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Ansen, juni 2021 

 

Beste Ansers,  

In deze brief willen wij, de commissie Dorpsvisie Ansen, jullie op de hoogte stellen waar we momenteel staan 

met het verwerken van de resultaten van de enquête die we eind vorig jaar hebben gehouden. Als bijlage 

hebben wij een door ons gemaakte samenvatting toegevoegd van de resultaten. Ben je geïnteresseerd in alle 

resultaten van de enquête dan kun je die online inzien door de volgende link te gebruiken,  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMLTETdWq8iL-

wZUIYce2Msv6K4vOFcMuVy9tYhBtgMxU3cw/viewanalytics 

Deze brief en link zijn online beschikbaar op www.ansen.eu.  

Het belang van de enquête. 

Met behulp van de resultaten uit de enquête zullen we een nieuwe dorpsvisie Ansen opstellen en vaststellen 

welke thema’s de Ansers belangrijk vinden. Dit alles geeft input voor het beleid en actieplannen van de 

vereniging Dorpsbelangen en andere initiatieven voor de komende vijf jaren. 

De dorpsvisie wordt ook gedeeld met de gemeente, die op haar beurt onze visie gebruikt bij het opstellen van 

de Toekomstvisie De Wolden. Deze Toekomstvisie wordt eind dit jaar in de gemeenteraad vastgesteld. Parallel 

aan dit traject van de gemeente, vindt er momenteel een evaluatie plaats van de subsidieregeling ‘InitiatiefRijk 

De Wolden’. Uit deze regeling zijn vele projecten in Ansen gefinancierd; Boermarkepad, de nieuwe 

straatverlichting, het verkeersplan, de aanhangwagen van de VVVo. De gemeente is voornemens deze regeling 

na 2021 nog met drie jaar te verlengen. Dit wordt ook eind van dit jaar in de gemeenteraad vastgesteld. De 

dorpsvisie speelt een rol bij de goedkeuring van een subsidieaanvraag uit deze regeling.  

Hoe gaan we nu verder? 

De commissie heeft, op basis van de antwoorden uit de enquête, een aantal thema’s benoemt die ‘leven’ bij de 

bewoners. Deze thema’s, zie de volgende pagina, bespreken we met elkaar op een avond in ‘De Bastogne’. De 

reacties en ideeën zijn belangrijk om een gedragen visie en plan te maken voor ons dorp. Hierna maakt de 

commissie de dorpsvisie en het actieplan 2021-2026 definitief. Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 

gaan we deze avond voor of na de zomervakantie organiseren.      

Tot slot.  

Lees ter voorbereiding op de bijeenkomst onze samenvatting of de online-resultaten.  

 

Met vriendelijke groet, 

De commissie Dorpsvisie Ansen 

Alet Vlot  Noordijk 3 

Jan Gorter  Dwingelerweg 3 

Allert Jan ter Wee Armweide 6 

Robert Hoogendorp  Om de Kamp 38 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMLTETdWq8iL-wZUIYce2Msv6K4vOFcMuVy9tYhBtgMxU3cw/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMLTETdWq8iL-wZUIYce2Msv6K4vOFcMuVy9tYhBtgMxU3cw/viewanalytics
http://www.ansen.eu/
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Samenvatting enquête Ansen t.b.v. de dorpsvisie Ansen 

 

De gestelde vragen zijn onderverdeeld in de onderstaande tien categorieën 
1. Algemeen 

2. Wonen en leefklimaat 

3. Voorzieningen in Ansen 

4. Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen 

5. Recreatie en toerisme  

6. Verkeer en veiligheid 

7. Informatievoorziening 

8. Landschap, omgeving, inrichting en milieu 

9. Ontmoeting en Sociale samenhang 

10. Waardering Ansen 

Te bespreken thema’s op de bewonersavond 
1. Woonvormen en woonmogelijkheden in Ansen 

2. Sociale samenhang 

a. Winkeltje 

b. Dorpscafé 

c. Etc. 

3. Verkeer en veiligheid 

a. Snelheid 

b. Parkeervoorzieningen 

c. Kruisingen 

d. Strooibeleid  

e. Straatverlichting 

4. Inrichten van Ansen 

a. Bermbeheer 

i. Inrichten van de bermen in overleg met gemeente 

ii. Zwerfafval  

b. Wandel-  en fiets ‘ommetjes’ 

i. Routes 

ii. Nieuwe paden  

c. Landschapsinrichting  

i. Vrij vallende percelen naar plaatselijke boeren en coöperaties 

5. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk thema waarover enkele vragen zijn gesteld in de enquête. Sinds 2015 

ontfermt de coöperatie energieKansen, http://www.energiekansen.nu zich over dit thema. Op de 

bewonersavond zullen we niet inhoudelijk dit thema bespreken.  

 

 

  

http://www.energiekansen.nu/
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1. Algemeen 
Bij categorie 1 komen algemene vragen en antwoorden aan bod. Het komt ons voor dat deze categorie met 

name van belang is voor de vraag in hoeverre de betrouwbaarheid van de enquête groot is. Oftewel: kan met 

de respons gesteld worden dat met een nieuwe dorpsvisie een afdoende betrouwbaar beeld van de wensen 

van alle Aansers wordt weergegeven.  

 

Er zijn 153 enquêtes ingevuld. Het staat voor ons niet geheel vast of dat nu uitsluitend persoonlijke invullingen 

betreffen of invullingen per huishouden. Globaal houden we in de schoolkring Ansen – naar ons weten – zo’n 

300 á 400 inwoners aan. Er zijn 110 huishoudens in Ansen (7964-postcode) maar daar moet Armweide en 

wellicht enig omliggend gebied nog bij. Dat zou dan neerkomen op zo’n 150 huishoudens.  

In dat geval menen wij dat met 153 ingevulde enquêtes we in ieder geval een voldoende representatief beeld 

hebben verkregen. Daar komt bij: de conceptdorpsvisie en/of (daarvoor) de uitslagen zullen ook nog worden 

behandeld in een bijeenkomst. Dat maakt, in een afsluitende fase, ook dat de representativiteit afdoende 

gewaarborgd is.  

 

Vraag 1: Bent u een man of een vrouw? 

(146 antwoorden) 

Antwoord: de respondenten bestaan voor 54.8 % uit mannen, voor 45.2 % uit vrouwen. 

 

Reactie:  

Gelet ook op het gestelde in de tweede paragraaf hierboven vermoeden wij dat het feit dat er 153 enquêtes 

teruggekomen zijn en in 7 enquêtes vraag 1 niet is ingevuld, die 7 enquêtes in ieder geval door een huishouden 

ingevuld zijn.  

 

Vraag 2: Tot welke leeftijdsgroep behoort u? 

(148 antwoorden) 

Antwoord: de respondenten bestaan, achtereenvolgens, voor 36.5% uit inwoners uit de leeftijdscategorie 60-

74. Voor 33.1% uit de leeftijdscategorie 45-59. Voor 14.2% uit de leeftijdscategorie 75+. Voor 9.5% uit de 

leeftijdscategorie 35-44. De resterende categorieën (18-24 en 25-34 vormen de rest = plm. 5%). 

Reactie: 

De categorie 18-35 jaren vormen een opvallende minderheid. Anders geredeneerd: 50.7% van de respondenten 

is 60 jaar of ouder en ongeveer 43% is jonger dan 59 maar ouder dan 35. Gelet op het feit dat met name de 

categorie 18-35 ondervertegenwoordigd lijkt, stevenen we af op verdere vergrijzing tenzij we Ansen 

aantrekkelijker maken voor die leeftijdscategorie.  

 

Vraag 3: Wat is op voor u van toepassing? 

(145 antwoorden)  

Antwoord: op de respondenten is, achtereenvolgens, het volgende van toepassing: 38.6% is gepensioneerd (zie 

ook vraag 2). 35.2% is in loondienst. 17.2% werkt voor zichzelf (al dan niet samen met anderen). De resterende 

9% is ‘huisvrouw/huisman’, ZZP en in loondienst of studeert.  

 

Reactie: 

De antwoorden op vraag 3 ondersteunen met name de reactie op vraag 2. Grofweg gesteld, is zo’n 55% 

werkend, studerend of zelfstandige. Een krappe helft van de respondenten is gepensioneerd of 

‘huisvrouw/huisman’.  

 

Vraag 4: Bent u geboren in Ansen? 

(148 antwoorden) 

Antwoord: 85.1% van de respondenten is niet in Ansen geboren. 14.9% dus wel.  
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Reactie:  

Het percentage 85.1% kan bestaan uit zo te noemen ‘harde’ import maar ook uit import uit Ruinen of 

omliggende plaatsen. En kan ook bestaan uit tweede generatie-import. En we moeten ook in ogenschouw 

nemen dat Ansen klein is en landschappelijk van aard én dat de huizenprijzen relatief hoog zijn. Als er geboren 

Aansers verhuizen, is de kans al snel groot dat er Aansers die hier niet geboren zijn, zich in Ansen vestigen.  

 

Vraag 5: Hoe lang woont u in Ansen? 

(128 antwoorden) 

Antwoord: 60.9% van de respondenten woont langer dan 10 jaren in Ansen. 14.1% woont 6 tot 10 jaren in 

Ansen. Het restant van 25% woont 5 jaren of korter in Ansen. 

 

Reactie:  

Het is goed om te zien dat 60.9% van de respondenten al langere tijd (10 jaren+) in Ansen woont. Anderzijds 

woont een behoorlijk percentage er nog geen tien jaren. In ieder geval lijkt dit goed aan te sluiten op de overige, 

voorgaande antwoorden.  

 

Vraag 6: Wat is de reden dat u naar Ansen verhuisd bent?  

(115 antwoorden) 

Antwoord: 38.3% van de respondenten is naar Ansen verhuisd vanwege ‘werk in de buurt’. 17.4% vanwege 

beschikbaarheid van een woning. 11.3% heeft bewust voor Ansen gekozen. 10.4% vanwege een relatie 

(partner). 7% vanwege het dorpsleven of vergelijkbare redenen. Los van een laatste categorie (van ongeveer 

4% ‘familie in de buurt’) zijn de overige ingevulde categorieën verwaarloosbaar.  

Reactie:  

Dit gaat over de mensen die niet in Ansen geboren zijn. Daarvan is zo’n (kleine) 40% naar Ansen verhuisd 

vanwege werk in de buurt. En zo’n 21.7% kiest bewust voor Ansen, onder meer vanwege een relatie. 

Aantrekkingskracht van Ansen moet dus gewaarborgd blijven om die 21.7% te behouden. Zelfs zo’n kleine 30% 

als je de categorie meeneemt die naar Ansen verhuisd is omwille van het dorpsleven of vergelijkbare redenen. 

Ook het percentage van 17.4% die vanwege de beschikbaarheid van een woning naar Ansen is gekomen, is 

relatief hoog. Ook daar ligt dus een opgave: blijven realiseren van woningen of in ieder geval woonruimte (zie 

ook categorie 2).  

 

Vraag 7: In welk buurtschap woont u in Ansen? 

(142 antwoorden)  

Reactie: 

De respondenten lijken goed verdeeld over de verschillende buurtschappen  

2. Wonen en leefklimaat 
Vraag 1: Hoe waardeert u de buurt (straat, directe omgeving)?  

(146 antwoorden) 

Antwoord: 56.85% van de respondenten beoordeelt de ‘straat/directe omgeving’ met een ‘goed’. 41.1% zelfs 

met een ‘zeer goed’.  

Reactie:  

De waardering van de buurt is ijzersterk. Slechts enkele procenten waardeert de eigen buurt met ‘matig’. 

 

Vraag 2: Bent u op zoek naar een andere woning?  

(144 antwoorden) 

Antwoord: 96,5% van de respondenten is niet op zoek naar een andere woning. Slechts zo’n 2% is op zoek naar 

een woning buiten Ansen. Slechts 1 á 2% is op zoek naar een andere woning in Ansen.  
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Reactie: 

Er worden vastgesteld dat de respondenten die in Ansen wonen bijna geheel tevreden zijn en niet op zoek zijn 

naar een andere woning. 

Vraag 3: Naar welk woningtype bent u op zoek in schoolkring Ansen?  

(4 antwoorden) 

Antwoord: De vier respondenten die (van de ruim 5 die de vraag hadden kunnen beantwoorden) zijn er twee 

op zoek naar een starterswoning, één wil bouwen op eigen terrein en één is op zoek naar een huurwoning. 

Reactie: Spreekt voor zich. 
 
Vraag 4: Waarom bent u op zoek naar een woning buiten schoolkring Ansen?  
(5 antwoorden) 
Antwoord: 60% van de respondenten wil kleiner wonen en is daarom op zoek naar een andere woning. 20% wil 
zelfstandig en 20% wil kleiner wonen.  
 
Reactie: 
Het betreft hier, wederom, een vier á vijf personen.  
 
Vraag 5: Wilt u op latere leeftijd zo lang mogelijk in Ansen blijven wonen? 
(148 antwoorden) 
Antwoord: 54,1% wil op latere leeftijd in Ansen blijven wonen. 41,9% weet het nog niet (dat kan dus ja of nee 
zijn). Slechts een aantal procenten wil om verschillende redenen (ook dat er geen bejaardenwoningen zijn) niet 
in Ansen blijven.  
 
Reactie:  
Een groot percentage wil ook op latere leeftijd in Ansen wil blijven wonen.  Daar kunnen jongeren bij zitten; 
respondenten van middelbare leeftijd, en ouderen. Dat is niet duidelijk.  
 
Vraag 6: In de toekomst zal bouwen in Ansen maar beperkt mogelijk zijn. Zou u zelf van een van deze 
mogelijkheden gebruik willen maken? 
(81 antwoorden) 
Antwoord: op de vraag of van de geboden mogelijkheden tot bouwen wordt het volgende gerespondeerd: 
34,6% zou in beginsel van de mogelijkheid gebruik willen maken om gebouwen waar nu geen 
woonbestemming op zit, alsnog te bewonen. 23,5% zou iets vergelijkbaars wensen: namelijk ruimte voor 
ruimte (wonen tegen afbraak van bedrijfsmatige opstallen). 21% zou van landschappelijk bouwen (zoals Erve 
Wink) gebruik willen maken en 21% voor woningsplitsing.  
 
Reactie: 
Het is duidelijk dat Ansers graag hier willen blijven wonen en ook graag gebruik maken van mogelijkheden 
daartoe via verschillende kanalen. De vandaag de dag bekendere mogelijkheden zoals woningsplitsing, rood 
voor rood, omvormen bedrijfsruimte en landschappelijk bouwen worden relatief massaal aangehangen.  
 
Vraag 7: Ziet u zelf nog andere mogelijkheden voor woningbouw in Ansen?  
(118 antwoorden) 

Antwoord: vraag 7 is een vervolgvraag op vraag 6. Nu wordt geen keuze in (ontwikkelings)mogelijkheden 

aangeboden maar wordt naar eigen inbreng gevraagd. Daarom zijn er los van 40.7% die geen andere 

mogelijkheden ziet (en dus wel als geïnteresseerden kunnen worden aangemerkt in vraag 6) zeer verschillende 

antwoorden gekomen. We noemen er enkele: tiny houses (toch zo’n 5 á 7%), rood voor rood en dan 

goedkoper, woonzorgcombinatie etc.  

 

Reactie: als in vraag 5 en 6. 
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Vraag 8: Vindt u dat het mogelijk moet zijn om in de Schoolkring Ansen tot ver- of nieuwbouw (voor 

woondoeleinden) over te gaan? Alles binnen passende (landschappelijke) kaders? 

(120 antwoorden) 

Antwoord: ook vraag 8 hangt samen met de voorgaande vragen. 25.8% meent dat het mogelijk moet zijn om 

tot ver- of nieuwbouw (voor woondoeleinden) moet worden overgegaan als dat past binnen landschappelijke 

kaders. Slechts 10% is het daar geheel mee oneens. De rest van zo’n 65% geeft vele verschillende antwoorden, 

die wel neerkomen op een ‘ja’ met bijvoorbeeld als reden dat er voor jongeren iets betaalbaars moet komen, 

omdat er gebrek is, als de vraag er is, vanwege ontwikkeling, vanwege levendigheid van het dorp etc..  

 

Reactie: 

Al met al meent dus (afgerond) zo’n 85 tot 90% dat er wel ver- of nieuwbouw mogelijk moet zijn. Gelet op de 

leeftijd van de huidige bewoners, zou dat wellicht kunnen betekenen dat er kleinschalig zou moeten worden 

kunnen verbouwd of aangebouwd. Of met seniorenvoorzieningen  

Vraag 9: Wat vindt u de sterkste/zwakke punten van Ansen?  

(148 antwoorden) 

Antwoord: op de vragen wat de sterkte en zwakke punten zijn, wordt het volgende geantwoord: met kop en 

schouders steekt de ‘rust en ruimte’ als sterk punt boven de rest uit (85.5%). Zeker ook gelet op het feit dat 

81.1% wordt aangekruist vanwege ‘groen en natuur’. ‘Vriendelijk en sociaal’, ‘sociale veiligheid’, ‘noaberhulp’ 

en ‘zorg voor elkaar’ worden ook veel aangekruist.  

Als zwakke punten worden genoemd: ‘te weinig te doen/jeugd trekt weg/vergrijzing’ (met zo’n 45% ieder). 

Gebrek aan voorzieningen worden ook door ruim 30% aangekruist. Elk andere optie wordt, los van 

verkeersonveiligheid, niet breed gedragen (weinig betrokkenheid, ongunstige ligging ten opzichte van snelweg, 

slecht openbaar vervoer e.d.)  

 

Reactie: 

De sterke punten zijn: rust, ruimte, groen, natuur. Dat vinden de respondenten ‘en masse’ een sterk punt. Ook 

de sociale cohesie en veiligheid worden veel als sterk punt gezien. Opvallend is dat los van verdeelde kleine 

percentages met name de vergrijzing als zorgpunt ed.  

3. Voorzieningen in Ansen 
Vraag 1: Hoe belangrijk vindt u de volgende voorzieningen: Dorpshuis, Verenigingen, OV, Website en 

dorpsfeest? 

(140 antwoorden) 

• Dorpshuis: bijna alle respondenten (140) vinden het Dorpshuis belangrijk en onmisbaar, slechts een 

enkeling heeft geen mening. 

• Verenigingen: hetzelfde beeld 

• Dorpsfeest: ook door rond de 90 mensen belangrijk /onmisbaar gevonden, hier wat meer mensen 

voor wie dat niet per sé hoeft: rond de 35 mensen vulden onbelangrijk of geen mening in. 

• De Website: ook hier ongeveer 95 man kiezen voor belangrijk/onmisbaar, rond de 35 mensen 

onbelangrijk of geen mening.  

• Het Openbaar Vervoer: hier een gemengd beeld, ook door de realiteit bepaald wellicht: 10 mensen 

zeggen onmisbaar, 60 mensen vinden het belangrijk, de 60 mensen hebben geen mening of vinden 

het onbelangrijk. 

Reactie: 

Dorpshuis, Verenigingen en het dorpsfeest (lees: ook de cyclus van sociale activiteiten door het jaar heen) zijn 

het hart van de sociale cohesie van Ansen. De website is een gewaardeerde info bron. Het Openbaar Vervoer 

geeft een onhelder beeld.  
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Vraag 2: Mist u voorzieningen in Ansen en zo ja welke? 

(142 antwoorden) 

• 68% van de mensen mist geen voorzieningen in Ansen. Dus best veel tevredenheid. 

• 32% van de mensen heeft nog wel een wens. Een winkeltje (de term buurtsuper valt) wordt het vaakst 

genoemd. En ook: een café. De Huiskamer wordt dus als een café voor toeristen gezien en niet een 

‘café van ons’. 

Reactie: 

Er is geen enorme noodzaak voor extra voorzieningen. Maar: er is draagvlak voor een winkeltje en een café. De 

vraag is of zoiets in of als onderdeel van de Bastogne levensvatbaar zou kunnen zijn.  

Vraag 3: welke voorzieningen in de directie omgeving van Ansen zijn voor u belangrijk: Winkels, horeca, 

sportvoorzieningen, basisonderwijs, gezondheidszorg? 

(134 antwoorden) 

• Het gaat hier dus om de voorzieningen in Ruinen (en een beetje Dwingeloo Ruinerwold en Havelte). 

• Winkels, horeca en gezondheidszorg springen eruit: bijna alle respondenten vinden dat belangrijk of 

onmisbaar. Sport en basisonderwijs wordt door ongeveer de helft van de mensen als onmisbaar of 

belangrijk gevonden, de andere helft vindt dat minder belangrijk of heeft geen mening. Passend bij het 

beeld van een wat oudere bevolkingsopbouw. 

Reactie:  

Dit is door Ansen niet echt te beïnvloeden. Het pleit wel voor minimaal behoud van deze functies in Ruinen en 

andere omliggende kernen 

4 Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen 
Vraag 1: Hoe vindt u dat Dorpsbelangen Ansen functioneert? 

(148 antwoorden) 

• 84 % vindt dat Dorpsbelangen Goed/voldoende functioneert, 16 % heeft geen mening, hooguit dat het 

werk wat bekender mag zijn. 

Vraag 2: Heeft u suggesties voor Dorpsbelangen? 

(137 antwoorden) 

• 85 % heeft geen suggesties, 15 % vindt vooral dat er wat meer gecommuniceerd mag worden, beter 

aangeven wat Dorpsbelangen doet, en wat losse suggesties over thema’s die elders in de enquête 

terugkomen zoals iets doen aan verkeersproblemen of lelieteelt, of verbeteren mobiel bereik. 

Reactie: 

Tevredenheid over Dorpsbelangen, ga zo door. Er is een appél om wat vaker iets te laten horen. 
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5. Recreatie en toerisme. 
Vraag 1: Is er in Ansen genoeg te doen voor recreanten en toeristen? 

(147 antwoorden) 

• 64,6% antwoordt op deze vraag met ja, en vinden er voldoende recreatieve mogelijkheden zijn. 

• 26,5% heeft geen mening 

• 8,8% geeft als antwoord nee 

Vraag 2: Heeft u ideeën voor nieuwe recreatieve mogelijkheden? 

(33 antwoorden) 

• Meer horeca 

• Organiseren van natuurwandelingen 

• Meer wandelroutes vanuit Ansen 

• Met de boswachter het bos in/trektochten organiseren 

• Beter onderhoud van paarden paden 

• Goed informatiebord waar activiteiten op worden aangegeven 

• Kinderboerderij 

Reactie:  

Meer dan de helft van de bewoners van Ansen vindt dat er genoeg te doen is voor recreanten en toeristen. Er 

worden wel ideeën aangedragen voor nieuwe activiteiten. 

Vraag 3: Hoe ervaart u het toenemende toeristische verkeer in Ansen, met name in de weekenden? 

(146 antwoorden) 

• 69,2% van de inwoners van Ansen heeft hier geen problemen mee 

• 15,1% geeft aan hier niet blij mee te zijn 

• 15,8% geeft aan er overlast van de ondervinden (onveilig, onrustig, geluidsoverlast etc.) 

Reactie: 

Over het algemeen ondervinden de inwoners van Ansen er geen hinder van. Dit is door Ansen ook niet te 

beïnvloeden. 

6. Verkeer en veiligheid  
Vraag 1: Hoe waardeert u de verkeersveiligheid in Ansen?  

(141 antwoorden) 

• 6,4%  van de inwoners van Ansen geeft aan dat het zeer veilig is 

• 75,2%  geeft aan dat de verkeersveiligheid in Ansen voldoende veilig is. 

• 18,4% geeft aan dat de verkeersveiligheid in Ansen onveilig is. 

Vraag 2: Welke knelpunten in het verkeer zijn er volgens u? 

Snelheid te hoog 

(133 antwoorden) 

• 41,4% van de inwoners van Ansen vindt de snelheid niet te hoog. 

• 17,3% geeft aan dat de snelheid te hoog is 

Reactie: 

Wat veel naar voren komt uit de enquête is dat er te hard wordt gereden in de bebouwde kom. Er wordt 

aangegeven dat er te hard gereden wordt op Om de Kamp, Kerkdijk/ Dwingelerweg en Hooidijk. 
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Voldoende parkeergelegenheid bij instellingen en bedrijven? 

(135 antwoorden) 

• 69% van de inwoners geeft aan dat er voldoende parkeergelegenheid is bij bedrijven en instellingen 

• 31% geeft aan dat niet het geval is 

Reactie: 

Wat veel naar voren komt uit de enquête is dat men over het algemeen wel tevreden is. Wel geeft men enkele 

knelpunten aan. Bij Bureau Land, De Huiskamer en De Berkenhof geeft men aan dat er onvoldoende 

parkeergelegenheid is. Vaak wordt genoemd dat auto’s aan beide kant van de weg staan geparkeerd of half op 

de weg staan geparkeerd. Dit kan weer leiden tot onveilige situaties. 

Voldoende strooien bij gladheid. 

(129 antwoorden) 

• 86% van de inwoners van Ansen vindt dat er voldoende wordt gestrooid in Ansen 

• 14% vindt dat er onvoldoende wordt gestrooid 

Reactie: 

Over het algemeen zijn de inwoners van Ansen tevreden over het strooibeleid in Ansen. Wel geeft men aan dat 

er in de buitengebieden te weinig wordt gestrooid. Men vindt dat er te weinig wordt gestrooid op de 

Ruinerdijk/Kattemade/Noorddijk/Grote Esweg/Witteveen. 

Zijn de wegen in Ansen voldoende veilig voor fietsers en voetgangers? 

(137 antwoorden) 

• 63,3% van de inwoners geeft aan dat het voldoende veilig is voor voetgangers en fietsers 

• 30,7% vindt dat het onvoldoende veilig is voor voetgangers en fietsers 

Kruispunten veilig? 

(130 antwoorden) 

• 70% vindt het veilig 

Als onveilige situaties wordt aangegeven: 

• Dorpskern, Kerkdijk, Dwingelerweg, Voorlanden, kruispunt doorsteek Buiten Land, Ruinerdijk 

Reactie:  

Er is weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. Men moet de weg delen met de andere weggebruikers. Ook 

wordt aangegeven dat er te hard gereden wordt.  

Voldoende fietspaden 

(130 antwoorden) 

• 71,5% van de inwoners van Ansen vindt dat er voldoende fietspaden zijn. 

• 28,5% geeft aan dat er onvoldoende fietspaden zijn 

Reactie:  

Over het algemeen is men tevreden over de fietspaden, toch worden er wel fietspaden gemist op bepaalde 

plekken. Als argument wordt gegeven dat hier veel schoolgaande jeugd langs fietst en hier veelal te hard wordt 

gereden. Als oplossing zien men graag een fietspad/wandelpad aan de Kerkdijk/Dwingelerweg/Ruinerdijk. 
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Voldoende straatverlichting. 

(141 antwoorden) 

• 91,5% van de inwoners van Ansen vindt dat er voldoende straatverlichting is. 

• 9,5% vindt dat er te weinig straatverlichting is. 

Reactie:  

Men is tevreden over de straatverlichting in Ansen. Waar men nog wel straatverlichting mist is buiten de kern 

van het dorp. Ook wordt aangegeven dat het fietspad van Ansen naar Ruinen slecht is verlicht en dat de 

verlichting te vroeg uitgaat. 

Zou de straatverlichting ’s nachts uit mogen (na 0.00u) 

(141 antwoorden) 

• 58,5% van de inwoners van Ansen geeft aan dat de straatverlichting ’s nachts aan moet blijven. 

• 41,8% vindt dat de straatverlichting ’s nachts wel uit mag. 

Reactie: 

Meer dan de helft van de inwoners vindt het prettig dat ’s nachts de straatverlichting aan blijft. Als ’s nachts de 

straatverlichting wel uit gaat geeft men wal aan dat kruispunten/dorpskern de straatverlichting moet blijven 

branden. Of eventueel op basis van sensoren wanneer er verkeer langs komt dat de straatverlichting aan gaat. 

Zijn er andere knelpunten? 

(117 antwoorden) 

• 85,5% van de inwoners van Ansen geeft aan dat er geen knelpunten zijn 

• 14,5% geeft wel knelpunten aan: 

o Berkenhof, weinig parkeerplaatsen, auto’s staan half op de weg. Dit geeft onveilige situaties 

o Buiten Land en de eerste bocht Broekdijk, hoge bosschages 

o Oversteek Armstraat, onveilige oversteek voor fietsers met name voor schoolgaande jeugd 

die naar de basisschool in Ruinen gaan. 

o Er wordt een fietspad gemist aan de Kerkdijk 

o Snelheid Armweide/Ruinerdijk 

o 30km zone uitbreiden 

Vraag 3: Is het noodzakelijk dat de verkeersveiligheid in Ansen verbeterd wordt? 

(119 antwoorden) 

• 47,9% van de inwoners van Ansen vindt het niet noodzakelijk dat de verkeersveiligheid verbeterd 

wordt 

• 52,1% vindt het wel noodzakelijk dat de verkeersveiligheid verbeterd moet worden. 

Suggesties zijn: 

- Snoeien bij het Buiten Land 

- Meer wandel/fietspaden 

- Wegversmallingen zijn te smal, grote machines moeten over de stoep 

- Meer veiligheid voor voetgangers en fietsers 

- Landbouwverkeer te groot voor kleine wegen 

- Snelheidsbeperkende maatregelen 

- Drempels en duidelijke 30km zone 

- Wandel/fietspaden los van de weg Kerkdijk/Dwingelerweg 
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Reactie: 

Volgens de inwoners van Ansen kan de verkeersveiligheid in Ansen nog wel verbeterd worden. Zie suggesties 

hierboven. 

Vraag 4: Indien er snelheid beperkende maatregelen worden genomen, welke maatregelen zouden dan bij 

Ansen passen? 

(133 antwoorden) 

• 37,6% geeft aan dat snelheidsbeperkende maatregen niet nodig zijn 

• 23,3% is voor verlaging van de maximumsnelheid 

• 14,3% is voor waarschuwingsborden voor spelende kinderen 

• 21,1% is voor meer politiecontroles 

• 20,3% is voor verkeersdrempels 

• 27,8% is voor bloembakken 

Andere suggesties die gegeven worden zijn 

• Fietspad aan de Kerkdijk/Dwingelerweg/Ruinerdijk 

• Elektronisch waarschuwingsbord 30km zone 

• Verhoogde kruising 

• Flitspalen 

• 30km zone uitbreiden 

Reactie: 

De verkeersveiligheid is Ansen blijft altijd een punt van discussie. Waar de ene inwoner vindt dat er te hard 

gereden worden geeft een ander aan dat het wel mee valt. Het blijft belangrijk een vinger aan de pols te 

houden. De inwoners van Ansen dragen nog genoeg ideeën aan om Ansen nog veiliger te maken.  

Vraag 5: We willen graag uw mening over onderstaande onderwerpen 

(153 antwoorden) 

Onderhoud straatverlichting: 

• 109 personen geven aan dat het onderhoud van de straatverlichting goed is 

• 23 personen vinden het zeer goed 

• 4 personen vinden het matig 

• 3 personen vinden het slecht 

• 9 personen geven geen mening 

Onderhoud wegen: 

• 6 personen vinden het onderhoud van de wegen zeer goed 

• 100 personen vinden het goed 

• 26 personen vinden het matig 

• 8 personen vinden het slecht 

• 4 personen geven geen mening 

Bermonderhoud: 

• 6 personen vindt het bermonderhoud zeer goed 

• 87 personen vinden het goed 

• 38 personen vinden het matig 

• 12 personen vinden het slecht 



      Juni 2021, blad 12 

 
 

• 5 personen geven geen mening 

Verkeersborden: 

• 4 personen vinden de verkeersborden zeer goed 

• 105 personen vinden het goed 

• 15 personen vinden het matig 

• 5 personen vinden het slecht 

• 18 personen geven geen mening 

Reactie: 

Over het algemeen is men tevreden over het onderhoud straatverlichting, wegen, bermen en verkeersborden. 

De vereniging Dorpsbelangen inventariseert specifieke aandachtspunten in het onderhoud en koppelt dit terug 

aan de gemeente. 

7 Informatievoorziening 
Vraag 1: Waar haalt u de meestal uw informatie vandaan over (evenementen in) Ansen? 

(151 antwoorden) 

De grootste groep haalt de informatievoorziening uit: 

• Aanser Wiezer 

• Internet 

• Krant 

• Website Ansen 

• Huis aan huis flyers 

• Of via een gesprek met andere inwoners 

• Verder geeft men ook aan dat iedere buurtschap ook een buurtapp heeft waar ook de nodige info op 

wordt gedeeld. 

Vraag 2: Wilt u dat de informatie over Ansen verbeterd wordt? 

(140 antwoorden) 

• 55% geeft aan de tevreden te zijn over de informatievoorziening 

• 35% heeft geen mening 

• 10% geeft aan dat hier nog wel wat in te verbeteren valt 

Suggesties die worden gegeven zijn: 

• De Wolden Courant moet weer worden bezorgd 

• Centraal platform, welke verenigingen zijn er allemaal in het dorp. Of een informatiefolder voor 

nieuwe inwoners over alle verenigingen 

• Regelmatig nieuwsbrief/email 

• Lichtkrant op de brink 

• Snelheid website Ansen 

• Vaker online updates/nieuws 

• Meer info in de Aanser Wiezer, om elkaar beter te leren kennen 

• Website Ansen actueler. 

• Facebook/instagram account over Ansen en deze ook actueel bijhouden. 



      Juni 2021, blad 13 

 
 

Reactie: 

Over het algemeen is men tevreden over de informatievoorziening in Ansen. Er worden nog wel suggesties 

gegeven (zie bovenstaande) om de informatievoorziening nog meer te verbeteren. 

8 Landschap, omgeving, inrichting en milieu 
Vraag 1: Hoe waardeert u de directie omgeving van Ansen? 

(149 antwoorden) 

• 97% geeft een goede tot zeer goede waardering, 3 % vindt de omgeving matig. Zeldzaam hoge 

tevredenheid dus. 

Vraag 2: Kan er iets verbeterd worden aan het landschap, de natuur en de inrichting? 

(130 antwoorden) 

• Wat mooi is moet zo blijven: 46% zegt: houden zo. 

• Het kan altijd nog mooier: 54% heeft daar ideeën over. Dat is dan ineens ook best veel.  De meeste 

ideeën kunnen worden geclusterd in de volgende onderwerpen: 

o Meer ommetjes, paden (wandelpaden, klompenpaden), fietspaden. En wensen tot 

onderhoud van paden en bermen. 

o Bloemrijkere bermen 

o Minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (in onder andere de lelieteelt) 

o Meer randen beheer, herstel van houtwallen, bosjes, landschapselementen. 

o Een paar specifieke voorstellen zoals voor Jacobskruiskruid, Processierupsbeheer, 

crossmotoren. 

Reactie: 

Meer dan de helft van de ondervraagden heeft suggesties om de bestaande inrichting te verbeteren, een kleine 

helft is tevreden zoals het nu is. 

Vraag 3: Vindt u dat het zwerfvuil voldoende wordt opgeruimd? 

(149 antwoorden) 

• 65% vindt dat dit voldoende wordt opgeruimd, 20% heeft geen mening, en 15 % vindt dat het niet 

voldoende wordt opgeruimd 

Vraag 4: Zou u zelf willen bijdragen om zwerfvuil op te ruimen (adoptie van een traject)? 

(147 antwoorden) 

• 41% wil wel helpen/een traject adopteren; 20 % heeft geen mening, en 30 % wil dat niet. 

Reactie vraag 3 en 4: 

Zwerfaval wordt als geen groot probleem ervaren, maar er is toch wel opmerkelijk veel belangstelling om zelf 

Ansen een beetje schoon te houden.  

 

Vraag 5: Hoe belangrijk zijn de landbouw /de agrarische bedrijven voor Ansen? 

(144 antwoorden) 

• Bijna iedereen zegt: belangrijk of onmisbaar! 

• Bijna iedereen vindt de landbouw belangrijk voor de inrichting en het onderhoud van het landschap 

• Voor de werkgelegenheid een iets genuanceerder beeld: Daar hebben iets meer mensen ‘geen 

mening’ of vinden de landbouw voor de werkgelegenheid niet belangrijk. 

Reactie: 

We wonen in een cultuurlandschap wat we willen behouden en waarin de boeren en de landbouw essentieel 

zijn voor gemeenschap en landschap. 
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Vraag 6: Wat vindt u van duurzaamheid? 

(145 antwoorden) 

Vraag 7: Bent u betrokken bij duurzaamheidsprojecten? 

(187 antwoorden) 

• 61 % vindt duurzaamheid belangrijk, 17% is lid van EnergieKansen, 9% wil er meer van weten, en 13 % 

“houdt het niet bezig”.  

• Een aantal mensen is al bezig met zonnepanelen. 

Reactie 6 en 7: 

Duurzaamheid wordt belangrijk gevonden. De meeste activiteit vindt plaats m.b.t. zonnepanelen dan wel door 

of met hulp van lidmaatschap van EnergieKansen. Door de nieuwe grote subsidie voor Ansen zal dit verder vorm 

krijgen. 

9. Ontmoeting en Sociale samenhang 
Vraag 1: Aan welke verenigingen uit Ansen neemt u actief deel?  

(123 antwoorden) 

• 76 Buurtschappen 

• 61 Dorpsbelangen 

• 57 VVVo 

• 36 Dorpshuis 

• 32 Landman/ Boermarke 

• 19 Vrouwen van Nu 

 

Reactie: 

Veel inwoners zijn betrokken en actief in één of meerdere verenigingen uit Ansen.  

 

Vraag 2: Indien u niet deelneemt aan activiteiten in Ansen, wat is daarvan de reden? 

(65 antwoorden) 

• 60% geen interesse 

• 40% geen tijd  

  

Vraag 3: Mist u nog activiteiten in Ansen? 

(124 antwoorden) 

• 85,5% mist geen activiteiten 

• Overig zeer verdeeld met als veel genoemde opmerkingen: 

• Cultuur en creatieve mogelijkheden 

• Activiteiten voor de jeugd 

• Yoga 

 

Reactie: 

Het overgrote deel mist geen activiteiten in Ansen, de personen die activiteiten missen benoemen over het 

algemeen dezelfde zaken. Yoga was georganiseerd in het Dorpshuis, maar is 2019 beëindigd.  

 

Vraag 4: Wat vindt u van het activiteitenaanbod van het Dorpshuis de Bastogne? 

(133 antwoorden) 

• 75,9% goed 

• 19,5% redelijk 

• 4,3% matig  
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Vraag 5: Mist u activiteiten in het aanbod van Dorpshuis de Bastogne? 
(128 antwoorden) 

• 85,9% mist geen activiteiten  

• Overige 14,1% is zeer verdeeld met als veel genoemde opmerkingen: 

• Cultuur en creatieve mogelijkheden 

• Activiteiten voor de jeugd 

• Yoga 

Reactie: 

De reactie op het aanbod van het Dorpshuis komen overeen met de reactie op vraag 3.  

 

Vraag: 6 Omgaan met elkaar. Wat is van toepassing voor u? 

(146 antwoorden) 

1. 53,4%: Zorgvuldig kiezen van de momenten om betrokken te zijn 

2. 46,6%: Voelt zich betrokken 

3. 8,2%: Gesteld op privacy en rust 

 

Vraag 7: De wijze waarop mensen op het platteland met elkaar omgaan verandert in de loop van de tijd. 

Hieronder staan 5 meningen. Welke mening beschrijft volgens u de huidige situatie in Ansen? 

(141 antwoorden) 

• 72,3%: In Ansen gaan mensen goed met elkaar om. Er is een goed evenwicht tussen enerzijds met rust 

gelaten worden, je eigen gang kunnen gaan en anderzijds onderdeel te zijn van de gemeenschap, die 

af en toe iets van je wil. 

• 12,1%: Ik ken de gemeenschap van Ansen onvoldoende om de huidige situatie te kunnen beoordelen. 

• 9,2%: Iedereen moet zijn eigen gang gaan, maar als het echt nodig is dan slaan we in Ansen de handen 

ineen. 

• 5%: In Ansen wordt van je verwacht om mee te doen anders behoor je niet tot de gemeenschap 

• 1,4% Er is weinig gemeenschapszin in Ansen. We zijn een gemeenschap van individuen die hun eigen 

gang gaan. Er is weinig wat ons bindt. 

 

Vraag 8: De wijze waarop mensen op het platteland met elkaar omgaan verandert in de loop van de tijd. 

Hieronder staan 5 meningen. Welke mening beschrijft volgens u de meest gewenste situatie? 

(136 antwoorden) 

• 76,5%: In Ansen gaan mensen goed met elkaar om. Er is een goed evenwicht tussen enerzijds met rust 

gelaten worden, je eigen gang kunnen gaan en anderzijds onderdeel te zijn van de gemeenschap, die 

af en toe iets van je wil. 

• 17,6%: Iedereen moet zijn eigen gang gaan, maar als het echt nodig is dan slaan we in Ansen de 

handen ineen. 

• 3,7%: Ik ken de gemeenschap van Ansen onvoldoende om de huidige situatie te kunnen beoordelen. 

• 1,5%: In Ansen wordt van je verwacht om mee te doen anders behoor je niet tot de gemeenschap 

• 0,7% Er is weinig gemeenschapszin in Ansen. We zijn een gemeenschap van individuen die hun eigen 

gang gaan. Er is weinig wat ons bindt. 

 
Reactie 6, 7 en 8: 
De ondervraagden kiezen bewust voor een balans tussen het wel of niet meedoen aan de activiteiten van 
gemeenschap en onderdeel zijn van die gemeenschap. 
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10. Waardering Ansen 
Vraag 1: Omcirkel het rapportcijfer dat u Ansen geeft op een schaal van 1 t/m 10. 
(144 antwoorden) 

• 6: 1,4% 

• 7: 11,8%  

• 8: 55,6% 

• 9: 27,1% 

• 10: 4,2% 
 
Reactie: 
De Ansers zijn tevreden over het leven in het dorp en waarderen hun dorp met een gemiddeld cijfer van 8.2.  
 
Vraag 2: Waar ergert u zich in Ansen het meest aan? 
(81 antwoorden) 

• 26%: hardrijders 

• 7%: gedrag nieuwkomers: 

o Hebben ‘het’ uitgevonden 

o Geen respect voor bestaande gebruiken 

o Die nergens aan mee willen doen 

o Die hun zin doordrukken ten koste van de gemeenschap 

o Die zicht niet aanpassen 

• 6%: parkeren 

• Verder allemaal losse opmerkingen 

 

Reactie: 
De reacties zijn divers, maar de boventoon is het antwoord over hardrijders. 

 

Vraag 3: Waarover maakt u zich het meest zorgen in Ansen? 
(91 antwoorden) 

• 16%: geen zorgen 

• 15%: vergrijzing 

• 12%: EKA: 

o Plannen biovergisting 

o Project is een ramp 

o Kosten proeftuin aardgasvrije wijk 

o Onnodig duurzame voorzieningen 

o Windmolens (lawaai) 

o Komst van zonneweides en windmolenparken 

o Vrees voor windmolens 

o Inruilen landbouwgrond voor zonneweides 

• 8%: gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 

• 7%: verkeersveiligheid 

• 5%: betaalbare woningen voor de jeugd 

• Verder allemaal losse opmerkingen 

 

Reactie: 
Het grootste deel van de antwoorden maakt zich geen zorgen, dan volgt de vergrijzing van het dorp.   

 

Vraag 4: Wat waardeert u het meest in Ansen? 
(108 antwoorden) 

• 51%: Rust, ruimte en de mooie omgeving  

• 26%: gemeenschapszin, gemoedelijk en samenhorigheid 
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• Verder allemaal losse opmerkingen 

 

Vraag 5: Wat vindt u in Ansen mooi en laat u zien aan de mensen die u bezoeken? 
(116 antwoorden) 

• 61%: Omgeving, natuur, wandelingen en ommetjes 

• 39%: Benoemd in het antwoord de volgende onderdelen van de omgeving: 

o Anserdennen 

o Dwingelderveld 

o Bezoekerscentrum  

o De Huiskamer  

o Rheebruggen 

 

Reactie 4 en 5: 
Hier blijkt dat de Ansers de mooie omgeving waarin ze wonen zeer waarderen en er trots op zijn om te laten 

zien aan hun gasten.   

 

Vraag 6: Heeft u nog concrete suggesties over verbeterbare zaken of op te starten projecten die de 
leefbaarheid van Ansen in de komende tien jaar ten goede kunnen komen? 
(65 antwoorden) 

• Veel verschillende reacties, geen rode draad in de suggesties 

 

Vraag 7: Hoe ziet Ansen er over tien jaar uit volgens uw eigen ideaalbeeld? 
(111 antwoorden) 

• 32% geeft aan niets veranderd te willen zien, net zoals nu.  

• 68% veel verschillende reacties. 

 
Reactie 6 en 7: 
Uit de antwoorden en suggesties is geen conclusie te trekken dat er niets groots of wezenlijks aan het dorp 

moet veranderen. Eén derde geeft aan niets te willen veranderen en de reacties zijn over het algemeen verbeter 

acties.   


