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KERNVISIE
LEEFBAARHEIDSPLAN HAUWERT
DE KRACHT VAN HAUWERT

AANLEIDING
De ontwikkelingen en de verdergaande decentralisatie van taken van de overheid naar lagere

overheden, zoals gemeente en provincie, nopen tot het formuleren van een beleid wat meer gericht is

op lokale omstandigheden. De gemeente anticipeert hierop via consulenten en dorpsraden, waardoor

de behoeften van inwoners worden onderkend. Als voorbeeld geldt de aanpassing van de Omgevings
wet waarbij 26 nationale wetten op het gebied van ruimtelijke ordening in 2019 vervangen worden

door één wet. De kernwoorden efficiency, sneller en minder regels en procedures staan daarbij centraal.
Eén van de consequenties van deze aanpassing is dat de gemeente het Integraal Beheer Openbare

Ruimte (IBOR)oppakt. Hierin komen zaken als groenvoorziening, riolering, wegonderhoud, speel

toestellen aan de orde. Het is de bedoeling dat in overleg met de dorpen prioriteiten worden bepaald.
Snelheid en eenduidigheid in aanspreekpunten staan hierin voorop.

De rol van de dorpsraden wordt voor de gemeente meer adviserend. De inbreng van de dorpen mondt

uit in een duidelijke intermediairfunctie. De lange termijn aanpak moet leiden tot een jaarlijks werkplan
dat als leidraad voor de activiteiten gaat dienen. Hierbij wordt financiële ondersteuning niet bij voor
baat uitgesloten maar kan onderdeel zijn van de opzet van het werkplan.

Vanuit de dorpsraden is in overleg met de gemeente en kernconsulent het laatste jaar gewerkt aan een
plan van aanpak. . Als eerste tastbare aanzet is in de verschillende kernen van Medemblik een enquête
onder de bewoners gehouden om de huidige situatie en behoeftes te peilen. In deze kernvisie gaan we
op de aangegeven aandachtspunten in. Uiteindelijk moet deze kernvisie worden doorontwikkeld in

een werkdocument en prioriteitenplan dat verder tussen dorpsraad en gemeente wordt besproken.
Het is in ieder geval duidelijk dat het ook de ambitie van het gemeentebestuur is om samen met de

inwoners en partners de vitale, leefbare kernen te behouden en versterken. Dit is geen holle retoriek.
Zowel door de gemeente als de dorpsraden wordt dit serieus opgepakt.
Maar zoals het Engelse spreekwoord luidt:
“the proof of the pudding is in the eating!”.

De praktijk gaat de komende tijd uitwijzen
in hoeverre een en ander ook
daadwerkelijk gebeurt!
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DORP HAUWERT
Hauwert is een van de mooiere lintdorpen in de gemeente Medemblik. Gelegen in de regio West-

Friesland tussen Nibbixwoud en Wervershoof ten noorden van de stad Hoorn. Het is van oorsprong en

ook nu nog een lintdorp, maar kent ook kleine nieuwbouwplannen in de Boxwoudstraat, Tuinstraat en
aan het Papenveer (50 woningen). Hauwert heeft een duidelijk plattelandskarakte. Al sinds de vroege

Middeleeuwen is sprake van bebouwing en agrarische activiteiten. Na onderdeel te zijn geweest van de
gemeente Nibbixwoud en later Noorder Koggenland behoort Hauwert sinds 2007 tot de gemeente
Medemblik. Door de aanleg van natuurgebied Egboetswater en de gerealiseerde
waterberging aan de noordkant van het Papenveer is een
directe aansluiting tussen dorp en natuurgebied

ontstaan. Dit komt de recreatiemogelijkheden ten

goede. Ook de aansluiting met de waterwegen naar

Oostwoud en Medemblik en de omringende dorpen
zorgen in de zomer voor veel bootverkeer rond het
dorp. Naast een aantal agrarische bedrijven zijn er
in het dorp veel zelfstandigen werkzaam. Ze zijn
diverse gebieden actief. De retail blijft door het

geringe aantal inwoners beperkt tot een groente

winkel, witgoedzaak, koude bakker en een winkel
in diervoeders en doe-het-zelf bouwmaterialen.
Daarnaast vindt er kleine retail in de vorm van

wegstalletjes met fruit en bloemen/planten plaats.
Voordeel is wel dat door de komst van het winkel

centrum “Hart van Zwaagdijk” op kleine afstand van
de dorpskern een complete winkelvoorziening is

bijgekomen. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt.

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

Het inwonertal van Hauwert bedroeg in 2015 rond de 700 personen.

Het betreft 280 huishoudens (meting gemeente 2015) waardoor de gemiddelde huishoudensgrootte
op 2.5 personen komt.

Met 700 inwoners is Hauwert samen met Benningbroek, Oostwoud, Zwaagdijk West en Lambertschaag
één van de kleinere kernen in de gemeente Medemblik. Qua leeftijdsopbouw is Hauwert niet afwijkend
van het gemiddelde van de gemeente, maar door gebrek aan nieuwbouw kan er op langere termijn
vergrijzing en ontgroening ontslaan. Daarom is het goed dat in de regionale woonvisie ruimte is
geschapen voor 10 extra woningen naast de 6 vrije kavels in de Tuinstraat.

SAMENHANG DORP EN BEWONERS

Samenhangend verband in het dorp is de Dorpsraad. Alle verenigingen in het dorp zijn hierin

vertegenwoordigd. Bij de Dorpsraadvergaderingen (5x per jaar) schuiven deze verenigingen aan.
Dit levert een breed gedragen platform. Qua communicatie is er in het dorp de tweewekelijkse

Dorpskoerier en de infogids met daarin de telefoonnummers en adressen van alle Hauwerters.
Daarnaast is er een website (dorpsraad Hauwert) met de notulen, enquêtes en andere wetens

waardigheden van het dorp. De Dorpsraad en is ook actief op Facebook. Uit de enquête blijkt dat de
Hauwerters op een prettige manier met elkaar omgaan (92 procent) en dat de samenhang groot is.

Ook de sfeer en de beschikbaarheid van voorzieningen krijgt in de enquête een score van 7.8. Dat is
het hoogste getal in de gemeente Medemblik en zegt over de mate van tevredenheid in het dorp.
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VERENIGINGEN
Zoals bij veel dorpen in West-Friesland kent ook Hauwert een keur aan

verenigingen waarbij de voetbalclub Hauwert 65 wel de grootste is. Ook

verenigingen op het gebied van biljarten (2x), muziek, historie, zang, toneel, ouderen, handbal,

beweging voor ouderen, koersbal en ijsclub zijn ruim vertegenwoordigt. De maken samen met de

Dorpsraad onderdeel uit van een hecht verband waardoor de meeste Hauwerters elkaar wel kennen. De
jaarlijkse kermis, voetbalweek en de Egboetsloop zijn hoogtepunten in het sociale leven. Dat geldt ook
voor activiteiten als Hauwert culinair en Hauwert in concert: een jaarlijkse reeks van concerten in het

witte kerkje. Kortom er is sprake van een hecht verenigingsleven. Wel wordt het steeds moeilijker voor

de verenigingen bestuursleden en vrijwilligers aan te trekken. Maar dat mogen we niet als een exclusief
Hauwerter probleem benoemen. Wanneer voor het dorp zaken met een financieel aspect geregeld
moeten worden is er, weliswaar onder strikte voorwaarden, het Koster fonds. Dit fonds is na hun
overlijden van twee broers opgericht. Uit dit fonds is onder meer een deel van de
nieuwe gymzaal gefinancierd. Ook een beperkt aantal dorpsveilingen zorgt
ervoor dat specifieke zaken voor het dorp gerealiseerd worden.

DORPSHUIS

Centraal in het sociale leven van Hauwert staat het dorpshuis de

Werf. Het geldt als hét ontmoetings-punt. Een actieve beheerder,
een uitgebreide gymzaal, een kinderopvang en een
toneelzaal helpen daarbij. Stichting Dorpshuis
beheert ook een voetbal-, training- en hand

balveld. Veel verenigingen hebben een plek in het
Dorpshuis. In de enquête scoort het Dorpshuis

erg hoog. Het Dorpshuis neemt een centraal plaats
bij veel lokale activiteiten. Van van kermis tot

biljartavonden en ga zo door. Op bepaalde dagen

worden ook maaltijden geserveerd, zoals het maandelijkse sociale eetcafé.

Dit vergroot de samenhang tussen dorpsbewoners. Vanuit het gelijkheidsprincipe zijn begin 2016 door

de gemeente, in overleg met dorpshuis en dorpsraad, de financiën doorgenomen. Tot 2021 is een aantal
regelingen afgesproken. Kwijtschelding van schulden en een eenmalige subsidie voor de periode tot
2021 maken hier onderdeel van uit. Het Dorpshuis komt in vervolg op deze afspraak met een lange
termijnvisie om de uitgaven na 2021 meer in lijn te brengen met de inkomsten. Hierover worden
gesprekken opgestart met gemeente, Dorpshuis en Dorpsraad.

ROBACHERS WATERMOLEN

Naast het Dorpshuis is Robacher’s Watermolen een geliefde locatie voor een diner, trouwpartij
of bedrijfsfeest. De locatie is recent in andere handen overgegaan.
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CAMPING HAUWERT
Camping Hauwert aan de Tuinstraat bestaat voornamelijk uit vaste standplaatsen met stacaravans.
Ze worden deels door seizoenwerkers bewoond. Ook deze locatie is recent in andere handen
overgegaan.

WITTE KERKJE
Het witte kerkje van Hauwert is al sinds de late middeleeuwen een trefpunt in het dorp en wordt

beheerd door de protestantse Thomas-gemeente. Daarnaast wordt het kerkje gebruikt voor rouw-

en trouwplechtigheden en vinden er regelmatig concerten plaats onder regie van ‘Hauwert in concert’.
Door een teruglopend aantal kerkgangers heeft de Thomas-gemeente de kerk samen met die van
Twisk en Midwoud in de verkoop gezet. Recentelijk is het pand verkocht aan het financiële

dienstverleningsbedrijf van de heer Nes. Deze heeft overigens aangegeven dat het kerkje ook in de
toekomst in de weekenden voor ceremoniële en of culturele activiteiten gebruikt kan worden.
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SCHOOL
Basisschool “de Vijzel” in de dorpskern is onderdeel van de Stichting Allure die meer scholen in de regio
beheert. Het aantal leerlingen is de laatste jaren en ook de komende jaren zodanig dat de ondergrens
van 80 leerlingen vooralsnog niet in zicht komt. Toch maken de dorpsbewoners zich zorgen over de

lange termijn van de school die een belangrijk onderdeel voor het leven in het dorp uitmaakt. Zeker als
de school verdwijnt, ontstaat er een groot gat in de samenhang binnen het dorp en komt ook de
financiering van het Dorpshuis onder druk te staan (gebruik gymzaal en locatie).

ENQUÊTE MEI 2017

Zoals al is aangegeven is in samenwerking met de gemeente en de overige dorpsraden van Medemblik
een enquête opgezet. Doel hiervan is de mening van de dorpsbewoners te peilen over zaken die nu en
in de toekomst de samenwerking van de dorpen in relatie met de gemeente bepalen. Deze enquête is

begin mei onder een representatieve groep dorpsbewoners verspreid en de onderzoeksresultaten zijn
vastgelegd in een factsheet (zie bijlage). In deze enquête zijn vragen opgenomen op het gebied van

leefbaarheid, wonen, voorzieningen, participatie en zorg. Onderstaand zijn de resultaten per onder
zoeksgebied weergegeven. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de inwoners van Hauwert
tevreden zijn over de woonomgeving. Verkeersintensiteit en het gebrek aan woningen voor zowel

jongeren als ouderen wordt als een serieus probleem gezien. Over zaken als sportvoorzieningen, school
en sociale ondersteuning is men over het algemeen tevreden. Het actief zijn binnen verenigingen of als
vrijwilliger is zoals bij veel kleine kernen een positief verschijnsel. Hauwert vormt hierop geen uit
zondering. Financieel zijn er weinig belemmeringen om lid te blijven van een vereniging, of om
financiële hulp of ondersteuning te vragen.

Door de Dorpsraad van Hauwert is in 2012 in samenwerking met de universiteit van Wageningen een
vergelijkbare enquête/interviewronde onder de dorpsbewoners gehouden. De uitkomsten zijn

gebundeld en op de website Dorpsraad Hauwert te raadplegen. Frappant is dat zowel de response
als de zaken die dorpsbewoners bezighouden in de afgelopen 5 jaar niet significant gewijzigd zijn.
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ONDERDELEN
BETROKKENHEID MET HET DORP
Meer dan 80 procent van de geïnterviewden zegt zich erg of enigszins betrokken te voelen bij de
ontwikkelingen in het dorp. Dit sluit aan bij de algemene gemeenschapszin die op het platteland

gebruikelijk is. Dit wordt bevestigd door antwoorden op vragen over de samenhang met het dorp.

Het blijkt dat inwoners vooral positief zijn over het landelijke karakter, de rust en het contact met buren
en kennissen. Ook de participatie bij de verschillende verenigingen is hoog te noemen. Meer dan 50
procent van de geïnterviewden geeft aan lid te zijn van een vereniging, hetzij als bestuurslid of als

vrijwilliger. Door deze verbanden ontstaat ook een verbondenheid. Door de verschillende activiteiten
treft men elkaar min of meer regelmatig.

WONEN EN WONINGBOUW

Uit de enquête blijkt dat meer dan 70 procent van de dorpsbewoners het liefst in Hauwert wil blijven

wonen. Dit geldt zeker ook voor de jongeren in het dorp die zich door vriendengroepen en de voetbal

vereniging verbonden voelen met Hauwert. Hier schuurt het met het provinciaal beleid die toch vooral

de mooie lintbebouwing van de kleine kernen intact wil houden en liever helemaal geen nieuwbouw wil

toestaan in de dorpen. Ook vanuit de demografische gegevens blijkt dat de vergrijzing en ontgroening bij
ongewijzigd beleid in de toekomst verder versterkt wordt. Dit is echter vanuit een extrapolatie van de
huidige trends en gaat voorbij aan het sociale aspect en het feit dat dit scenario bij ongewijzigd beleid

ook realiteit wordt. Dit wordt bevestigd door de regionale woonvisie waarbij de gemeente, naast de al
toegezegde en geplande wooncontingenten tot 2025, slechts een beperkt aantal (100) woningen kan

toewijzen. Voor de toekomst van het dorp en het instandhouden van het voorzieningenniveau (school,
dorpshuis) is het essentieel dat hiervoor een oplossing komt.

VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

Een van de hete hangijzers zoals ook uit de resultaten blijkt is de verkeersdruk in het dorp. Zonder

uitzondering wordt het te hard rijden, het ontbreken van verkeersremmers en het vele zware vrachten agrarisch verkeer door het dorp als een probleem voor de veiligheid gezien. Door de eigendoms
structuur van de wegen binnen Hauwert is dit een lastig onderwerp. Immers, de wegen zijn van het

Hoogheemraadschap en er zijn al jaren gesprekken met de gemeente om de overdracht van de wegen

naar de gemeente mogelijk te maken. Deze discussie sleept door de financiële consequenties van deze
overdracht voort. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn gerealiseerd wordt. Dit houdt in dat
er over het wegonderhoud frequente gesprekken zijn tussen dorpsraad en Hoogheemraadschap

waarbij er wel resultaten geboekt zijn. De Tuinstraat is opnieuw geasfalteerd en er zijn verkeers-

drempels aangelegd. Dat geldt ook voor een deel van de Hauwert tot aan het kombord. In 2018 wordt
het kruispunt tussen de Hauwert, Heemraad Witweg en Tuinstraat

opnieuw en anders neergelegd. Hierdoor

wordt de snelheid afgeremd en dat

komt de veiligheid ten goede. De
bereikbaarheid van het dorp
wordt verhoogd door de

aanwezigheid van buslijn 11 en
415 (vrijwilligers bus). Het is

wel zaak dat deze lijnen ook op

de lange termijn, vooral voor de

dorpsbewoners zonder eigen

vervoer, behouden blijven.
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VEILIGHEID
De veiligheid in het dorp ten aanzien van criminaliteit is een zorgpunt. Dit wordt mede versterkt door

een aantal gewelddadige berovingen en overvallen in de afgelopen jaren. Ook diefstal van buitenboordmotoren en andere eigendommen die zich in tuinen bevinden baart zorgen. Daarbij komt bij dat de

wijkagent zes dorpen onder zijn beheer heeft. Zoiets komt de zichtbaarheid niet bepaald ten goede.
Hier wreekt zich een terugtrekkende overheid. Veel dorpsbewoners hebben besloten WhatsApp
groepen op te richten om een zeker gevoel van veiligheid te hebben.

ZORG

De zorg is sinds januari 2015 gedecentraliseerd van de centrale overheid naar de gemeente. Grotere

gemeenten met een uitgebreide staf op dit gebied kunnen meer en beter gespecialiseerde zorg verlenen
dan relatief kleinere gemeenten. Uit de enquête blijkt dat een kwart van de geinterviewden wekelijks

mantelzorg krijgt. Dat zegt iets over de behoefte aan deze vorm van zorg. Op dit moment bestaat geen

behoefte aan extra zorg. Met een veranderende samenstelling van de dorpsbevolking op termijn speelt
dit natuurlijk wel een grotere rol.

SPORT & RECREATIE

Zoals al aangegeven is de voetbalclub Hauwert 65 (3e klasse) het sportieve middelpunt van het dorp.

De club heeft eigen velden en een kantine. Door het sportieve succes van het eerste elftal, de jeugd- en
veteranenelftallen geldt de kantine als een trefpunt op de wedstrijddagen. Daarnaast zijn er handbal
verenigingen, koersbal, MBVO, judoclubs en gymvereniging Willen is Kunnen. Ze maken actief die

gebruik maken van de gymzaal bij het dorpshuis. Qua recreatie is er het Egboetswater, grenzend aan

het dorp. Het IVN organiseert daar regelmatig activiteiten op natuurgebied. Daarnaast is er natuurlijk

het vele water waardoor in de zomer gevaren en gezwommen kan worden. Door de aanleg van de natte
en droge waterberging en een ijsvogelwand in het Egboetswater is de vogeldiversiteit verder toege
nomen, met als nadeel de vele ganzen die het ook ideaal vinden.

TOEKOMST HAUWERT

In de lange termijnvisie voor het dorp kan gesteld worden dat het van belang is en blijft dat de
algehele uitstraling van het lintdorp behouden moet blijven inclusief de ommelanden en het
natuurgebied Egboetswater. Ook het tegengaan van ontgroening en vergrijzing is
een essentiële voorwaarde om het dorp levendig te houden.
Hiervoor past een dynamisch en voortvarend beleid. In
Hauwert zijn de bewoners in zijn algemeenheid

positief over de leefbaarheid en de kwaliteit van
leven in het dorp. Er zijn wel een aantal

aandachtspunten die in samenwerking met de
gemeente en het Hoogheemraadschap

moeten worden aangepakt. Hierin passen
geen plannen voor wind
molenparken of grote

nieuwbouwprojecten.
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Belangrijkste thema binnen het dorp en de dorpsraad is en blijft huisvesting. Het gaat daarbij vooral

om het gemis van een beperkte nieuwbouw voor jonge starters en ouderen die graag in het dorp willen
blijven wonen. Deze behoefte staat haaks op het provinciale beleid betreffende het behoud voor de

mooie lintdorpen in de gemeente. Om op termijn voorzieningen als de school en het Dorpshuis te kun
nen behouden is het essentieel dat er op beperkte schaal bebouwing plaats gaat vinden. Hierover zijn

overigens al gesprekken gaande tussen dorpsraad en gemeente. De verwachting is dat dit gaat leiden tot
een positieve uitslag waarmee het dorp de dreigende vergrijzing en ontgroening tegen kan gaan.

Ander belangrijk thema is de veiligheid in het dorp, zowel op het gebied van verkeer als criminaliteit.
De verkeerssituatie is op een aantal plaatsen te gevaarlijk door hardrijders en zwaar verkeer. Met het

Hoogheemraadschap moet tot een oplossing worden gekomen, hangende de overdracht van de wegen
aan de gemeente. Aan het algehele gevoel van onveiligheid kan tegemoet worden gekomen door de
installatie van een extra wijkagent die regelmatig in het dorp te zien is.

WERKPLAN VOOR DE KOMENDE JAREN

Duidelijk is dat door de snel veranderende externe omgeving een werkplan een flexibel en niet beton
vast gegeven moet zijn. Zo’n werkplan moet afhankelijk van externe en interne factoren aangepast
kunnen worden.
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DE PRIORITEITEN VOOR DE KORTE/
MIDDELLANGE TERMIJN
HUISVESTING
Het gemis aan betaalbare starterswoningen en woningen voor ouderen is een serieus probleem waar
we als dorp een antwoord op moeten vinden. Op korte termijn vinden er gesprekken plaats tussen

dorpsraad en de betrokken ambtenaren en wethouder om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn
voor beperkte nieuwbouw. Hierbij moet gedacht worden aan 6 tot 10 starterswoningen/

appartementen op een locatie aan het lint. Hier past ook een daadkrachtige houding van de gemeente
in het meewerken aan een werkbare oplossing zonder te verzanden in ambtelijke procedures en

richtlijnen. De toekomst van de Camping Hauwert (nu: Park aan het water) is een zorgpunt omdat er
relatief veel arbeidsmigranten verblijven. Dit komt leefbaarheid niet ten goede. Een duidelijke

gemeentelijke visie en oplossing op huisvesting van arbeidsmigranten kan ervoor zorgen dat er een
betere en menswaardiger situatie ontstaat.

VERKEERSVEILIGHEID

De verkeersveiligheid in het dorp blijft een belangrijk punt van aandacht. De slechte verlichting van
de Tuinstraat en de snelheid van 60 km vormt een probleem. Dit kan verbeterd worden door het

aanpassen van de komborden waardoor er ook mogelijkheden zijn om de verlichting te verbeteren.

Daarnaast is de aanpak van het kruispunt in het dorp een hangend onderwerp. Zoals het er nu uitziet
wordt dit in 2018 door het Hoogheemraadschap aangepakt. Ook het doortrekken van de Hokkeling
naar de Tuinstraat staat op de wensenlijst. Het zware agrarische verkeer zorgt daar voor onveilige
situaties. Dit is in 2016 met de wethouder en LTO besproken.

VEILIGHEID
In het kader van het wegnemen van het gevoel van onveiligheid is het vergroten en de zichtbaarheid

van het wijkagententeam een goede stap. Momenteel heeft een wijkagent zes dorpen onder zijn beheer.
Daardoor is het aanspreekbaarheid op locatie ver te zoeken..

SPORT

Naast de voetbal, judo, handbal en schaatsen is er voor de jongeren ook grote behoefte aan een fiets/

skate crossterrein. Dat blijkt uit een enquête die in 2017 in het dorp is gehouden. Hiervoor worden in
samenwerking met Oostwoud/Midwoud plannen ontwikkeld.

GELUIDSOVERLAST

In het dorp zijn er zorgen over de aanpak rond vliegveld Lelystad. Eén van de uitvliegroutes op een

hoogte van 1800 meter is precies over West-Friesland gepland. De definitieve vaststelling van de routes
en de hiermee gepaard gaande overlast is een zorg. Wij gaan ervan uit dat de gemeentebesturen in de
regio hierbij een voortrekkersrol in vervullen.
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Vitale kernen Medemblik 2017
Hauwert
ACHTERGROND
De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Hauwert beschreven.
In Hauwert zijn 245 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 100 meegedaan aan het
onderzoek.* Dit is een respons van 41 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

LEEFBAARHEID
Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern?
53%
0%

35%

20%

Heel betrokken

40%

60%

Enigszins betrokken

Rapportcijfers voor de
woonomgeving

10%
80%

Nauwelijks betrokken

100%

Niet betrokken

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving?
96%
0%

20%

40%

(Zeer) prettig

60%

80%

Niet prettig, niet onprettig

100%

(Zeer) onprettig

7,2

Groenvoorzieningen

7,6

Kwaliteit

7,8

Sfeer

7,9

Uitstraling van de eigen woning

6,3

Veiligheid

5,1

Verkeersveiligheid

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?
19%
0%

69%
20%

40%

Vooruit gegaan

12%
60%

80%

Gelijk gebleven

Ideeën en suggesties van
bewoners om woonomgeving te
verbeteren

100%

Achteruit gegaan

•
•

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
•

De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met
elkaar om

92%

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

81%

15%

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

79%

20%

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

7% 6%

87%

Indien mogelijk verhuis ik uit
5% 8%
deze kern

86%

0%
(Helemaal) mee eens

•

En verder…
•

20%

40%

Neutraal

“Beperkingen voor snelheid verkeerd.”
“Meer woningen voor starters/ jonge
gezinnen. Bevorderen doorstroming
ouderenwoningen.”
“Wegversmallingen plaatsen. Dat remt
snelheid. Zwaar vrachtverkeer zonder
bestemming verbieden. Meer
snelheidscontroles.”
“Bouwen van een aantal starterswoningen
om het dorp vitaal te houden.”

60%

80%

100%

(Helemaal) mee oneens

•

Inwoners zijn in hun directe woonomgeving
vooral positief over het landelijke karakter,
de rust en het contact met de buren.
Van de inwoners voelt 38% zich wel eens
onveilig in de kern. Dit komt vooral door
inbraken in het verleden en de snelheid van
het verkeer.

Vitale kernen Medemblik 2017 – Hauwert
* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 6 respondenten van het CEO
in de gemeente Medemblik.

Vitale kernen Medemblik 2017
Hauwert
WONEN
Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen
Hauwert willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:**
Bestaande bouw (koop)

0%

Huurwoning

0%

Verhuisplannen en -mogelijkheden
•

Nieuwbouw (koop)

73%

Seniorenwoning

•

27%

Starterswoning (koop)

0%

Verzorgingshuis

9%

Anders

0%

Weet ik nog niet

0%

•

0%

20%

40%

60%

6% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de
komende vijf jaar verhuizen binnen Hauwert.
0% van de inwoners die willen verhuizen ziet
hiervoor zeker mogelijkheden, 63% ziet
beperkte mogelijkheden en 37% helemaal
niet.**
75% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen).

80%

VOORZIENINGEN
Tevredenheid over aanwezigheid
voorzieningen in de directe
woonomgeving

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 5,9 voor de
voorzieningen in hun woonomgeving.

Top 3 meest tevreden

29% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om een bibliotheek,
speeltuinen voor kinderen, een pinautomaat en winkels.
Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens?

15%

0%

27%

20%

40%

40%

60%

Ja, één keer of vaker per week
Ja, een aantal keer per jaar
Mijn kern heeft geen dorpshuis

Sportvoorzieningen

77%

School

68%

Sociale ondersteuning

Top 3 minst tevreden

18%

80%

86%

100%

Ja, één tot drie keer in de maand
Nee, nooit

40%

Toegankelijke voetpaden

39%

Voorzieningen voor jongeren

32%

Voorzieningen voor honden

PARTICIPATIE
En verder…

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn
dagelijkse probleempjes terecht kan

69%

•

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern
Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

24%

10%
0%

Eens

•

27%

22%

27%
20%

Neutraal

54%

•

63%
40%

60%

•
80%

100%

72% van de inwoners is betrokken bij een
vereniging of club.
58% is op een of andere manier actief als
vrijwilliger.
45% is het afgelopen jaar actief geweest in
Hauwert om de leefbaarheid en/of veiligheid te
verbeteren (23% heeft interesse).
63% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan
activiteiten in Hauwert (18% heeft interesse).

Oneens

Vitale kernen Medemblik 2017 – Hauwert
** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom
indicatief.
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