrijheid te geven over de inrichting van hun dorp of wijk.
Aan het Drents Panel is gevraagd wie verantwoordelijk is voor leefbaarheid en wie
zich in zou moeten zetten voor het stimuleren van leefbaarheid in eigen dorp of wijk.
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Wie moet zich inzetten
voor de leefbaarheid
in uw dorp of wijk?
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6.

Bereikbaarheid
voorzieningen.

De aanwezigheid en bereikbaarheid van
voorzieningen zijn van belang voor de ervaren
leefbaarheid. Hoe tevreden is het Drents panel
met de voorzieningen in de woonomgeving?
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Tevredenheid met
voorzieningen in 2018
(rapportcijfer)

7,1

supermarkt
basisschool
huisarts

8 op 10 panelleden

vinden deze voorzieningen
(zeer) belangrijk

Voorzieningen in de buurt
De gemiddelde afstand tot voorzieningen is in Drenthe groter dan de gemiddelde
afstand op landelijk niveau. In Drenthe is het van belang dat voorzieningen
niet al te ver weg zijn en goed bereikbaar zijn voor alle doelgroepen. Over het
algemeen is het Drents Panel tevreden met de voorzieningen in de directe
woonomgeving. Zij geven, net als 2 jaar geleden, een voldoende (7,1).

dorps- buurthuis

bushalte

treinstation

pinautomaat
sportvereniging
kerk

café
sportschool

gebedshuis

Belang van voorzieningen
In Drenthe is de gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen relatief groot,
maar tot nu toe vrij constant. We hebben het Drents Panel gevraagd hoe belangrijk de
aanwezigheid van verschillende voorzieningen in het dorp of wijk zijn. De supermarkt,
bushalte/treinstation, huisarts en basisschool zijn de vier belangrijkste voorzieningen.
Meer dan acht op de tien panelleden vindt deze voorzieningen (zeer) belangrijk en
zou het erg jammer vinden als deze voorziening verdwijnt uit hun dorp of wijk.
Het verdwijnen van voorzieningen hoeft geen ernstige gevolgen te hebben voor
de leefbaarheid; verschillende onderzoeken tonen aan dat mensen in dorpen
zonder voorzieningen vaak erg tevreden zijn met het wonen in hun dorp. Wel is
het daarbij van belang dat voorzieningen goed bereikbaar zijn (Gieling, 2018).
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65%

Bereikbaarheid voorzieningen essentieel
Meer nog dan de nabijheid van voorzieningen is de bereikbaarheid hiervan van
belang voor de leefbaarheid. In de regio is sprake van concentratie van ziekenhuiszorg,
dit zal gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van zorg voor inwoners en voor
ouderen in het bijzonder. Met name voor ouderen kan het lastig zijn om zelfstandig
te reizen naar soms verder gelegen voorzieningen. In 2016 gaf 9% van de 65-plussers
in Drenthe aan alleen met hulp van anderen te kunnen reizen met eigen of
openbaar vervoer, 3% met grote moeite en 10% met enige moeite (GGD, 2016).

Tevredenheid
toegankelijkheid
tot snel internet

Snel internet
Naast fysieke voorzieningen spelen digitale voorzieningen een steeds belangrijkere
rol in het leven van mensen. Het belang van snel internet groeit hard. Denk
bijvoorbeeld aan het gebruik van internet in de zorg (e-care), in het onderwijs,
maar ook voor de bedrijfsvoering op kantoor en de boerderij. Op dit moment
is 65% van de panelleden tevreden met de toegankelijkheid tot snel internet.
Vooral dunbevolkte, afgelegen plattelandsgebieden zijn in Drenthe echter nog
verstoken van snel internet. Daar zien we dan ook de laagste tevredenheid.

Het aandeel oudere ouderen (80-plussers) verdubbelt tussen nu en 2040.
Aan voorzieningen voor ouderen zal in de komende jaren dus meer behoefte
zijn. De vergrijzing zorgt ervoor dat een groeiende groep behoefte krijgt
aan zorg (hoewel de ouderen van de toekomst waarschijnlijk tot op hogere
leeftijd vitaal zullen zijn). Het ingezette beleid om mensen langer thuis te laten
wonen, betekent dat deze zorg in toenemende mate in de thuissituatie of
dichtbij huis geboden zal moeten worden (Trendbureau Drenthe, 2018).
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7.

Blik op de toekomst.

Verschillende factoren hebben invloed op
de leefbaarheid in de Drentse dorpen en
wijken. Welke factoren hebben invloed op de
toekomstperceptie van inwoners?
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Hoe zien Drentse
panelleden de toekomst
in hun dorp of wijk?

Bijna helft ziet toekomst zonnig(er)
Drentse panelleden zien de toekomst van de eigen woonomgeving steeds vaker
zonnig in. In 2018 ziet 46% de toekomst zonnig tegemoet, in 2016 was dit 33%
met daarnaast een groot aandeel dat de toekomst ‘neutraal’ zag. Net als twee
jaar geleden zijn het vooral de prettige woonomgeving, de goede sfeer en de
beschikbaarheid van voorzieningen die maken dat de panelleden de toekomst
positief zien. Ook zijn panelleden nu vooral positief over bouwplannen in de
omgeving. Inwoners buiten de anticipeerregio zien de toekomst vaak iets zonniger
(49%) in dan inwoners woonachtig in de anticipeerregio Oost-Drenthe (42%).
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Wat is er volgens
u nodig om uw dorp/wijk
in de toekomst leefbaar
te houden?

Brede agenda voor toekomst leefbaarheid dorpen en wijken
Een op de veertien Drentse panelleden maakt zich zorgen over de toekomst in
hun dorp of wijk. De voornaamste zorgen hebben betrekking op het verdwijnen
van voorzieningen uit de dorpen en wijken. Daarnaast worden de leegloop van
dorpen, het gebrek aan starterswoningen en de komst van windmolens
genoemd. Eerder zagen we ook dat de tevredenheid van panelleden
over de energiezuinigheid van hun woning afneemt.

“Onderhoud
en voorzieningen
op peil houden.”

“Omzien
naar elkaar.”

“Goede
werkgelegenheid,
goede sociale
voorzieningen.”

“Betaalbare woningen,
zodat ook jonge mensen
een huis kunnen
huren of kopen.”

We hebben het Drents Panel gevraagd wat er nodig is om hun dorp of wijk in
de toekomst leefbaar te houden. Vooral het behoud van voorzieningen is voor
veel panelleden belangrijk. Daarnaast worden ook het onderhoud van openbare
ruimte, geschikte en betaalbare woningen voor starters, goede (bereikbaarheid
van) werkgelegenheid en de sociale cohesie in dorpen en wijken genoemd.
Veel van de door de inwoners genoemde opgaven voor de toekomst worden
in de regio Zuid- en Oost Drenthe opgepakt onder de Regio Deal.
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slotbeschouwing.

In deze publicatie schetsen we
op veel terreinen een redelijk
positief beeld hoe de inwoners
in Drenthe het wonen, leven en
werken in Drenthe ervaren. Over
het algemeen gaat het goed met
Drenthe, de economie trekt aan
en de werkgelegenheid groeit.

inwoners tevreden met de leefbaarheid.
Op lokaal niveau worden de dagelijkse
voorzieningen, woningen en sociale
cohesie in buurten en wijken gezien
als belangrijkste voorwaarden
voor een goede leefbaarheid.
Gemiddeld en in algemene zin
gaat het dus prima in Drenthe.

De meeste inwoners van Drenthe
vinden dat ze in een aantrekkelijke
woonomgeving wonen, met voldoende
groen. Het merendeel van hen zien
de toekomst zonnig in. Ook in de
anticipeerregio Oost-Drenthe zijn

Ondanks deze hoge tevredenheid zien
we dat Drenthe het op een aantal
sociaal-economische aspecten minder
goed doet dan landelijk (Trendbureau
Drenthe, 2018). Zo kent Drenthe
relatief veel kwetsbare groepen, zoals
laaggeletterden, gezinnen met armoede,
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ouderen met complexe zorgvragen,
jongeren zonder startkwalificatie en
relatief veel mensen met een uitkering.
Ook staan voor veel mensen zekerheden
als vast werk en goede zorg onder
druk. Deze mensen betwijfelen dan ook
steeds vaker of de overheid er ook voor
hen is. Vooralsnog lijkt dit geen direct
effect te hebben op de tevredenheid
met de woon- en leefomgeving.
Leefbaarheid kan betrekking hebben op
lokaal niveau, maar ook op provinciaal
schaalniveau. In deze publicatie is
vooral ingegaan op de aspecten die
inwoners van Drenthe op lokaal niveau
belangrijk vinden, dus in de omgeving
van hun dorp of wijk. Maar het leven
speelt zich niet alleen af in de directe
woonomgeving. Zo wordt er ook

gebruik gemaakt van bijvoorbeeld
regionale voorzieningen op het gebied
van zorg, cultuur en onderwijs in
een groter gebied (Christiaanse e.a.,
2016) en is de werkgelegenheid niet
beperkt tot de woonplaats. Dit vraagt
in Drenthe om een regionale aanpak.
Met een ouder wordende bevolking
is de bereikbaarheid van de dagelijkse
voorzieningen een aandachtspunt
voor de nabije toekomst, vooral op
het platteland. Op provinciaal niveau
liggen de grootste zorgen op het
gebied van werk. Om als provincie
aantrekkelijk te zijn om in te wonen is
(bereikbaarheid van) werkgelegenheid
belangrijk, voor alle opleidingsniveaus.
Meer informatie op:
www.trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid
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