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Samenvatting 
In het najaar van 2012 is vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte van Hanzehogeschool Groningen 

onderzoek gedaan naar de waardering van de leefomgeving van het dorp Losdorp. Het dorp Losdorp 

telt 181 inwoners waarvan ongeveer 26 kinderen tot 12 jaar. De laatste jaren is het aantal inwoners 

licht afgenomen; het aandeel jongeren is gelijk gebleven maar het aantal 45-plussers is gestegen van 

42% naar 45%.  

De opdrachtgever voor het onderzoek was Vereniging Dorpsbelangen Losdorp. Twee jaar geleden is 

er een dorpsvisie van Losdorp gemaakt, deze is tot stand gekomen door middel van 

keukentafelgesprekken. Dit inwonersonderzoek wordt gebruikt om alle inwoners van Losdorp 

opnieuw naar hun mening te vragen.  

De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde: 

 
Welke waardering geven inwoners van Losdorp aan hun leefomgeving?  

 
Hierbij gaat het om de waardering van aspecten uit vier domeinen van de leefomgeving: 

1. de woonomgeving; 

2. de voorzieningen; 

3. de sociale omgeving; 

4. het organiserend vermogen. 

In oktober 2012 hebben 104 inwoners van Losdorp meegedaan aan een schriftelijke vragenlijst. De 

respons op de kinderenquête voor kinderen van 6 tot 12 jaar was 69%. De respons op de enquête 

voor inwoners van 13 jaar en ouder was 67%. De respondenten zijn representatief qua 

persoonskenmerken, geslacht en leeftijd voor alle inwoners van het onderzoeksgebied. Helaas is de 

groep van 15-25 jaar ondervertegenwoordigt in de respondentengroep. De respondentengroep is 
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homogeen qua herkomst, bijna iedereen is Noorderling van geboorte. De gemiddelde woonduur in 

Losdorp is 21 jaar. Meer dan viervijfde van de respondenten voelt zich redelijk tot zeer betrokken bij 

het dorp.  

De 9 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gaan naar scholen in verschillende plaatsen, zoals 

bijvoorbeeld Spijk, Appingedam, Uithuizermeeden en Winsum. De kinderen hebben allemaal zelf hun 

school uitgezocht. Na schooltijd spelen de kinderen vooral thuis met elkaar en bijna niet in de 

speeltuin. De meeste kinderen vinden het niet veilig op straat.  

Losdorp wordt nog leuker voor kinderen als er een zwembad en een manege zouden worden 

gerealiseerd. De helft van de kinderen vindt het jammer dat er geen winkel is in Losdorp. De 

speeltuin zou nog mooier mogen en er zouden volgens de kinderen meer speeltoestellen voor  

grotere kinderen moeten komen.  

De inwoners van 13 jaar en ouder waarderen Losdorp als leefomgeving positief. 

 Rapportcijfer Waardering 

Losdorp als leefomgeving  7.8 ++ 

Woonomgeving 7.7 ++ 

Voorzieningen 7.1 ++ 

Sociale omgeving 7.3 ++ 

Organiserend vermogen 6.7 + 

 

Inwoners van Losdorp waarderen hun woonomgeving positief. Zij waarderen de rust en de ruimte 

van Losdorp. Dat Losdorp een dorp in een landelijk gebied is, is een reden voor veel inwoners om zich 

in Losdorp te vestigen. Ook het werk, de sfeer en het karakter van het dorp zijn redenen om zich te 

vestigen in Losdorp. Naast de kwaliteit van de eigen woning zijn dit de belangrijkste woonmotieven. 

Opvallend is dat meer dan een vijfde van de respondenten aardwarmte zou willen gebruiken om de 

woning energiezuiniger te maken. Een derde van de respondenten wil de rest van zijn/haar leven in 

Losdorp blijven wonen. Verhuisplannen worden ingegeven door de wens om dichterbij voorzieningen 

te wonen. Op korte termijn is de verhuisgeneigdheid het sterkst bij jongeren uit het dorp, deze willen 
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op zichzelf gaan wonen en willen vooral verhuizen naar de stad Groningen. Bijna iedereen voelt zich 

24 uur per dag veilig, maar meer dan de helft van de respondenten vindt Losdorp niet verkeersveilig. 

Ook vindt de grote meerderheid van de respondenten dat er meer wandelpaden moeten komen in 

Losdorp.  

Inwoners van Losdorp redden zichzelf en als dat moeilijker wordt, verwachten zij dat familie en 

buren hen zullen ondersteunen. De dagelijkse boodschappen worden voornamelijk in Spijk, 

Appingedam en Delfzijl gedaan. Inwoners gebruiken bijna allemaal (actief) het internet, er is maar 

één inwoner die niet een computer heeft. Bijna alle inwoners vinden Losdorp niet zonder het 

dorpshuis “De Bongerd” kan. Vier vijfde van de inwoners doet soms of altijd mee aan de activiteiten 

die worden georganiseerd. En bijna iedereen vindt deze belangrijk voor het dorp. Inwoners zouden 

graag een pinautomaat, café en winkel terug zien in Losdorp.  

Tweederde van de inwoners van Losdorp voelt zich een echte Lösdörper. Inwoners vinden 

saamhorigheid belangrijk en hebben goede relaties met hun buren. Er kan altijd hulp worden 

gevraagd aan anderen. Inwoners treffen elkaar voornamelijk thuis bij elkaar, op straat en in het 

dorpshuis “De Bongerd”.  Er zijn elf mensen die geen behoefte hebben aan contacten in het dorp. En 

maar één inwoner voelt zich eenzaam in Losdorp. Nieuwkomers voelen zich welkom en goed 

ontvangen in Losdorp.  

Het organiseren vermogen van Losdorp wordt positief beoordeeld. 56 inwoners (62%) geven aan dat 

ze zich op een of andere wijze willen inzetten voor het dorp. Dit betreft bijvoorbeeld het vervullen 

van een bestuursfunctie voor Vereniging Dorpsbelangen Losdorp, de Begrafenisvereniging en de 

speeltuincommissie. Ook willen ze activiteiten organiseren of het dorpshuis onderhouden. Er is in 

Losdorp niet genoeg animo voor het onderhouden van openbaar groen in ruil voor een dorpsbudget. 

Het werk zal dan telkens op dezelfde inwoners neerkomen. Iedereen vindt het belangrijk dat 

Vereniging Dorpsbelangen Losdorp bestaat en wordt gewaardeerd door de inwoners. Het 

buurtkrantje ‘Terp Tips’ willen veel inwoners niet missen. Ook staan de meeste inwoners achter de 

dorpsvisie van Losdorp.  
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Voorwoord  
Aan de reeks van dorpsonderzoeken van het Kenniscentrum NoorderRuimte – Hanzehogeschool 

Groningen is Losdorp toegevoegd. Door de dorpsonderzoeken dragen wij bij aan kennisontwikkeling 

over hoe dorpsbewoners samen zorgen voor een goede leefomgeving. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd door een onderzoeker van het Kenniscentrum NoorderRuimte en drie 

derdejaarsstudenten Angela Enting, Kristan Kerkkamp en Amarins van der Wier(opleiding Vastgoed 

en Makelaardij te Groningen). 

De volgende personen werkten mee het onderzoek en worden daarvoor van harte bedankt:  

 Inwoners van Losdorp en speciaal de kinderen! 

 Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Losdorp voor hun begeleiding van het 

inwonersonderzoek. Besturen van plaatselijke dorpsverenigingen verdienen een compliment 

voor hun inzet en trouw aan de dorpsbelangen. Zo ook in Losdorp! Bovendien was secretaris 

Debora Van Zeebroeck was altijd bereikbaar voor het geven van informatie; 

 Jannie Rozema onderzoeker van het Kenniscentrum NoorderRuimte voor het begeleiden van 

het inwonersonderzoek. 

Het was ons een genoegen om voor Losdorp in de weer te zijn! 
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1. Losdorp  
Na een korte beschrijving van Losdorp volgt in dit hoofdstuk de aanleiding voor het 

inwonersonderzoek. De Vereniging Dorpsbelangen Losdorp wil twee jaar nadat de dorpsvisie is 

opgesteld, weten hoe de inwoners Losdorp op dit moment waarderen. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd met behulp van een inwonersonderzoek.  Het doel en de onderzoeksvragen van dit 

inwonersonderzoek worden aangegeven.  

1.1 Het dorp 
Losdorp is een prachtig oud Gronings dorp met een Wierde en is gelegen in de gemeente Delfzijl, aan 

de rand van het waddengebied.  

Losdorp ligt ongeveer 9 kilometer ten noordwesten van Delfzijl en 30 kilometer ten noordoosten van 

de stad Groningen. Tevens is het gemakkelijk te bereiken via de N33 (Richting Eemshaven).  

Losdorp heeft een oud idyllische hart, met een mooie kerk gelegen hoog op de Wierde.  

Hoge bomen en het vele groen in het dorp maken Losdorp als een parel die glanst tussen wad en 

stad. Via het riviertje “Het Maar” is het mogelijk om alle kanten op te varen om meer van het mooie 

Groningse landschap te zien.  

In 2012 telt Losdorp 181 inwoners. Er is sprake van een lichte bevolkingsdaling in Losdorp tussen 

2008 en 2012, namelijk van 186 naar 181 inwoners.  

Losdorp had in het verleden een basisschool, maar sinds 1987 is de voormalige basisschool een 

dorpshuis geworden. De kinderen uit Losdorp moeten nu in omliggende dorpen naar school. Losdorp 

is een woondorp met een dorpshuis en een kerk.  

Bij de Kamer van Koophandel staan 37 ondernemingen voor Losdorp geregistreerd. Voor de 

dagelijkse voorzieningen zijn de inwoners van Losdorp aangewezen op omringende plaatsen. Het 

verenigingsleven speelt zich af in het dorpshuis “De Bongerd” en de bijbehorende speeltuin.  
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1.2 Dorpsvisie  
Het doel van Vereniging Dorpsbelangen Losdorp is het behartigen van de algemene belangen van het 

dorp Losdorp en het bevorderen van de leefbaarheid. 

In 2010 is er door Vereniging Dorpsbelangen Losdorp samen met een werkgroep de dorpsvisie 

“Lösdörp op pad” opgesteld. Het doel van de dorpsvisie is onder andere om de leefbaarheid in 

Losdorp te vergroten. Met krimp en de daarmee gepaard gaande gevolgen zoals een veranderde 

bevolkingssamenstelling (minder jeugd en meer ouderen), minder inwoners en minder huishoudens 

in het noorden wordt het steeds belangrijker dat Losdorp leefbaar is en blijft.  

De werkgroep voor de dorpsvisie bestond uit zes bewoners. Alle bewoners van Losdorp hebben 

verspreid over drie avonden hun ideeën en visie naar voren kunnen brengen. Er is gekozen voor de 

methode van keukentafelgesprekken. In kleine groepen van gemiddeld 7 personen is gesproken over 

knelpunten in het dorp, ideeën, oplossingen en prioriteiten. Op basis van de meest besproken 

punten uit de keukentafelgesprekken zijn door de Vereniging van Groninger Dorpen en de werkgroep 

stellingen geformuleerd. Op de tweede avond zijn de stellingen voorgelegd aan de aanwezige 

bewoners. Bij de keukentafelgesprekken was 35% van de huishoudens vertegenwoordigd. De 

resultaten van de keukentafelgesprekken zijn verwerkt tot een dorpsvisie.  

Anno 2012 wil Vereniging Dorpsbelangen Losdorp weten hoe het dorp er op dit moment voor staat. 

Een inwonersonderzoek moet uitwijzen hoe men Losdorp nu in 2012 ervaart en welke ideeën en 

wensen men nog heeft voor het wonen en samenleven in Losdorp.  

 
1.3 Kwaliteit van de leefomgeving  
In het inwonersonderzoek wordt onderzocht hoe de kwaliteiten van Losdorp worden ervaren. 

Daarbij worden kenmerken van inwoners en aspecten van de woonomgeving, de sociale omgeving, 

de voorzieningen en het organiserend vermogen betrokken. Dit wordt hieronder nader uitgelegd en 

in figuur 1 geïllustreerd.  
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Mensen hebben binding met de plek waar ze wonen. Binding met een plek ontstaat, doordat men 

zich er gelukkig voelt en er geworteld is door relaties en werk (Hospers, 2012). Voor de één is 

Losdorp het dorp waarmee hij door geboorte aan verbonden is. Voor de ander is Losdorp de plek 

waarnaar hij ooit is verhuisd vanwege het landelijk en rustig wonen. In beide gevallen voelt men zich 

thuis in Losdorp. Binding met de plek houdt in, dat inwoners de waarde van een plek willen 

vasthouden en verbeteren. In het inwonersonderzoek wordt onderzocht welke binding de inwoners 

met Losdorp hebben. Welke binding ervaren inwoners met elkaar? Hangt de binding met de plek af 

van of je er wel of niet geboren bent en / of je er langer of korter woont? Ook wordt aan inwoners 

gevraagd wat ze ‘mooi’ aan Losdorp en de omgeving vinden en wat volgens hen verbeterd kan 

worden.  

 
 

Figuur 1. Vier domeinen en domeinaspecten voor de leefomgeving. 
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Thissen (2010) concludeert uit zijn dorpsonderzoeken dat leefbaarheid in dorpen en 

gemeenschappen vaak het resultaat is van gemeenschapsinitiatieven. Die gemeenschapsinitiatieven 

kunnen ontstaan als voldaan is aan drie voorwaarden: er moet sprake zijn van ruimtelijke kwaliteit 

van woningen en de woonomgeving, een ontmoetingsruimte voor inwoners en sociaal kapitaal, dat 

zijn inwoners met grote sociale netwerken. Deze drie voorwaarden vormen samen de basis voor 

leefbaarheid in een dorp. In navolging van Thissen wordt daarom in het inwonersonderzoek 

onderzocht hoe de ruimtelijke kwaliteiten en het sociale kapitaal ervaren wordt. Bij ruimtelijke 

kwaliteit gaat het vooral om de woning, de omgeving, het verkeer, de veiligheid. Bij sociaal kapitaal 

gaat het in dit onderzoek over sociale binding en deelname aan dorpsactiviteiten en het 

verenigingsleven.  

Losdorp  voldoet aan de voorwaarde van een ontmoetingsruimte, namelijk het dorpshuis “De 

Bongerd”. Maar hoe de inwoners denken over de functie en de toekomst van het dorpshuis wordt in 

het onderzoek wel nader bevraagd, omdat er plannen zijn voor renovatie.  

Uit het Groningse onderzoek van Gardenier (2012) blijkt dat de aanwezigheid van voorzieningen 

geen voorwaarde is om een klein dorp als ‘leefbaar’ te ervaren. Veel belangrijker is hoe de 

bereikbaarheid en de toegankelijkheid van voorzieningen elders worden ervaren. De auto overbrugt 

hierbij de afstand. In het inwonersonderzoek wordt daarom onderzocht of de inwoners zichzelf 

kunnen redden en hoe zij de mobiliteit ervaren naar voorzieningen in de omgeving. In het verlengde 

daarvan wordt onderzocht welke voorzieningen men liever dichterbij of in het dorp zou wensen.  

Is er sprake van nieuw ondernemerschap of potentie voor zelforganisatie in Losdorp? In het 

inwonersonderzoek wordt ook naar een waardering van de bestuurlijke organisatiestructuur in het 

dorp (Vereniging Dorpsbelangen Losdorp) gevraagd.  

 
 
 
 



-18- 
 

 
  



-19- 
 

1.4 Inwonersonderzoek  
In dit inwonersonderzoek worden aspecten uit vier domeinen onderzocht: wonen, sociaal, 

voorzieningen en organiserend vermogen (figuur 1). Door inwoners te vragen wat ze van de 

verschillende aspecten vinden, worden subjectieve beoordelingen verkregen. De uitkomsten van het 

inwonersonderzoek zijn dan ook een subjectieve maat voor de kwaliteit van de leefomgeving.  

De onderzoeksvraag van het inwonersonderzoek luidt:  

Hoe waarderen de inwoners van Losdorp hun leefomgeving?  

Hierbij gaat het om de waardering van aspecten uit vier domeinen van de leefomgeving (tussen 

haakjes staan de geclusterde aspecten uit de vier domeinen):  

1. de woonomgeving (binding, vestigings – en blijfmotieven, huisvesting, veiligheid);  

2. de sociale omgeving (sociale contacten, binding en deelname dorpsleven);  

3. de voorzieningen (redzaamheid, verenigingsleven, mobiliteit, wensen);  

4. het organiserend vermogen (ondernemerschap en bestuurlijk dorpskader).  

Dit onderzoek geeft weer wat de stand van zaken in Losdorp in 2012 is. De onderzoeksresultaten 

kunnen worden gebruikt om waarderingen over Losdorp te vergelijken met de dorpsvisie van het jaar 

2010.  

1.5 Leeswijzer  
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe het inwonersonderzoek in Losdorp is uitgevoerd 

(hoofdstuk 2; methode van onderzoek). In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de vragenlijst per 

categorie gepresenteerd. Tot slot worden in hoofdstuk 4 conclusies uit deze resultaten getrokken. De 

bijlagen zijn samengevoegd in een aparte bundel bij dit rapport.  
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2. Methode van onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het inwonersonderzoek is uitgevoerd en of de respondenten 

aan het onderzoek representatief zijn voor de bevolking van het onderzoeksgebied. 

2.1 Kindervragenlijst en inwonersvragenlijst  
 Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar is een korte kindervragenlijst (bijlage 1) opgesteld met 11 vragen 

over school, spelen, hobby’s, dorpsactiviteiten en het dorp. De kinderen konden hun ingevulde 

vragenlijst illustreren met een tekening van hun eigen huis op een bijgeleverde blanco A4-tekenvel.  

 

Bij het inwonersonderzoek zijn alle inwoners van Losdorp van 13 jaar en ouder betrokken. Voor het 

inwonersonderzoek in Losdorp is een vragenlijst (bijlage 2) gebruikt, waarmee in het najaar van 2012 

gegevens zijn verzameld.  

 

De inwonersvragenlijst is met een onderzoeker van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de 

Hanzehogeschool Groningen opgesteld. Hierbij zijn de ervaringen met vragenlijsten uit eerdere 

dorpsonderzoeken gebruikt. De verschillende domeinaspecten (zie figuur 1) zijn vertaald naar 

vragen. De vragenlijst heeft meerkeuzevragen in 9 categorieën: uw huishouden, wonen, veiligheid en 

mobiliteit, voorzieningen, sociale omgeving, dorpsactiviteiten, ondernemen, inzet voor Losdorp en 

ideeën voor Losdorp. De vragenlijst telt 67 vragen, waaronder acht open vragen.  

De conceptvragenlijst voor Losdorp is voorgelegd aan de bestuursleden van Vereniging 

Dorpsbelangen Losdorp. Dit heeft geleid tot een aantal bijstellingen. De begeleidende brief bij de 

vragenlijst is geschreven vanuit het perspectief van de Vereniging Dorpsbelangen Losdorp en is 

voorzien van het logo van Losdorp en het logo van het Kenniscentrum NoorderRuimte van 

Hanzehogeschool Groningen.  
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2.2 Respondenten  
Het onderzoeksgebied beslaat het dorp Losdorp zoals aangegeven in kaart 1.  

 
 
Kaart 1. Het onderzoeksgebied van Losdorp 
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Losdorp online (2012) geeft aan dat er in Losdorp in totaal 181 inwoners wonen.  

In totaal hebben 9 kinderen tussen de 6 en 12 jaar en 95 inwoners van Losdorp (ouder dan 12 jaar) 

een vragenlijst ingevuld. Het totale responspercentage is daarmee 67% (104 / 181). Voor de 

inwoners ouder dan 12 jaar kan de respons op huishoudenniveau worden berekend: er zijn 56 

retourenveloppen teruggekomen op 71 huishoudens. Dat is een respons van 79%. De leeftijdsgroep 

van 15-25 jaar is ondervertegenwoordigt (tabel 1).  

Geslacht  Respondenten Bevolking Leeftijd Respondenten Bevolking 

Man 44 (42%) 83 (46%)  0-15 13 (13%) 14% 

Vrouw 60 (58%) 98 (54%)  15-25 6   (6%) 13% 

      25-45 21 (20%) 17% 

      45-65 50 (49%) 45% 

      65+ 13 (13%)  11% 

            

      Onbekend 1   

Totaal: 104 (100%)  181 (100%) Totaal:  104 (100%)   100%  
Tabel 1. Verdeling naar geslacht en leeftijdsgroepen in respondentgroep, vergeleken met CBS gegevens (2012) 

In Losdorp zijn er 9 kinderen tussen de 6 en 12 jaar die de kindervragenlijst hebben ingevuld, dat 

levert een respons op van 69%. 3 jongens (33%) en 6 meisjes (66%) hebben de vragenlijst ingevuld. 

Niet alle leeftijden tussen de 6 en 12 jaar worden vertegenwoordigt, de leeftijd 7 wordt niet 

vertegenwoordigt (tabel 2). Op basis van deze respons achten we de resultaten uit de 

kindervragenlijst representatief voor alle kinderen uit Losdorp omdat er niet zoveel kinderen in 

Losdorp zijn. Zeven kinderen maakten een tekening van het huis waar ze wonen.  
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Geslacht Respondenten Leeftijd Respondenten  

Jongen   3 (33%)  6 jaar 2 (22%) 

Meisje   6 (66%)  8 jaar 1 (11%) 

    9 jaar 1 (11%) 

    10 jaar 1 (11%) 

    11 jaar 2 (22%) 

    12 jaar  2 (22%) 

Totaal  9 (100%)    9 (100%)  
Tabel 2. Respondenten van de kindervragenlijst van 6 – 12 jaar naar geslacht en leeftijd.  

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 49 jaar (met een standaarddeviatie van 15 jaar, dat 

betekent dat 66% van de respondenten tussen 34 en 64 jaar is). Zes respondenten waren ouder dan 

70 jaar.  

In het onderzoeksgebied staan 80 woningen. Een vraag uit de vragenlijst was of de respondenten in 

een huur of koopwoning woonden. Zes van hen woonde in een huurwoning en 89 van hen in een 

koopwoning (tabel 3). Hieruit kan er niet geconcludeerd worden dat er daadwerkelijk zes 

huurwoningen zijn omdat er dubbel tellingen kunnen voorkomen. Respondenten kunnen uit één 

gezin komen.  

Ik woon in een…..  Respondenten  

Huurwoning 89 (94%) 

Koopwoning 6 (6%) 

Totaal  95 (100%) 
Tabel 3 Aantal huur en koopwoningen onder respondenten  

Onder de respondenten is geïnventariseerd wat hun opleidingsniveau is (tabel 4).  Van de 

respondenten heeft 24% een hogere beroeps- of universitaire opleiding, voor 29% is dat een 

middelbare (beroeps) opleiding. Qua opleidingsniveau zijn de mannen over het algemeen hoger 

opgeleid dan de vrouwen.  
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Opleidingsniveau Totaal Man  Vrouw 

Lagere school/basisschool 9 (9%) 3 (7%) 6 (11%) 

VMBO/LBO/MAVO/(M)ULO 35 (37%) 12 (29%) 23 (43%)  

HAVO/VWO/MBO 28 (29%) 12 (29%) 16 (30%) 

HBO/WO 23 (24%) 14 (34%) 9 (16%) 

Totaal  95 (100%) 41 (100%) 54 (100%) 
Tabel 4. Opleidingsniveau respondenten Losdorp 

Van de respondenten is bekend hoe hun dagelijkse bezigheden eruit zien (tabel 5). De helft is betaald 

werkzaam, hier vallen de ondernemers ook onder. De overigen zijn zonder betaald werk, onbetaald 

werkzaam, gepensioneerd of scholier. In de vragenlijst is niet geïnventariseerd welk beroep in welke 

sector wordt uitgeoefend. Van de respondentengroep heeft 52% twee inkomens, 48% van de 

huishoudens heeft één inkomen. Twee respondenten hebben deze vraag niet ingevuld.  

Dagelijkse bezigheden Totaal  

Betaald werkzaam 41 (43 %) 

(Agrarisch)Ondernemer  10 (10%) 

Onbetaald werkzaam, zonder betaald werk, pensioen 35 (37%) 

School of studie 9 (10%)  

Totaal  95 (100%)  
Tabel 5. Dagelijkse bezigheden  

2.3 Gegevensverwerving 
Het inwonersonderzoek voor kinderen tussen 6-12 jaar en voor inwoners van 13 jaar en ouder is 

door het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Losdorp bekend gemaakt via de mail. Deze mail is 

gestuurd naar alle leden van Vereniging Dorpsbelangen Losdorp. Ook is er een flyer huis-aan-huis 

(bijlage 3) verspreid door Vereniging Dorpsbelangen Losdorp met daarop informatie over het 

inwonersonderzoek. 
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Op donderdag 11 oktober 2012 hebben drie studenten van de Hanzehogeschool de 

inwonersvragenlijsten huis-aan-huis verspreid. Voor alle gezinsleden van een huishouden zijn de 

vragenlijsten en een retourenveloppe uitgedeeld, waaronder ook de kindervragenlijst. Wie niet een 

vragenlijst had gekregen kon bij bestuurslid Debora Van Zeebroeck een vragenlijst ophalen. De 

vragenlijsten zijn op donderdag 18 oktober door de drie studenten weer huis-aan-huis opgehaald. 

Ook konden de vragenlijsten van te voren worden ingeleverd bij Debora Van Zeebroeck. Er bleek dat 

veel inwoners van Losdorp de vragenlijst hadden ingevuld.  

Via de post zijn achterna nog 10 vragenlijsten verstuurd naar de Hanzehogeschool Groningen. Aan de 

onderzoekers zijn telefonisch geen vragen gesteld. Na 1,5 week was een respons van 95 inwoners 

(ouder dan 12 jaar) en 9 kinderen tussen de 6 en 13 jaar bereikt.  
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3. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het inwonersonderzoek beschreven. In paragraaf 3.1 gaat 

het over de resultaten uit de kindervragenlijst en vanaf paragraaf 3.2 gaat het over de resultaten van 

de inwoners ouder dan 12 jaar. In de bijlagenbundel staan in bijlage 4 de frequentieoverzichten van 

de kindervragenlijst en in bijlage 5 die van de inwonersvragenlijst. In bijlage 6 worden de overzichten 

gegeven van de antwoorden op de open vragen. De volgorde van de vragen uit de vragenlijsten is 

hierbij leidend.  

3.1 Een vrolijke speeltuin! 
De 9 kinderen (tussen de 6 en 12 jaar) gaan in verschillende plaatsen naar school. Drie kinderen gaan 

naar Spijk, 3 naar Uithuizermeeden, 2 naar Appingedam en 1 kind gaat in Winsum naar school. Alle 

kinderen hebben zelf voor deze basisschool gekozen. Ook vind 78% van de respondenten een 

kleinere school leuker dan een grote school. 78% van de kinderen vindt het fijn om bij hun huis te 

spelen, opvallend is dat maar 1 van de 9 respondenten in de speeltuin speelt. Kinderen genieten ook 

van hun mooie woning (78%) en ze vinden het ook fijn dat er leuke mensen en kinderen wonen 

(67%).  

Losdorp is ook leuk door de activiteiten in het dorp (56%) en doordat er geschaatst kan worden op 

Het Maar (56%). De helft van de kinderen (50%) geeft aan het niet leuk te vinden dat er in Losdorp 

geen winkels zijn. Dit antwoord wordt ook in andere dorpsonderzoeken vaak door kinderen gegeven 

Rozema, 2011, Tjeerdsma, 2012). Ook kinderen zijn consumenten die willen kijken, keuren, kiezen en 

kopen. Ze vinden het jammer dat zij hun opgespaarde zakgeld niet kunnen besteden in het dorp.  

Opvallend is dat één van de kinderen het veilig vindt op straat. Vier kinderen vinden het soms veilig 

en vier kinderen vinden het meestal onveilig.  

De respondenten hebben leuke ideeën om Losdorp mooier en leuker te maken. Zo lijkt het de 

kinderen leuk als er een winkel, een zwembad, een pretpark, een manege en een school in Losdorp 

komen. Verder kunnen een schilderwedstrijd, een boomplantdag en een vrolijkere speeltuin 

bijdragen aan een mooier en leuker Losdorp.   
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3.2 Waardering van de leefomgeving  

De respondenten (ouder dan 12 jaar) hebben in rapportcijfers aangegeven hoe zij Losdorp als 

leefomgeving waarderen als totaal en voor negen afzonderlijke aspecten (tabel 6). De negen 

aspecten zijn de woning, het wonen, de veiligheid, de wegen en paden, de voorzieningen, de sociale 

gemeenschap, de dorpsactiviteiten, het ondernemen en het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen 

Losdorp. Deze vragen hadden een goede respons, variërend tussen 82% en 97%.  

  Gemiddelde (s.d) Modus Mediaan Spreiding Respons 

Totaalbeoordeling Leefomgeving 7,8          (0,925) 8 8 5-10 82% 

Aspect leefomgeving:           

1. De woning 7,7         ( 0,924) 8 8 6-10 95% 

2. Wonen 7,7         (0,927) 8 8 4-10 97% 

3. Veiligheid 7,1         (1,173) 8 8 4-10 97% 

4.Wegen en paden 6,7         (1,262) 7 7 4-9 95% 

5. Voorzieningen 7,1         (1,093) 7 7 3-9 95% 

6. Sociale gemeenschap 7,3         (1,286) 8 7,5 1-10 95% 

7. Dorpsactiviteiten 7,6         (0,811) 8 8 5-9 90% 

8. Ondernemen 6,7         (1,246) 7 7 2-8 90% 

9. Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Losdorp 7,5         (1,103) 8 8 3-10 92% 

Tabel 6: Waardering in gemiddelde rapportcijfers voor de kwaliteit van de leefomgeving (s.d. = standaarddeviatie, modus 

= antwoord dat het meest voorkomt, mediaan = middelste antwoord van de waarnemingen); spreiding van de 
rapportcijfers geeft aan wat het laagste antwoord en het hoogste antwoord is; R = responspercentage, aantal 
respondenten. 

 
Er zijn 95 van de 141 enquêtes retour gekomen, dit is een responspercentage van 67,4%. De 

enquêtes zijn ingevoerd in het verwerkingsprogramma SPSS. Met behulp van dit 

verwerkingsprogramma zijn er diverse resultaten naar voren gekomen op de deelvragen.  
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3.3 Wonen 
Bij de eerste deelvraag wonen gaat het om de waardering voor de woning en de woonomgeving. Er 
zijn vragen gesteld over vestigingsmotieven en over de kwaliteit van de woning. Ook eventuele 
verhuisintenties zijn geïnventariseerd. Zoals uit tabel 7 blijkt woont de helft (50%) van de 
respondenten 10 jaar of korter in Losdorp.  
 

Vestigingsmotieven in Losdorp   

Geboren 12      (12,8%) 

Landelijk gebied 45      (47,9%) 

Werk in de omgeving 15      (16%) 

Eigen bedrijf 6        (6,4%) 

Woning 35      (37,2%) 

Kinderen oplaten groeien in dorp 8        (8,5%) 

Familie en vrienden 9        (9,6%) 

Sfeer en karakter van Losdorp 16      (17%) 

Mooi gebied 17      (18,1%) 

    Tabel 8: Vestigingsmotieven 
 
De vestigingsmotieven in figuur 8 zijn met name het landelijke gebied (47.9%) en de woning (37.2%). 
 
Zoals te verwachten, wonen de meeste respondenten in een vrijstaande woning (59.6%) en 25.5% 

van de respondenten bewoont een boerderij. 4.3% van de respondenten woont in een twee-onder-

een-kapwoning en 9.6% van de respondenten woont in een rijtjeswoning. Verder wonen 89 

respondenten (93.7%) in een koopwoning en 6 respondenten (6.3%) in een huurwoning.  

 

De tevredenheid over aspecten van de woning is erg groot: Losdorp telt veel tevreden 

woningbezitters (62.8%). Maar er is ook ontevredenheid. Mensen willen voornamelijk meer 

woonruimte (15%) en betere toegankelijkheid naar de woning (8.6%). Deze resultaten zijn terug te 

vinden in het bijgevoegde bijlagenbundel (vraag 18). 

Tabel 7: Woonduur in Losdorp 

Woonduur in Losdorp   

0-5 jaar 26 (28.3%) 

6-10 jaar 20 (21,7%) 

11-15 jaar 24 (26,1%) 

>16 jaar 22 (23,9%) 

Totaal: 92 

Niet ingevuld 3 
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De respondenten zijn erg tevreden over hun woning, ze beoordelen het met een 7,7 (een spreiding 
tussen 6 en 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De vraag naar de verhuisintenties van de respondenten toont aan dat bijna een derde (30,9%) van de 
respondenten voor de rest van hun leven in Losdorp wil blijven wonen (tabel 10). 33% van de 
respondenten wil ooit verhuizen uit Losdorp en 26.6% weet het nog niet. (vraag 21, bijlagenbundel) 
 

Verhuisintentie?   

Nee, voor de rest van mijn leven in Losdorp 29 (30,9%) 

Ja, ik wil verhuizen naar een andere woning in Losdorp 2 (2,1% 

Ja, ik wil binnenkort verhuizen uit Losdorp 4 (4,3%) 

Ja, ik wil binnen 2-5 jaar verhuizen uit Losdorp 3 (3,2%) 

Ja, ik wil ooit verhuizen uit Losdorp 31 (33%) 

Weet ik nog niet 25 (26,6%) 

Totaal  94 (100%) 

Tabel 10: Verhuisintentie? 

 
 

Tabel 9: Rapportcijfers woning 
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In de kruistabel in tabel 11 is de vraag ‘Hoe lang blijft u nog in Losdorp wonen?’ uitgezet tegen de 
vraag ‘Hoe lang woont u al in Losdorp?’ Van de respondenten die al meer dan 25 jaar in Losdorp 
wonen willen 13 respondenten voor altijd in Losdorp blijven wonen. Opmerkelijk is dat er van de 31 
mensen die al meer dan 25 jaar in Losdorp wonen, toch nog 13 mensen ‘ooit’ willen verhuizen uit 
Losdorp. Van de jongere generatie (tot 10 jaar), willen 10 respondenten van de 27 ooit verhuizen uit 
Losdorp. 

  

Ik woon .... jaar in Losdorp (cat. kort/lang) 

Totaal 0-10 10-25 25+ 

Hoe lang blijft u nog in 
Losdorp wonen? 

Ik wil voor de rest van mijn leven in 
Losdorp blijven wonen  

5 9 13 27 

Ik wil verhuizen naar een andere woning in 
Losdorp 

2 0 0 2 

Ik wil binnenkort (binnen 2 jaar) verhuizen 
uit Losdorp 

0 3 1 4 

Ik wil binnen 2-5 jaar verhuizen uit Losdorp 1 2 0 3 

Ik wil ooit verhuizen uit Losdorp 10 7 13 30 

Weet ik nog niet 9 12 4 25 

Totaal 27 33 31 91 

Tabel 11: Kruistabel 

Als verhuisredenen worden verschillende zaken aangegeven. De twee belangrijkste redenen zijn de 

bereikbaarheid van de voorzieningen (14 keer genoemd -14,8%-) en dat het onderhoud van het huis 

en/of de tuin te zwaar wordt (16 keer genoemd -16,8%-). Respondenten willen voornamelijk 

verhuizen naar een andere vrijstaande woning (32.5%), een 

appartement (17.5%) en een rijtjeswoning(12.5%). (Vraag 

23, bijlagenbundel.) 17.5% van de respondenten die wil 

verhuizen, wil graag in Appingedam wonen en 20% wil 

verhuizen naar de stad Groningen.  (vraag 24, 

bijlagenbundel) 

Wonen in Losdorp wordt gemiddeld beoordeeld met een 

7,7 (met spreiding tussen 4 en 10). Zie tabel 12. 

Tabel 12: Rapportcijfer wonen 
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3.4 Veiligheid en mobiliteit  

De tweede deelvraag gaat over de veiligheid en mobiliteit in Losdorp. De veiligheid in Losdorp wordt 
met een 7,1 (een spreiding van 3 tot 9) beoordeeld. In tabel 13 worden de waarderingen van de 
respondenten weergegeven; opvallend is dat bijna alle respondenten (94.7%) vinden dat kinderen 
veilig kunnen opgroeien in Losdorp. Ook de speelplekken voor kinderen vinden bijna alle 
respondenten veilig (90.3%). Bijna drie kwart van de respondenten (70.3%) vindt wel dat er te hard 
wordt gereden in Losdorp.  

Veiligheid in Losdorp Eens 

In Losdorp kunnen kinderen veilig opgroeien 90 (94,7%) 

De speelplekken voor kinderen zijn veilig 84 (90,3%) 

Ik voel me overdag veilig 92 (98,8%) 

s Avonds en 's nachts voel ik me veilig 84 (89,4%) 

Er is voldoende straatverlichting in Losdorp 86 (91,5%) 

De route naar school (met de fiets) is veilig 52 (55,9%) 

Er moeten veilige oversteekplekken komen 19 (20,9%) 

Er wordt te hard gereden in het Losdorp 64 (70,3%) 

Losdorp is verkeersveilig 38 (40,4%) 

Er zijn in Losdorp "enge" plekken waar niemand zicht op heeft  15 (16,5%) 

De Losdorpermaar en de haven zijn veilig voor kinderen en dieren 46 (49,5%) 

Losdorp is goed begaanbaar met een kinderwagen, rollator of rolstoel 46 (50%)  

Tabel 13: Veiligheid in Losdorp 
 

Iets meer dan de helft van de respondenten is in het bezit van twee auto’s. 39 respondenten hebben 

één auto. Drie respondenten hebben geen auto. Voor korte afstanden naar nabijgelegen dorpen 

gebruiken de meeste respondenten de auto (87%) en de fiets (13%).  

De wegen en paden krijgen het cijfer 6,7 (een spreiding van 4 tot 9) van de respondenten. 
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Wegen en paden Eens  

Ik maak regelmatig gebruik van de wegen en fietspaden in en om Losdorp 84 (90,3%) 

Er moeten meer fietspaden of fietsstroken komen rond Losdorp 34 (38,2%) 

Ik maak regelmatig gebruik van de wandelpaden in en om Losdorp  72 (77,4%) 

Er moeten meer wandelpaden komen rond Losdorp  69 (74,2%) 

De wegen in en naar Losdorp zijn goed onderhouden 61 (65,6%) 

De wegbermen worden goed onderhouden  65 (69,1%)  

Tabel 14: Wegen en paden 
 
Veel respondenten maken regelmatig gebruik van de wegen, fietspaden en wandelpaden(90,3%). 

Opvallend is dat 74,2% van de respondenten graag meer wandelpaden in Losdorp willen zien.  

(Zie tabel 14.) 
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3.5 Voorzieningen 
In Losdorp zijn de bakker, de slager, de kruidenierszaak en de schoenmaker al lang niet meer 

aanwezig. In Losdorp is men eraan gewend geraakt dat de dagelijkse boodschappen uit een ander 

dorp gehaald moeten worden, 86% van de respondenten heeft hier geen problemen mee. (zie tabel 

10). Internet helpt om bestellingen door te geven. 88,4% van de respondenten kan niet zonder het 

dorpshuis “De Bongerd”. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Iets meer dan de helft (53%) 

van de respondenten vindt wel dat het dorpshuis een opknapbeurt nodig heeft. Tevens kan de 

speeltuin achter het dorpshuis beter benut worden. 61% van de respondenten vindt de website van 

Losdorp informatief en 41% kijkt graag op de website (zie tabel 15). Deze percentages kunnen hoger, 

de website is kennelijk niet interessant genoeg voor een groot deel van de respondenten. 78% van 

de respondenten fietst graag in de omgeving van Losdorp en er worden voldoende dorpsactiviteiten 

georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen Losdorp. Er worden al veel activiteiten 

georganiseerd in Losdorp, zoals Sinterklaas, Kerstfeest, Oud & Nieuw en buurtfeesten , maar volgens 

de helft van de respondenten mogen er nog meer activiteiten komen. Voor ouderen zijn er 

voldoende activiteiten in Losdorp. Meer dan de helft van de respondenten (59%) vindt dat de lijnbus 

vaker langs moet komen in Losdorp.  

De voorzieningen in Losdorp krijgen het rapportcijfer 7,1 (een spreiding tussen de 3 en 9). Het 

rapportcijfer 7 wordt het meest gegeven (tabel 16). Dit is een prima cijfer voor de voorzieningen in 

Losdorp. Van de 94 respondenten vinden zouden 37 respondenten een voorziening erbij willen 

hebben die er nu niet is. Twee respondenten zouden graag een betere busverbinding willen, zeven 

respondenten missen een supermarkt of winkel in het dorp. Natuurlijk kunnen er verse producten 

worden gekocht bij ‘Vos’, maar een supermarkt waar veel meer producten worden aangeboden zou 

prettig zijn. Drie respondenten zouden graag een pinautomaat in het dorp zien. 
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 Vragen Eens 
Aantal 
respondenten 

Het is niet erg om dagelijkse boodschappen buiten Losdorp te halen 80 (86%) 93  

Losdorp kan niet zonder het dorpshuis 'De Bongerd' 84 (88%) 95  

Het dorpshuis en het speelveld erachter kunnen nog beter benut worden 45 (50%) 90  

Het dorpshuis verdient een opknapbeurt 48 (53%) 91  

Losdorp heeft behoefte aan meer speelvoorzieningen voor kinderen 13 (14%) 92  

Goede relaties met medebewoners is belangrijk voor een dorp zonder 
winkels 78 (84%) 93  

De website van Losdorp is informatief 56 (61%) 92  

Ik kijk graag op de website van Losdorp 38 (41%) 92  

De omgeving van Losdorp is aantrekkelijk om in te fietsen 73 (78%) 94  

Door alle dorpsactiviteiten van Losdorp is het hier aantrekkelijk wonen 70 (75%) 93  

De lijnbus moet vaker langs Losdorp komen 54 (59%) 92  

Jonge mensen dragen hun steentje bij aan de activiteiten in het dorp 63 (67%) 94  

Door alle activiteiten in het dorp verveel ik mij niet 46 (51%) 91  

Er moeten meer dorpsactiviteiten voor ouderen komen 11 (12%) 89  

Losdorp heeft behoefte aan meer vrijwilligers 34 (37%) 92  

Het zou mooi zijn als je in het dorpshuis warm kunt eten 23 (25%) 92  

Tabel 15: Voorzieningen 

  

Tabel 16: Rapportcijfer 

voorzieningen 
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3.6 Sociale omgeving  
De sociale omgeving van Losdorp wordt door de respondenten met een 7,3 (een spreiding van 1 tot 

10) beoordeeld (zie tabel 17). De respondenten beantwoorden 15 stellingen over sociale aspecten 

van het wonen en leven in Losdorp. In tabel 18 worden de antwoorden getoond.  

 

Sociale omgeving  Eens  

Ik voel me een echte Lösdörper 51 (56%) 

Ik voelde me goed ontvangen toen ik hier nieuw kwam wonen  67 (77,9%) 

Mijn sociale contacten wonen bijna allemaal in Losdorp 15 (16,1%) 

Ik heb voldoende sociale contacten buiten het dorp 88 (94,6%)  

Ik voel me verbonden met het dorp en haar inwoners 73 (78,5%)  

Ik vind saamhorigheid belangrijk 83 (90,2%)  

Ik vind de sociale controle prettig in het dorp 64 (69,6%)  

De verstandhouding tussen 'oude' inwoners en 'nieuwkomers' is goed 73 (79,3%)  

De relatie tussen mij en mijn buren is goed 83 (89,2%)  

Ik heb geen behoefte aan contacten in het dorp 11 (11,7%)  

Door actief in het dorp te zijn heb ik veel sociale contacten 43 (46,7%)  

Ik voel me eenzaam in Losdorp 1 (1,1%)  

Ik kan altijd hulp vragen aan medebewoners 81 (89%)  

Er heerst eensgezindheid in het dorp 58 (63,7%)  

Ik ben erg gehecht aan Losdorp  59 (64,1%)  

Tabel 18: Sociale omgeving 

De verstandhouding met de buren in Losdorp is goed (89%). Op één respondent na voelt niemand 

zich eenzaam in Losdorp. Meer dan de helft van de respondenten is erg gehecht aan Losdorp (64%). 

Ook meer dan de helft voelt zich een echte Lösdörper (56%). In de kruistabel hieronder (tabel 14), is 

de leeftijd van de respondenten uitgezet tegen de vraag: ‘Ik voel me een echte Losdorper’. 31  van de 

48 respondenten tussen de 45-65 jaar voelt zich een echte Lösdörper (64,6%). In de leeftijdscategorie 

25-45 ligt dit percentage lager 35%. Dit verschil kan te verklaren zijn doordat de respondenten tussen 

de 25-45 jaar korter in Losdorp wonen en zich nog hun draai moeten gaan vinden. 
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 Ik ben ... jaar  Total 

0-15 15-25 25-45 45-65 65+ 

Ik voel me een echte 

Losdorper 

Eens 2 3 7 31 7 50 

Oneens 1 3 8 8 2 22 

Geen mening 0 0 5 9 4 18 

Total 3 6 20 48 13 90 

Tabel 19: Kruistabel leeftijd/echte Lösdörper (n = 90) 
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3.7 Dorpsactiviteiten 

In Losdorp worden diverse dorpsactiviteiten georganiseerd, zoals zomerfeesten, Sinterklaas, 

kerstfeest en oud en nieuw. Zoals in tabel 20 is te zien doen 14 van de 95 respondenten bijna niet of 

nooit mee met dorpsactiviteiten (14,7%), 33 respondenten doen soms mee en 49 respondenten zijn 

er vaak of altijd bij dorpsactiviteiten. De vrouwen nemen wel wat actiever deel aan dorpsactiviteiten 

dan de mannen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er meer activiteiten voor mannen moeten 

komen in Losdorp of dat de mannen gewoon wat minder actief zijn dan de vrouwen. Uit tabel 16 kan 

gelezen worden de respondenten tot 15 jaar (bijna) altijd van de partij zijn. De respondenten tussen 

de 15-25 jaar zijn wat minder vaak van de partij (tabel 21). Misschien moeten voor deze 

leeftijdscategorie meer activiteiten georganiseerd worden?  De respondenten tussen de 25-65 zijn 

het vaakst bij dorpsactiviteiten aanwezig. 

  
 Bent u bij de diverse dorpsactiviteiten, zoals Sinterklaas, kerstfeest, oud en nieuw? Totaal 

Ja, ik ben altijd 
van de partij 

Ja, ik ben vaak 
van de partij 

Ja, ik doe soms 
mee 

Nee, ik doe 
bijna niet mee 

Nee, ik doe 
nooit mee 

Ik ben een 
Man 5 14 17 0 5 41 

Vrouw 11 19 16 4 4 54 

Total 16 33 33 4 9 95 

Tabel 20: Activiteiten 

 

Tabel 21:kruistabel leeftijd/aanwezigheid dorpsactiviteiten 
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Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat de dorpsactiviteiten erg belangrijk zijn voor Losdorp, ook 

worden er voldoende activiteiten georganiseerd in het dorp. 74,5% van de respondenten vinden dat 

er ook genoeg activiteiten zijn voor kinderen. In de toekomst hoeven de dorpsactiviteiten niet ‘meer’ 

op ouderen worden gericht. Dit is prima zo.  Uit tabel 22 kan worden geconcludeerd dat de 

respondenten zeer tevreden zijn over de dorpsactiviteiten. Mee doen aan de dorpsactiviteiten is ook 

geheel vrijblijvend en niemand kijkt je er op aan als je een keer niet aanwezig bent. De 

dorpsactiviteiten zijn gemiddelde met een 7,6 gewaardeerd (spreiding tussen 5 en 9). 

 Vragen Eens 

De dorpsactiviteiten zijn belangrijk voor Losdorp 90 (95,7%) 

Er worden voldoende activiteiten georganiseerd 82 (86,3%) 

Voor kinderen worden er leuke dorpsactiviteiten in Losdorp georganiseerd 70 (74,5%) 

In de toekomst moeten dorpsactiviteiten meer op oudere inwoners zijn gericht 12 (13,2%) 

De dorpsactiviteiten passen niet in mijn agenda 10 (10,9%) 

De deelname aan de dorpsactiviteiten is goed 64 (69,6%) 

De jaarlijkse dorpsactiviteiten zijn aan herziening toe 18 (20,2%) 

De evenementen in de regio zijn aantrekkelijker dan de dorpsactiviteiten 11 (12%) 

Ik word er op aangekeken als ik niet deelneem aan dorpsactiviteiten 4 (4,3%) 

Tradities in een dorp moet je overeind houden 75 (81,5%) 

De organisatoren van de dorpsactiviteiten doen erg hun best 87 (92,6%)  

Tabel 22: Oordeel over dorpsactiviteiten 

 
3.8 Ondernemen 
Ondernemen in Losdorp krijgt van de respondenten het cijfer 6,7 (spreiding 2 tot 8). In Losdorp zijn 

37 ondernemingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit levert kleinere en grotere 

bedrijvigheid op in Losdorp. Een opvallende aanwezige is Kwekerij Vos, die zijn eigen groente en fruit 

verbouwt en verkoopt. In de vragenlijst zijn vragen gesteld over de effecten van de bedrijvigheid in 

Losdorp en de plannen voor nieuw ondernemerschap. (zie tabel 23) 
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Bedrijvigheid  Eens 

Belangrijk dat er ondernemers in en rond Losdorp zijn 75 (84,3%) 

Er hoeft niet meer bedrijvigheid te komen 39 (43,3%) 

De sfeer in het dorp inspireert om iets te beginnen 23 (25,8%) 

Losdorp kan zich inzetten voor meer duurzame energie 53 (58,2%) 

Losdorp kan meer aan toerisme en recreatie doen 37 (41,1%) 

Losdorp heeft belang bij ondernemers die de leefbaarheid versterken 52 (58,4%) 

Bedrijvigheid in Losdorp zorgt voor een goede naamsbekendheid 59 (66,3%) 
Tabel 23: Bedrijvigheid 

 
Zoals in tabel 23 is te zien, vindt 84,3% van de respondenten het belangrijk dat er 
ondernemers in en rond Losdorp zijn. 39 van de 90 respondenten (43.3%) vinden dat er niet 
meer bedrijvigheid hoeft te komen in Losdorp. Daarentegen vinden 38 respondenten 
(42.2%), dat er meer bedrijvigheid moet komen in Losdorp. Er zijn 14 respondenten (16.3%) 
met plannen voor ondernemerschap, zij willen iets anders of iets erbij beginnen in Losdorp. 
(voor uitgebreidere cijfers, zie vraag 54, bijlagenbundel). 
 

Voorwaarden nieuw ondernemerschap   

Meerwaarde aan het dorp geven 39 (43,3%) 

Kleinschalig zijn 48 (53,3%) 

Bij het dorpskarakter passen 61 (67,8%) 

Rust en ruimte respecteren 61 (67,8%) 

Geen overlast veroorzaken 74 (82,2%) 

Tabel 24: Voorwaarden nieuwe onderneming 

Respondenten vinden het belangrijk dat nieuwe ondernemingen binnen het dorpskarakter passen 

(67.8%) en geen overlast veroorzaken (82.2%). Dit is weergegeven in tabel 24.  
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3.9 Inzet voor Losdorp  
De respondenten geven de besturen van de verenigingen en werkgroepen een 7,5 voor hun inzet 

(een spreiding tussen 3 en 10). (Zie tabel 26.) 

 

Inzet Losdorp Eens  

Het is goed dat de Vereniging Dorpsbelangen Losdorp bestaat 93 (100%)  

Onze dorpsbelangen worden goed behartigd  77 (82,8%) 

Het huidige bestuur is een goede afspiegeling van het dorp 60 (64,5%)  

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Losdorp heeft goede contacten met de 
gemeente 61 (66,3%)  

Terp Tips' wil ik niet missen 75 (80,6%)  

In Losdorp kunnen we veel voor elkaar krijgen 63 (69,2%)  

De website www.losdorponline.nl ziet er goed uit 59 (64,1%)  

De agenda op de website wordt goed bijgehouden 45 (48,9%)  

Het is belangrijk dat Losdorp een dorpsvisie heeft ontwikkeld 62 (68,9%)  

Ik sta achter de plannen die in de dorpsvisie staan 48 (52,7%)  

Losdorp en omliggende dorpen moet meer samenwerken 41 (45,6%)  

Ik wil me inzetten voor het dorp 56 (62,2%)  

Sinds de dorpsvisie staat Losdorp er beter voor 16 (17,8%)  

Mensen met nieuwe ideeën in Losdorp krijgen alle ruimte  45 (49,5%)  

Tabel 25: Inzet voor Losdorp 
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Tabel 25: Rapportcijfers inzet besturen van verenigingen en werkgroepen 

 

Het is opvallend dat alle respondenten het goed vinden dat Vereniging Dorpsbelangen Losdorp 

bestaat. Ook wil meer dan de helft (62%) zich inzetten voor het dorp. Ook willen veel respondenten 

Terp Tips absoluut niet missen (80%). Over de website zijn de respondenten minder tevreden, 64,1% 

van de respondenten vindt dat de website er goed uitziet. Dit percentage kan stijgen als de website 

wat aantrekkelijker wordt gemaakt of wat meer wordt gepromoot. Op de vraag: ‘Sinds de dorpsvisie 

staat Losdorp er beter voor’, is opvallend weinig  ‘eens’ geantwoord. 16 respondenten zijn het 

hiermee eens, 10 oneens en 64 respondenten hebben geen mening. Dit is opmerkelijk want van een 

dorpsvisie hoort iedereen op de hoogte te zijn. Schijnbaar heeft de dorpsvisie weinig indruk gemaakt 

op de respondenten. (Zie tabel 25). (Voor uitgebreidere cijfers, zie vraag 60, bijlagenbundel.) 

Ook is er een vraag over taken die door de bewoners zelf zullen worden uitgevoerd in ruil voor een 

dorpsbudget door de gemeente, de antwoorden zijn opgenomen in tabel 27. De respondenten 

hebben daarop gereageerd met de volgende antwoorden: 
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Dorpstaken Ja hier wil ik mij voor inzetten 

Het onderhoud aan openbare groenvoorzieningen 13 (14,9%)  

Het onderhoud van het park in Losdorp 13 (14,9%)  

Het onderhoud van de wandelpaden in en om Losdorp 9 (10,3%) 

Het onderhouden van de speelplekken 23 (26,4%) 

Het onderhoud van de begraafplaats 13 (14,9%)  

Het opruimen van zwerfafval  26 (29,9%)  

Ik zal hier geen bijdrage aan kunnen leveren  36 (41,4%)  

Tabel 27: Dorpstaken 

 

Uit tabel 27 blijkt dat er niet zoveel animo is voor de dorpstaken, 41,4% wil er namelijk geen bijdrage 

aan leveren. De taken moeten rouleren, maar zullen nu vaak op dezelfde mensen neerkomen.  

De respondenten geven alle inwoners een 7,4 (een spreiding tussen 4 en 10) voor hun inzet en 

bijdrage aan de leefbaarheid in Losdorp. (zie tabel 28). 

 

 

 

 

 
  

Tabel 28: Rapportcijfers inzet inwoners aan 

leefbaarheid in Losdorp 
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4. Conclusie   
In dit laatste hoofdstuk worden  de conclusies uit het inwonersonderzoek getrokken.  

De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde: 

 

Welke waardering geven inwoners van Losdorp aan hun leefomgeving?  

 

Hierbij gaat het om de waardering van aspecten uit vier domeinen van de leefomgeving:  

1. de woonsituatie; 

2. de voorzieningen; 

3. het sociale klimaat; 

4. het organiseren vermogen.  

De gegevensverwerving van dit onderzoek is op een betrouwbare wijze uitgevoerd, wat heeft geleid 

tot een goede respons. Aan het inwonersonderzoek is door 95 inwoners uit Losdorp deelgenomen. 

De respons op het onderzoek van 6 tot 12 jaar is 69% en van 13 jaar en ouder is 67%. De 

respondentengroep is qua persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd. De groep van 15-25 jarigen 

is ondervertegenwoordigt in de respondentengroep. De respondentengroep is redelijk homogeen 

voor wat betreft de herkomst ven woonduur in Losdorp. Inwoners zijn bijna allemaal Noordelingen 

en wonen al geruime tijd in Losdorp. De meesten wonen in een eigen woning. De betrokkenheid bij 

het dorp is (redelijk) groot. Kortom de meeste inwoners zijn goed geworteld in Losdorp.  

De 9 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gaan naar scholen in verschillende plaatsen, zoals 

bijvoorbeeld Spijk, Appingedam, Uithuizermeeden en Winsum. De kinderen hebben allemaal zelf hun 

school uitgezocht. Na schooltijd spelen de kinderen vooral thuis met elkaar en bijna niet in de 

speeltuin. De meeste kinderen vinden het niet veilig op straat. Losdorp wordt nog leuker voor 

kinderen als er een zwembad en een manege zouden worden gerealiseerd. De helft van de kinderen 
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vindt het jammer dat er geen winkel is in Losdorp. De speeltuin zou nog mooier mogen en er zouden 

volgens de kinderen meer speeltoestellen voor  grotere kinderen moeten komen.  

Voor de totaalbeoordeling geven de inwoner ouder dan 13 jaar hun leefomgeving een ruime 

voldoende als rapportcijfer, namelijk een 7,8 gemiddeld. Daarmee is de hoofdconclusie 

gerechtvaardigd, dat de inwoner van Losdorp hun leefomgeving positief waarderen.  

Aan de hand van de vier domeinen van de leefomgeving vatten we de onderzoeksresultaten samen:  
1. de woonomgeving (binding, vestigings – en blijfmotieven, huisvesting, veiligheid);  

2. de sociale omgeving (sociale contacten, binding en deelname dorpsleven);  

3. de voorzieningen (redzaamheid, verenigingsleven, mobiliteit, wensen);  

4. het organiserend vermogen (ondernemerschap en bestuurlijk dorpskader). 
 
In tabel 29 zijn deze vier domeinen voorzien van de rapportcijfers die de respondenten hebben 

gegeven. Voor Woonomgeving is het gemiddelde rapportcijfer berekend van de aspecten Woning, 

Veiligheid, Wegen en Paden. Voor Voorzieningen is het gemiddelde rapportcijfer berekend van de 

aspecten Voorzieningen en Dorpsactiviteiten. Voor Sociale omgeving is het rapportcijfer van Sociale 

Omgeving gebruikt. Voor Organiserend vermogen is het gemiddelde rapportcijfer berekend van de 

aspecten Ondernemen, Dorpsvereniging en Dorpshuis. In de kolom Waardering is het rapportcijfer 

boven de 7.0 voorzien van ++ als waardering van de leefomgeving,  het rapportcijfer < 7.0 van + als 

minder sterke waardering. De waardering voor de vier domeinen wordt hierna besproken.  

 Rapportcijfer Waardering 

Losdorp als leefomgeving  7.8 ++ 

Woonomgeving 7.7 ++ 

Voorzieningen 7.1 ++ 

Sociale omgeving 7.3 ++ 

Organiserend vermogen 6.7 + 

Tabel 29. Rapportcijfers van de domeinen  
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Inwoners van Losdorp waarderen hun woonomgeving positief. Zij waarderen de rust en de ruimte 

van Losdorp. Dat Losdorp een dorp in een landelijk gebied is, is een reden voor veel inwoners om zich 

in Losdorp te vestigen. Ook het werk en de sfeer en het karakter van het dorp zijn redenen om zicht 

te vestigen in Losdorp. Naast de kwaliteit van de eigen woning zijn dit de belangrijkste 

woonmotieven. Opvallend is dat meer dan een vijfde van de respondenten aardwarmte zou willen 

gebruiken om de woning energiezuiniger te maken. Een derde van de respondenten wil de rest van 

zijn/haar leven in Losdorp blijven wonen. Verhuisplannen worden ingegeven door de wens om 

dichterbij voorzieningen te wonen. Op korte termijn is de verhuisgeneigdheid het sterkst bij jongeren 

uit het dorp, deze willen op zichzelf gaan wonen en willen vooral verhuizen naar de stad Groningen. 

Bijna iedereen voelt zich 24 uur per dag veilig, maar meer dan de helft van de respondenten vind 

Losdorp niet verkeersveilig. Ook vindt de grote meerderheid van de respondenten dat er meer 

wandelpaden moeten komen in Losdorp. 

Inwoners van Losdorp redden zichzelf en als dat moeilijker wordt, verwachten zij dat familie en 

buren hen zullen ondersteunen. De dagelijkse boodschappen worden voornamelijk in Spijk, 

Appingedam en Delfzijl gedaan. Inwoners gebruiken bijna allemaal (actief) het internet, er is maar 

één inwoner die niet een computer heeft. Bijna alle inwoners vinden Losdorp niet zonder het 

dorpshuis ‘De Bongerd’ kan. Vier vijfde van de inwoners doet soms of altijd mee aan de activiteiten 

die worden georganiseerd. En bijna iedereen vindt deze belangrijk voor het dorp. Inwoners zouden 

graag een pinautomaat, café en winkel terug zien in het dorp.  

 

Twee derde van de inwoners van Losdorp voelt zicht een echte Lösdörper. Inwoners vinden 

saamhorigheid belangrijk en hebben goede relaties met hun buren. En er kan altijd hulp worden 

gevraagd aan anderen. Inwoners treffen elkaar voornamelijk thuis bij elkaar, op straat en in het 

dorpshuis ‘De Bongerd’.  Er zijn elf mensen die geen behoeft hebben aan contacten in het dorp. En 

maar één inwoner voelt zich eenzaam in Losdorp. Nieuwkomers voelen zich welkom en goed 

ontvangen in Losdorp.  
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Het organiseren vermogen van Losdorp wordt positief beoordeeld. 56 inwoners (62%) geven aan dat 

ze zich op een of andere wijze willen inzetten voor het dorp. Dit betreft bijvoorbeeld het vervullen 

van een bestuursfunctie voor Vereniging Dorpsbelangen Losdorp, Begrafenisverening en de 

speeltuincommissie, het organiseren van activiteiten of het onderhouden van het dorpshuis. Er is in 

Losdorp niet genoeg animo voor het onderhouden van openbaar groen in ruil voor een dorpsbudget. 

Het werk zal dan telkens op dezelfde inwoners neerkomen. Iedereen vind het belangrijk dat 

Vereniging Dorpsbelangen bestaat en wordt gewaardeerd door de inwoners. Het buurtkrantje ‘Terp 

Tips’ willen veel inwoners niet missen. Ook staan de meeste inwoners achter de dorpsvisie van 

Losdorp.  
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